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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 

Jó kis csapat vagyunk!

Szívesen indultunk tantestületi kirándu-
lásra március vége felé, hiszen mindenki 
számára nagyon fontos, hogy jó csapat le-
gyünk. A hétköznapokban is odafigye-
lünk egymásra, tantestületünkben min-
denki támogatja egymást és a legfonto-
sabb, hogy minden problémát gyorsan, 
hatékonyan és jókedvűen oldjunk meg.  

Szilveszter Marika igazán nagy 
medve rajongó, így első utunk a Veres-
egyházi medvefarmra vezetett. Megetet-
tük a macikat finom mézzel, répával, al-
mával, megnéztük a farkasokat, mosó-
medvéket, majd a Gödöllői egyetem felé 
vettük útirányunkat. Goda Pali kiváló ét-
termet ajánlott számunkra, ahol megis-
merhettük Daróczi Andrea tanítónő test-
vérét, aki az egyetemen docens, és aki szí-
vesen mutatta be nekünk az egyetemet. 
Utána fiatalos stílusú tárlatvezetőt kap-
tunk a Gödöllői kastély történelmének 

megismeréséhez. Sokat nevettünk, szóra-
koztunk ezen a napon, melyet köszönünk 
Tóth Erika polgármester asszonynak és a 
szülői munkaközösségnek. Rendkívül 
fontosnak tartom a jó közösség kialakí-
tását, melyhez ez a kirándulás is nagyban 
hozzájárult. 

Pályázatok, projektek
az elkövetkezendő két évben

Az elkövetkezendő két évben számos pá-
lyázatban van lehetőségünk részt venni, 
mellyel szeretnénk Önöket megismer-
tetni. 

1. „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” , 
EFOP-3-3-2-16-2016-00081 SZIVÁR-
VÁNY című projektben veszünk részt az 
elkövetkezendő két évben.

A Szivárvány projekt valamennyi 
bicskei oktatási és nevelési intézmény és a 
mi iskolánk, az Alcsútdobozi József Ná-

dor Általános Iskola közreműködésével 
valósul meg. A projekt keretében szerve-
zünk diákjainknak a tavasz folyamán kéz-
műves foglalkozásokat, két éven keresz-
tül visszük őket Zánkára egy-egy hetes ott 
alvós táborba, az ősz folyamán pedig nép-
daléneklési és szavalóversenyeket szerve-
zünk számukra. 

A projekten elnyert összeg: 
24.560.724 Ft.

2. „Digitális kompetencia fej-
lesztése” EFOP-3.2.4 című projekt kere-
tében iskolánk tantestülete 5 db Hp, 5 db 
i5 és 3 darab i7-es notebookkal lett gazda-
gabb. A tantestület valamennyi tagja 
ezáltal saját használatú notebookot ka-
pott, melyhez kapcsolódóan a tantestület 
vállalta, hogy részt vesz egy innovatív 
módszertani továbbképzésen, melyen 
felkészítenek bennünket a tanulói tabletek 
oktatásban történő hatékony használatára. 
Ezen projekten belül ez az első lépcső 
volt, a következő az lesz, hogy az 5. osz-
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tály teljes létszámára kapunk tanulói tab-
leteket. A továbbképzés témái:

Tanulói Tevékenységek támoga-
tása interaktív IKT eszközökkel

Interaktív táblák és Tanulói vá-
laszadó rendszerek pedagógiai alkalma-
zása

3. „ A köznevelés keretrendsze-
réhez kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatás-
szervezési eljárások kialakítása, meg-
újítása”  EFOP-3.2.15-VEKOP-17.

A pályázat keretében iskolánk 
vállalja, hogy az Oktatási Hivatal szer-
vezésében részt vesz 8 fővel olyan jellegű 
továbbképzésen, amely a nyári táborokra 
készíti fel a pedagógusokat a következő 
témában: „Korszerű pedagógiai mód-
szerek alkalmazását segítő Iskolai Közös-
ségi Program kísérleti megvalósítása”. A 
pályázatot iskolánk fenntartója nyerte el, 
melynek megvalósulásába 19 általános is-
kolát vont be. A mi iskolánk két éven ke-
resztül vállalja, hogy napközis táborokat 
szervez a diákok számára Környezetvé-
delem, természetismeret, tudatos fo-
gyasztói magatartás és Nemzeti és Kul-
turális identitás, hagyományőrzés, anya-
nyelvápolás tematikában. A táborok a 
gyerekeknek ingyenesek, a megvalósulás 
első fázisában 1.-2.-4.-6. évfolyamos ta-
nulók vehetnek részt rajta. 

4. „Erzsébet a Kárpát- medencei 
Gyermekekért Alapítvány”

2018-ban is pályázunk Erzsébet 
táborra, a tavalyi év sikerének köszön-
hetően. Nyári napközis táborra pályázunk 
soha nem látott tábori létszámmal. 70 di-
ákunk családja gondolja úgy, hogy igazán 
színvonalas és élményekkel teli program 
az Erzsébet-tábor, így 1.540 000 Ft bruttó 
összegre pályázunk. Amennyiben pá-
lyázatunk nyertes lesz, úgy diákjaink 4-
szeri étkezést kapnak, visszük őket Bu-
dapestre az Elevenparkba, Tordasra a 
Westernd Faluba, az Alcsútdobozi Ka-
landparkba, a lovasberényi Gálos-tóra. 
Alkotni is szeretnénk velük, elkészíthetik 
saját szabadtéri játékaikat.

5. Iskolánk 7. osztálya vesz rész 
első alkalommal a Határtalanul pályázat-
ban, melyet az Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolával együttműködve va-
lósítunk meg. A gyerekek 2018. május 21-
től május 24-ig fognak kirándulni Szlo-
vákiába. A kirándulást érintő helységek: 
Várhosszúrét, Alsósztregova, Dobsinai-
jégbarlang, Szepesszombat, Hernád-át-
törés, Betlér, Kassa. Kísérő pedagógus: 
Keindl Zoltánné osztályfőnök.

Beiratkozás

Sikeresen lezajlott iskolánkban is az első 
évfolyamra történő beiratkozás. Az új 

köznevelési törvény 4. számú melléklete 
tartalmazza azt a szabályozást, miszerint 
csak 14 fővel indítható önálló évfolyam. 
Iskolánkba a helyi óvodából 12 kisgyer-
mek, Tabajdról 1 gyermek, Felcsútról 1 
gyermek és Vértesacsáról 1 gyermek irat-
kozott be, így 15 fővel engedélyt kaptunk 
az önálló évfolyam indításához. Az első 
osztályosok osztályfőnöke: Béndek Lász-
lóné Marika.

Az osztály tanulói: Bíró Szilárd, 
Csanádi Zoé, Darula Kolos, Diamant Zol-
tán, Eck Fanni, Fülöp Benjamin, Juhász 
Mihály, Kapusi Karolina, Kollár Krisz-
tina, Marton Nikolett, Marton Zsolt De-
ján, Németh Dávid Benő, Őze Anna Lívia, 
Petrovics Bátor Robin, Zsigrai Zalán.

A Föld napja: április 22. 

A fenntarthatóság témahetében került 
megrendezésre iskolánkban a virágosí-
tással, iskolai környezet rendben tartásá-
val, papír- és vasgyűjtéssel kialakított 
projektnap. A gyerekek járták az utcákat 
és bízom benne, hogy megfelelő tiszte-
lettudással szólították meg a falubelieket. 
Köszönjük felajánlásaikat akár papír, akár 
vas formájában ajánlottak fel. Köszönjük 
a szülőknek a sok szép virágot, amellyel 
az iskolaudvart díszítettük és köszönjük 
azoknak a szülőknek a segítséget, akik a 
sportpálya rendbetételére is vállalkoztak. 
Polgármester asszonynak és az önkor-
mányzat dolgozóinak szeretném megkö-
szönni lelkiismeretes munkájukat, ismét 
szép, rendezett atlétika pályán indulhat-
nak meg a tavaszi Diákolimpia Többpró-
ba versenyszámok.  

Keindl Zoltánné 

Egészséges életmód projektnap

Március 27-én az alcsútdobozi általános 
iskolában Egészséges életmód projekt-
napot tartottunk. Ezen a napon nem az is-
kolapadban ülve, hanem játékosan tanul-
tunk. Az osztályok együtt jártak állomás-
ról állomásra, ahol megismerkedtek a kör-
nyezetbarát takarítószerekkel, a helyes 
táplálkozással, a drog, az alkohol és a do-
hányzás veszélyeivel, a szelektív szemét-
gyűjtéssel és a helyes szájápolással is. A 
konyhán a különféle gyümölcsökkel és  
zöldségekkel ismerkedtek meg, és meg is 
kóstolhatták nyersen és gyümölcslé for-
májában is. A hűvös idő a sportolásban se 
akadályozott meg minket, a sportpályán 
rendezett mini tájfutás formájában. A vé-
dőnő segítségével minden gyerek rövid 
egészségfelmérésben részesült. Nagyon 
hasznosnak érzem ezeket a projektnapo-
kat, ahol a gyerekek is igazán jól érzik ma-
gukat és kompetenciáik másmódon fej-
lődnek. 

Baráth Judit

HA TAVASZ, AKKOR ATLÉTIKA…
Az első megmérettetés a mezei futás!

Minden évben Csákváron rendezik meg a 
Bicske körzeti mezei futó diákolimpiát. 
Korosztályonként és nemenként külön-
böző távokat kell teljesíteni és mindig ne-
hezítő tényező az egyenetlen, ismeretlen 
terep és a változékony időjárás. Idén már-
cius 26-án került sor a versenyre, melyen 
iskolánk minden korcsoportban képvisel-
tette magát! Egy csapat arany, két csapat 
bronz, egy egyéni ezüstérem és csodás 
egyéni teljesítmények lettek a végered-
mény!

I. korcsoportos lányok (2009 és 
utána születettek) 51 induló 600 méter 

Csapateredmények: 1. Alcsútdo-
boz, 2. Vál, 3. Szár.

Egyéni: 1. Lukács Hanna (Vál), 2. 
Szendefi Jázmin (Alcsútdoboz), 3. Far-
kas Dóra (Szár), 4. Matus Emese (Al-
csútdoboz) 5. Ivanics Berke (Bicske Cso-
konai) 6. Márián Szabó Hanna (Szár).

Csapattagok: Szendefi Jázmin el-
ső osztályos és Matus Emese, Schnepp 
Vivien, Selettye Vanessza, Szauer Hanna 
második osztályos tanulók.

I. korcsoportos fiúk 49 induló 
600 méter

Csapateredmények: 1. Vál, 2. 
Csákvár, 3. Alcsútdoboz.

Egyéniben Jére Zsolt, első osztá-
lyos tanulónk hatodik helyet ért el.

Csapattagok: Jére Zsolt, Bartus 
Kevin és Bíró Bence első osztályos, Kipe 
Norbert, Márton Benedek második osz-
tályos és Barta Pál harmadik osztályos ta-
nulók.

II. korcsoportos fiúk (2007 és 
2008-ban születettek) 77 induló 1600 
méter

Csapattagok: Bíró Gábriel har-
madik osztályos, Jére Dávid, Szendefi Le-
vente, Oros László, Marton Hetény és 
Kiss Máté negyedik osztályos tanulóink.

II. korcsoportos lányok 67 indu-
ló 1000 méter

Csapattagok: Kiss Anna, Budai 
Barbara, Eck Korinna, Erdei Hajnalka, 
Németh Emese, Ungár Fanni, Ángyás 
Flóra, Tieger Izabella negyedik osztályos 
tanulók.

III. korcsoportos fiúk (2005 és 
2006-ban születettek) 66 induló 2000 
méter

Csapateredmények:  1. Bicske 
Szt. László, 2. Csabdi, 3. Alcsútdoboz.

Csapattagok: Ángyás Ferenc, 
Budai Kristóf ötödik osztályos, Antal 
Márton, Kemény Ede hatodik osztályos 
és Simon Kristóf hetedik osztályos tanu-
lóink.

III. korcsoportos lányok 58 in-
folytatás a 4. oldalon
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duló 1600 méter
Csapattagok: Bíró Olívia, Matus 

Izabella, Tieger Viktória ötödik osztályos 
és Márton Dóra, Bíró Abigél hatodik osz-
tályos tanulóink.

IV. korcsoportos fiúk (2003 és 
2004-ben születettek) 32 induló 3000 
méter

Matus Balázs hetedik osztályos ta-
nulónk.

IV. korcsoportos lányok 25 indu-
ló 2000 méter

Csapattagok: Innocenti Eliza, 
Ángyás Evelin, Szegedi Fanni, Antal 
Boglárka és Kántor Regina.

A csapatokat felkészítették és a 
versenyre elkísérték: Keindl Zoltánné, 
Weizengruberné Keindl Marietta, Daró-
czi Andrea és Siposné Bokor Katalin ta-
nárnők.
      
Bicske körzeti atlétika verseny
ARANYESŐ ALCSÚTDOBOZON

Minden évben az Alcsútdobozi József 
Nádor Általános Iskola rendezi meg azt az 
atlétika versenysorozatot, melynek első 
állomása a III. és IV. korcsoportos egyéni 
bajnokság. Azok a felső tagozatos tanulók 
mérik össze tudásukat ezen a versenyen, 
akik 2005/2006 illetve 2003/2004-ben 
születtek és valamelyik kiírásban szereplő 
versenyszámban kiemelkedők. Két egyé-
ni és egy váltószámban való indulásra van 
lehetőség. Az alcsútdobozi, mányi, váli, 
lovasberényi, vértesacsai, csákvári és 
bicskei iskolák között zajló viadal vég-
eredménye a következő lett az iskolánkat 
érintő versenyszámokban:

III. korcsoport fiú 60 méter
1. Antal Márton Alcsútdoboz
2. Holló Richárd Lovasberény
3. Budai Kristóf Alcsútdoboz

IV. korcsoport fiú 100 méter
1. Matus Balázs Alcsútdoboz

2. Sulina Bence Bicske Csokonai
3. Herna Dániel Csákvár

IV. korcsoport leány 100 méter
1. Antal Boglárka Alcsútdoboz
2. Marosán Noémi Bicske Csoko-
nai
3. Innocenti Eliza Alcsútdoboz

III. korcsoportos fiú távolugrás
1. Kemény Ede Alcsútdoboz
2. Ádám Bence Mány
3. Budai Kristóf Alcsútdoboz

IV. korcsoportos leány távolugrás
1. Antal Boglárka Alcsútdoboz
2. Mérai Diána Csákvár
3. Körmendi Nikolett Vértesacsa

IV. korcsoportos fiú távolugrás
1. Körmendi Dominik Vál
2. Matus Balázs Alcsútdoboz
3. Nagy Benjamin Mány

IV. korcsoportos leány kislabda
1. Bándli Zsófi Lovasberény
2. Bakonyi Adrienn Csákvár
3. Magáriusz Szabina Alcsútdo-
boz

III. korcsoportos fiú 600 méter
1. Zajdon Bercel Bicske
Szent László
2. Kemény Ede Alcsútdoboz
3. Kecskés Zsombor Vál

Az öt egyéni arany, két ezüst és 4 bronz-
érem mellé iskolánk 4x100 méteres fu-
tócsapatai még két ezüst és egy bronz-
érmet szereztek!
III. korcsoportos fiúk 4x100 méteres 
váltócsapat: II hely. Budai Kristóf, Mar-
ton István, Keindl Gergő, Antal Márton.

IV. korcsoportos leány 4x100 
méteres váltócsapat: II. hely. Balázs 
Georgina, Ángyás Evelin, Innocenti Eli-
za, Antal Boglárka.

IV. korcsoportos fiú 4x100 
méteres váltócsapat: III. hely. Schnepp 
István, Jakab Gergő, Fülöp Krisztián, Ma-
tus Balázs.

Neumann Nikoletta, Bíró Olívia, 
Bíró Abigél, Simon Kristóf, Szegedi Fan-
ni, Czene Ferenc és Kántor Regina kép-

viselték még iskolánkat ezen a versenyen 
egyéb futó és dobó számokban illetve Ma-
tus Viktória, Matus Izabella, Marton Fló-
ra, Simon Balázs, Jakab Erik, Erdei Virág, 
Pacsuta Ramóna, Németh Eszter, Gazsi 
Ramóna segítőként járultak hozzá a 8 is-
kola több mint 100 tanulóját megmozgató 
rendezvényünk sikeréhez!

Még három versenynap vár diák-
jainkra: április 26-án a második korcso-
port (2007-2008), május 02-án a harma-
dik korcsoport (2005-2006), május 03-án 
a negyedik korcsoport (2003-2004) csa-
patversenyeire kerül sor! Felkészítő és 
szervező: Siposné Bokor Katalin testne-
velő.

Siposné Bokor Katalin

CSALÁDI ÉS 
GYERMEKNAP

2018. MÁJUS 19-ÉN 
szombaton

15-TŐL 19 ÓRÁIG 
A JÓZSEF NÁDOR

ISKOLA
SPORTUDVARÁN

Program:
Tűzoltó bemutató

Gyermek focitorna 
Ugrálóvárak

Lufi hajtogatás
Arcfestés

és még sok más
meglepetés

A program ideje alatt: 
Hegedűs büfé

Minden alcsútdobozi 
családot szeretettel
hívnak és várnak
a szervezők és a

támogatók:
az Önkormányzat,

a József Nádor Iskola
és az SZMK,

a Háromhárs Óvoda

folytatás a 3. oldalról
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

ALCSÚTDOBOZI HÍREK

Ingyenes kiadvány

Kiadja Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata

Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422

Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester

Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés: 

www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.

Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál. 
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot

a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.

A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

A katolikus templom búcsúja

A katolikus egyházközség szeretettel 
hívja híveit, és minden jószándékú 

embertársát a Jézus Szíve ünnepéhez 
kapcsolódó templombúcsú közösségi 

alkalmaira.
2018. június 8. péntek  19 óra

Szentmise, melyet Thurzó Péter ráti 
plébános celebrál.

A szentmise után szentségimádás, 
virrasztás 24-óráig.

2018. június 9. szombat
kalandpark az egyházközség 

gyerekeinek és a ráti vendégeknek.
Az esti órákban ismerkedés, közös 

vacsora a ráti egyházközség vendégeivel 
a plébánia udvarán. (pontos információ 

később)
2018.június 10.

Ünnepi Szentmise 11-órakor, majd az 
egyházközség közös ebéde.

A születés isteni csoda. Elindulás, nehéz megpróbáltatás, egy 
nagy kaland kezdete. Olyan pillanat, amely az azt közvetlenül 
követő időszakkal együtt nagyon meghatározó a létrejövő új élet 
további minőségét illetően. Akinek van már gyermeke, bizo-
nyára jobban érti, mire gondolok. 

Az Egyház születése pillanatában, pünkösdkor mindösz-
sze egy maroknyi ember állt készen Isten nagy kalandjának elin-
dítására. Az apostolok a Szentlélek indítására mintegy lerázták 
magukról a kételkedés ólomruháját, és frissen, lelkesen kiál-
tották a világba Jézus Krisztus szabadító Örömhírét: van feltá-
madás, van gyógyulás, van isteni gondviselés és örök szeretet. 
Egy maroknyi ember, akikben égett a tűz, és akik lelkesítettek 
másokat. Úgy tűnt, Krisztus tanítása majd elterjed az egész 
Szentföldön, sőt más területeken is, ahol zsidó diaszpóra él. Az 
isteni Gondviselés azonban nem elégedett meg azzal, hogy 
Krisztus üzenete kizárólag Palesztina határáig jusson el. 

Egy művelt, római polgárjoggal is rendelkező férfi, Saul, 
a későbbi Szent Pál kellett ahhoz, hogy Jézus örömhírét az egész 
Római Birodalomban elterjessze, azonban megtéréséig Saul 
bizony tűzzel-vassal üldözte a krisztushívőket. Nem meglepő, 

hogy az apostolok eleinte nem hittek neki. Úgy tűnt, a világ meg-
térésének útjában újabb akadály állt.

Ám az Úristen kegyelme a kellő időben Jeruzsálembe 
hívott egy József nevű embert Ciprusról, aki a szent városban is-
merkedett meg az apostolok tanításával. Megkeresztelkedett, és 
komolyan véve Jézus tanítását eladta földjeit, a bevételt pedig az 
apostolok lába elé tette, és további életét a keresztény missziós 
munkának szentelte. Hirtelen komoly szerepe lett az Egyház 
életében: ő mutatta be az apostoloknak és igazolta előttük az 
újonnan megtért Pált. Az apostolok a Barnabás (=a vigasztalás 
fia) nevet adták neki, és elküldték őt Antiochiába, hogy az ott 
létrejött keresztény közösséget megerősítse. Később Pált is ma-
gával vitte ugyanoda, és valószínűleg kulcsszerepe volt abban, 
hogy az új hit követőit Antiochiában nevezték először keresz-
tényeknek, azaz krisztusi embereknek. Segítségével megnyílt az 
út a pogány világ megtérítése előtt, és szerepe volt abban, hogy az 
apostoli zsinaton eldőlt: a pogányságból megtért keresztények-
nek nem kell megtartaniuk a mózesi szabályokat, többek között 
étkezési és egyéb tisztasági törvényeket.  

Szent Pál apostollal közösen végezték az első nagy misz-
sziós utat, majd Barnabás rokonával és kísérőjével, Márk evan-
gélistával együtt visszatért Ciprusra. A hagyomány szerint egé-
szen a vértanúságig hirdette az evangéliumot szülőföldjén. Át-
tekintve életének eseményeit egy nagyhatású, teljes életutat lá-
tunk. Ismertsége nincs is arányban betöltött szerepével.

A születés isteni csoda. Azoknak, akik segédkeznek új 
dolgok létrejöttében, sokszor rejtve marad az arcuk. Így van a 
„hétköznapok szentjeivel” is, akik lelkiismeretesen végzik alko-
tó munkájukat, és tevékenységük – ha nem is emlékezetes – ha-
tása megmarad. Gondoljunk a családanyák rejtett áldozatára, a 
gyermekek különféle nevelőire, a szellemi és fizikai munkát 
végzők széles körének munkájára, tehát közösségeinkért lelki-
ismeretesen munkálkodó valamennyi embertársunkra, akik biz-
tosítják társadalmunk működését: Barnabás apostol életszent-
sége a példája annak, hogy a közösség javára végzett munkájuk 
nem marad felesleges és rejtett Isten előtt.

Adja Isten, hogy a Szentlélek Barnabás életpéldáján ke-
resztül lelkesítsen mindannyiunkat hivatásunk betöltésére – nem 
emberi dicséretért, hanem Isten által elismert, hatásos, eredmé-
nyes életre.

Jäger Tamás

Gyülekezeti hírek

Az Alcsúti Református Gyülekezetben 
2018. március 22. napjától a helyettes 
lelkészi tisztséget Eisenbacher Péter 

kajászói lelkipásztor vette át.
Eisenbacher Péter Nagytiszteletű úr 

elérhetősége: 06/20 487 1096

Rendszeres alkalmaink: 
Istentisztelet Alcsúton: minden héten 

vasárnap reggel 9 órától
Bibliaóra: minden héten pénteken
18:30-tól a gyülekezeti teremben

Istentisztelet Dobozon: minden hónap 
első és harmadik vasárnapján

reggel 8 órától

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
alkalmainkra!  

Mészáros Anna gondnok

Szent Barnabás,
a keresztény élethivatás példája
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Önkormányzati hírek

Testületi ülés

Képviselőtestületünk 2018. április 13-án 
rendkívüli ülést tartott, a „Közbeszerzési 
szakértő kiválasztása a „Külterületi 
utak fejlesztése Alcsútdobozon VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16” projekt kapcsán, épí-
tési beruházás tárgyban napirenddel. A 
hatályos közbeszerzési törvény alapján a 
közbeszerzési szakértőt is három ajánlat-
tevő közül kell kiválasztanunk. Ezeket az 
ajánlatokat előzetesen bekértük és azok az 
ülés előtt be is érkeztek. Az összegszerű-
ségében legkedvezőbb ajánlatot a K és P 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. nyújtot-
ta be, amelynek alapján a testület meg-
bízta a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolításával a gazdasági társaságot, 
és felhatalmazta a polgármestert a vál-
lalkozási szerződés aláírására.

Fontosabb intézkedések, események

Ajánlattételi felhívás  került kiküldésre  a 
„Vállalkozási szerződés az Alcsútdo-
bozi József Nádor Általános Iskola épü-
leteinek energetikai korszerűsítésére a 
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00023 azo-
nosítószámú pályázati forrásból” tár-
gyú közbeszerzési eljáráshoz. Az aján-
lattétel benyújtásának határideje 2018. 
május 2., az energetikai korszerűsítés ki-
vitelezésének határideje 2018. október 
31. Amikor az eljárás lebonyolódik és 
megszületik a határozat a nyertes kivitele-
ző kiválasztásáról, elkezdődhet az iskolai 
épületegyüttes nyílászáróinak cseréje, a 
fűtés korszerűsítése és az új épület hőszi-
getelő burkolása. A munkálatok nagy ré-
szét a nyári szünidőben kell elvégezni.

Ajánlattételi felhívás került kikül-
désre a „Vállalkozási szerződés két kül-
területi mezgazdasági út felújítására 
Alcsútdobozon, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázati forrásból a 
1826294761 számú támogatói okirat 
alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás-
hoz. Az ajánlattétel benyújtásának határ-
ideje 2018. május 2. Az útfelújítás telje-
sítési határideje a 072/2 és 081 hrsz-ú utak 
esetében 5 hónap, a 0187 hrsz-ú út ese-
tében 10 hónap. A közbeszerzési eljárás 
lezárulta után megkezdődhet a Turbucz 
köztől az arborétum felé vezető, turisz-
tikai jelentőséggel is bíró útnak, valamint 
a Diós szőlőhegy alsó, kedvezőtlen álla-
potú útjának a felújítása, a kiírás szerint a  
mezőgazdasági út jelleg megtartásával.

Benyújtásra került a Leader vidék-

fejlesztési program keretében a Vögyvi-
dék Közösség felhívása alapján a „Ven-
dégváró programok Alcsútdobozon” 
című pályázat. Az eszközfejlesztést is tar-
talmazó projektet a 2019. évi Alcsúti Ká-
polnaestek illetve a 2019. évi Falunapok 
rendezvénysorozat megvalósítása érde-
kében dolgoztuk ki, pályázati forrásbevo-
nás célzattal.

Április 12-én ünnepélyes kere-
tek között került felavatásra az Ovi-
Sport Alapítvány, a Felcsúti Utánpótlás 
Neveléséért Alapítvány és az Alcsútdo-
boz Település Önkormányzat finanszí-
rozásából megépült ovi-sportpálya. A 
Háromhárs Óvodát gazdagító fejlesztés-
hez az Ovi-Sport Alapítvány 7 millió fo-
rintos pályázati támogatással, az Önkor-
mányzat 5 millió forintos saját erővel, a 
Felcsúti Akadémia alapítványa 2 millió 
forintos támogatással járult hozzá. Az új 
udvarrész illetve a környezet szépítése he-
lyi vállalkozások, szülők, az intézmény, 
és az önkormányzat munkatársainak tá-
mogatásával, felajánlások révén valósult 
meg, amelyért ezúton is köszönetet mon-
dunk!

Április 14-én megtörtént a falu-
ban az éves lomtalanítás. Problémákat 
okozott, hogy több helyen a VHG Non-

3profit Kft. által meghatározott 3m  meny-
nyiséget jóval meghaladó lom került ki-
helyezésre. Kérjük a jövőben a kiírt fel-
tételek betartását!

Folyamatban van a közelmúltban 

felújított Petőfi utcai nyugdíjas klubház 
udvarának a szépítése, és a kocsibejáró 
kialakítása. A munkálatokat a klub tagjai 
önkéntesen végzik, a szükséges anyago-
kat a Gondos Tüzép támogatás címén biz-
tosította. KÖSZÖNJÜK!

Elkezdődött a 2068/2017. kor-
mány határozat révén Alcsútdoboznak 

juttatott forrás felhasználása, melyből 
járda- és útfelújítás valósulhat meg. A 
hozzátett 25% önrésszel közel 19 millió 
forintból a Szabadság utca több járdasza-
kasza (a nagyon rossz állapotban lévő he-
lyeken) kap új borítást, valamint a Béke 
utca - Bem utca csatlakozásánál illetve a 
dobozi játszótérhez leágazó útcsatlako-
zásnál történhet útjavítás. A munkálatokat 
a beszerzési eljárásban nyertes Bencze B. 
Kft. végzi.

Tóth Erika
polgármester

Járdafelújítások
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AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

A KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSE

Alcsútdobozon a köztisztaságról szóló helyi rendelet 4. 
pontja szerint a kerti hulladékok nyilttéri égetése az 
alábbiak szerint lehetséges:

5.§ (1) A belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.
 (2) A belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját 
telkén kialakított tűzrakó helyen, szélmentes időben szabad 
égetni úgy, hogy 
 a) a tűz a környezetet ne károsítsa, 
 b) a szomszédos ingatlanok használatát és a 
közutak forgalmát a füst ne zavarja,
 c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
 (3)  Az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat 
kommunális és ipari eredetű hulladékot.
 (4) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és 
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal 
el kell oltani.
 (5) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz 
terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható.
 (6)Tilos a tűzgyújtás és az égetés vasárnap és 
ünnepnapokon.

A rendeletünk értelmében tehát az égetési korlátozás 
hétköznapokra nem vonatkozik.

Kérjük lakosainkat a fenti szabályok betartására, a 
balesetveszély elkerülése érdekében a fokozott 
odafigyelésre!

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1105
Ebből szavazóként megjelent:    826

Az átjelentkezett választópolgárok száma:   39 
Ebből szavazóként megjelent:    38

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok
 
Tessely Zoltán FIDESZ-KDNP             585

Varga László Béla JOBBIK                    123

Szilágyi László MSZP-PÁRBESZÉD         65

Szatmári Ildikó LMP                                29

Molnár Dániel MOMENTUM                10

Horváth Levente SZEM PÁRT                  5

Fehér Norbert -                                         2

Győri Zoltán MIÉP                                     1

 
A pártlistákra leadott szavazatok

FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 574
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT   

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT   55
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 101

LEHET MÁS A POLITIKA   37

MOMENTUM MOZGALOM                                  15

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ    11

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT    6

EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA 4

CSALÁDOK PÁRTJA    2

SZEGÉNY EMBEREK
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT    1

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  1

MAGYAR MUNKÁSPÁRT   1

További adatok: valasztas.hu

AZ ÁPRILIS 8-I VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE ALCSÚTDOBOZON

MEGHÍVÓ

 A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁNAK
98. ÉVFORDULÓJA 

ÉS A NEMZETI  ÖSSZETARTOZÁS
ÜNNEPE ALKALMÁBÓL

 ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 

2018. JÚNIUS 3. NAPJÁN 16 ÓRAKOR 
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA AULÁJÁBAN 

MEGEMLÉKEZÉST, MAJD 
A TRIANON KOPJAFÁNÁL

KOSZORÚZÁST TART, 
MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM

ÜDVÖZLETTEL:
TÓTH ERIKA POLGÁRMESTER

KÖSZÖNTJÜK  FALUNK ÚJSZÜLÖTTJEIT

Varga Zoltán Bence 2018.03.27-én érkezett
Édesanyja neve: Tóth Brigitta

Borbély Benett 2018.04.08-án érkezett
Édesanyja neve: Bederna Zsanett

Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családoknak!
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ISTEN ÉLTESSE 
SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége
nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Kanczler Lászlót 
(1929. 05. 31.)

89. születésnapja alkalmából  
Nagy Benedekné
szül. Nagy Jolánt

(1931. 05. 13.)
87. születésnapja alkalmából  

Takács Károlyné
szül. Tóth Rozáliát

(1932. 05. 11.)
86. születésnapja alkalmából  

Hollósi Lajosné
szül. Komáromi Juliannát

(1934. 05. 09.)
84. születésnapja alkalmából  

Varga Andrásné
szül. Török Máriát

(1935. 05. 05.) 
83. születésnapja alkalmából  

Boros Istvánné
szül. Schvanner Rozáliát

(1935. 05. 24.)
83. születésnapja alkalmából  

Nagy Pált
(1937. 05. 25.) 

81. születésnapja alkalmából   

Nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

KEDVEZMÉNYES 
VIRÁGVÁSÁR

2018.MÁJUS 5-ÉN 
SZOMBATON

8.00 ÓRÁTÓL ALCSÚTON
A KÖZPONTBAN

10,30 ÓRÁTÓL DOBOZON
A BUSZMEGÁLLÓNÁL 

 
VÁRJUK ÖNÖKET A 

LOVASBERÉNYI 
KAISER KERTÉSZET 

NÖVÉNYEIVEL
(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)

A 2018-as eboltás Alcsútdobozon

  községháza   időpont: 05. 30. 16h17h        
  dobozi buszmegálló  időpont: 05. 30. 17h-1730 
Pótoltás  községháza   időpont: 06. 06. 17h-1730 
  Göböljárás puszta  időpont: 06. 06 18h-1830. 

Minden 3 hónap feletti kutyát évente be kell oltani veszettség ellen, és féreghajtó 
kezelésben kell részesíteni.

Az összevezetett ebek oltása az idei évben 3 600 Ft, a féreghajtó tabletta
10 kg-onként 200 Ft.
Csak chippelt kutyát tudunk beoltani.

A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni.

Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 300 Ft

További információ: dr. Cseh Kornél tel.: 06/70/217-3745
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Az óvodai beiratkozás időpontja

2018. május 02-11. között, naponta 8.00-16.00 óráig.
Kérjük hozzák magukkal személyigazolványukat,

a gyermek lakcím kártyáját, TAJ kártyáját és az anyakönyvi 
kivonatát!

Anyák napja

Anyák napi ünnepségünket
a nagycsoportban május 7-én 16.00 órától,

a középső csoportban május 8-án 16.30 órától,
a kiscsoportban május 9-én 16.30 órától tartjuk. 

Sok szeretettel várjuk az édesanyákat és a nagymamákat! 

Gyereknapi programjaink

2018.május 14-én délelőtt
a Mediterrán fagylaltozóban csoportos fagyizáson

vehetnek részt a gyermekek.
 

Május 15-én egész napos
kirándulásra megyünk a Fővárosi Állatkertbe Budapestre.

 
Május 16-án délelőtt

gyermeknapi játszóházat tartunk az óvoda udvarán. 

Május 17-én délelőtt
a Meseerdő bábszínház előadásában a

Brumi Maci születésnapja című
előadást nézhetik meg a gyerekek.  

Május 18-án délelőtt
Ugrálóvár és cirkuszi előadás szórakoztatja a gyerekeket! 

Évzáró műsorunk

Sok szeretettel meghívjuk Önöket az
óvodai évzáró – ballagási ünnepségünkre, melyet

2018. június 1-én 16.30 órai kezdettel tartunk.

A Háromhárs Óvoda hírei

Április 12-én délután Alcsútdoboz Település Önkormányzata és 
a Háromhárs Óvoda közös szervezésében került sor az ovi sport-
pálya ünnepélyes átadására. Játékos-sportos műsorral készül-
tünk a programra, amelyen képviseltette magát az Ovi-Sport 
Alapítvány, Dr. Molnár Andrea elnök asszony és munkatára, ifj. 
Buzánszky Jenő személyében. Részt vett és köszöntőt mondott 
az ünnepségen Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, a helyi 
önkormányzatot pedig Polgármester asszony és a testület tagjai 
képviselték. A vendégeket házigazdaként mi, az óvoda munka-
társai, a gyermekek és a szülők fogadtuk.

Elmondhatom, hogy régi álmunk valósult meg a sport-
pálya megépítésével. Az Ovi-Sport Alapítvány felhívására 2014-
ben pályáztunk és 2016-ban nyertük meg támogatásukat. A meg-
valósításra várnunk kellett, de megérte. Összefogás kellett a 
megvalósításhoz, sok jó ember önzetlen felajánlása, munkája.

Nagyon fontos a gyermekek növekedése, fejlesztése 
szempontjából, hogy megfelelő mozgásteret biztosítsunk szá-
mukra. A Bozsik-foci programban már a kezdetek óta aktívan 
részt vettünk, részt veszünk, focista lányaink és fiaink a Felcsúti 
Utánpótlás Alapítvány csapatában már igazolt játékosok. Most 
már szuper körülmények között készülhetünk óvodásainkkal.

De nem csak a focistáknak, hanem minden kisgyermek-
nek lehetősége nyílik itt a pályán játszani, többféle sportot kipró-
bálni, gyakorolni.

Szeretnék köszönetet mondani az Ovi-Sport Alapítvány-
nak ezért a nagyszerű sportpályáért.

Nagyon köszönjük Önkormányzatunknak anyagi támo-
gatását, a szomszédos telek megvásárlását, a kerítés felújítását. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy településünk költségvetésében 
jelentős kiadással járt mindez. Külön köszönöm Tóth Erika pol-
gármester asszonynak a megvalósításban való közreműködését.

Hálásak vagyunk azért, hogy a kivitelezéshez szükséges 
önrészhez a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány 2 millió 
forintos támogatást nyújtott.

Az új udvarunkon megépült pálya környezetének kiala-
kításában segítségünkre voltak a Golf & Country Golf Club dol-
gozói és gépei, köszönjük szépen a tereprendezést és előre is kö-
szönjük a füvesítést.

Nagyon köszönjük a betonozáshoz nyújtott anyagokat 
Gondos László úrnak.

A növényeket pedig Csepeli Árpád úrnak köszönjük, aki 
már eddig is több alkalommal bizonyította gyermekszeretetét 
felajánlásaival.

Rendezvényünk lebonyolításában köszönjük a hozzájá-
rulását a Hegedűs Vendéglőnek, a szorgos kezű szülőknek és az 
óvoda dolgozóinak.

Végezetül szeretném még megköszönni Harnos László 
úrnak, a Golf  & Country Club igazgatójának, hogy 150 000 Ft-
tal még hozzájárult sportpályánk feletti árnyékoló háló beszer-
zéséhez. Erre is adtunk be pályázatot az Ovi-Sport Alapítvány-
hoz, és nagyon várjuk pozitív elbírálásukat.

Nagyon jól sikerült rendezvényt tudhatunk magunk mö-
gött. A köszöntők és a gyerekek műsora minden jelenlévőnek 
nagyon tetszett. A jó hangulat magával ragadta a vendégeket és a 
gyerekeket. Vendégeink még sokáig beszélgettek, élvezték a 

minden igényt kielégítő vendéglátást. A gyerekek pedig olyan jól 
érezték magukat, hogy alig akartak hazamenni.

Óváriné

Az eseményről készült fotók újságunk  címlapján láthatók.

Sportpályát avattunk az óvoda udvarán
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Fekete Ildikó végzettségét tekintve mate-
matikus, jelenleg is egyetemi hallgató, az 
ELTE informatika szakán tanul. Szabad-
idejében tojásírással foglalkozik. Már pici 
gyermekkorában szerelembe esett a hí-
mes tojással, és e vonzalom az idővel csak 
erősödött. Nem csak gyűjti és kutatja a 
mintákat, de maga is készít hímeseket.   
Munkáit a Hagyományok Házában, és az 
Iparművészeti Lektorátusban zsűrizteti. 
Ha valaki olyan magaslatokra tör a tojás-
írásban, mint Fekete Ildikó, akkor éveken 
keresztül nemcsak, hogy sokat kell gya-
korolnia, hanem meg kell ismernie a téma 
különleges motívumkincsét, mely tudást 
csak komoly kutatómunkával lehet elérni. 
Ildikó hosszú ideje tanulmányozza a Nép-
rajzi Múzeum anyagát, de emellett ő maga 
is gyűjti a még fellelhető motívumokat. A 
magyar hímes tojás díszítés hagyományá-
nak kutatásával hiánypótló munkát végez. 
Ma már neki van a leggazdagabb tájegy-
ségekre bontott, saját díszítésű hímes to-
jás gyűjteménye az egész Kárpát-meden-
cében. Első önálló kiállítása Budapesten a 
Klebelsberg Kultúrkúrián volt, majd ezt 
követően minden évben a fővárosi Duna 
Palota adott otthont kiállításainak. Ilyen-
kor több mint ezer darab hímest szokott 
tárlóiban elhelyezni. A kiállítások mellett 
gyakran hívják országszerte különböző 
rendezvényekre, gyerek foglalkozások-
hoz, vagy bemutatót tartani. Minden év-
ben ő tartja a tojásírás bemutatót a Mes-
terségek Ünnepén a Budai Várban. Ilyen-
kor angol és olasz nyelven is beszél a tech-
nikáról az arra járó turistáknak. 2016-ban 
a Várkert Bazárban rendezett Örökség és 
Újítás című országos népművészeti be-
mutató hímes tojás részlegének összeállí-
tásával bízták meg.

Ezen felül több művészeti egyesü-
letnek is a tagja:

A Régi Mesterségeket Feleleve-
nítő Közhasznú Egyesületnek,

Alapító tagja a Színnel-Lélekkel 
Művészeti Egyesületnek ,valamint

Alapító tagja a Tojásdíszítők 
Egyesületének, melynek 2018-től az el-
nöke is.

A mindössze huszonhat esztendős 
alkotó számos rangos elismeréssel büsz-
kélkedhet: 2014-ben és 2015-ben Magyar 
Kézműves Remek díjjal, 2016-ban Junior 
Príma Díjjal és Gránátalma díjjal (ami a 
népművészek legnagyobb elismerése 
Magyarországon) ismerték el, és 2016-
ban beválasztották a Fejér Megyei Érték-
tárba. 2016-ben megkapta a Népművészet 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Fekete Ildikót a 2018. évi Megyenap alkalmából a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Vörösmarty Mihály díjával tüntették ki, hiánypótló és értékteremtő
képzőművészeti alkotótevékenysége és kutatómunkája elismeréseként

Ifjú Mestere címet, mely augusztus 20-a 
alkalmából adományozható állami kitün-
tetés.

Fekete Ildikó megmutathatta tudá-
sát a nemzetközi nagyközönség előtt is. 
2015-ben Kínában tartott bemutatókat. 
Pekingben a tojásírás fortélyait igyekezett 
bemutatni a népes közönségnek, Ning-
bóban pedig kiállított hímeseit csodálhat-
ták az érdeklődök. 2017 elején népmű-
vészként részt vett Sydney-ben az Auszt-
ráliai magyarok fesztiválján, és ez év 
szeptemberében nyílt egy nagyszabású 
kiállítása New York-ban, a Magyar Ház-
ban, mely jelenleg is látogatható. Szintén 
ebben az évben beválogatták az 50 Tehet-
séges Magyar Fiatal mentorprogramba. 
2018. márciusában a Szlovéniai Ljubja-
nában sárközi hímeseit mutatta be, és a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként 
március 30-tól április 30-ig új kiállítással 
jelentkezett a Duna Palotában.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

2018.03.21-25. között Portugáliában, 
Caldas Da Rainha-ban került megren-
dezésre a 8. World All-Styles Champion-
ship. 39 ország több, mint 2000 ver-
senyzője 6318 nevezést adott le a külön-
böző versenyszámokban. Az Alcsútdo-
bozon élő Baljer Roxána és Baljer Kitti a 
következő eredményeket érték el:

Baljer Kitti 
ź Rumble WAC Küzdelem nő, 11-

13 év, -38 kg, I.hely,
ź Gi Submission 11-13 év, nő, -40 

kg, I. hely,
ź No Gi Submission 11-13 év, nő, -

40 kg, I. hely,
ź Karate Formagyakorlat nő, 10-4 

kyu, II. hely.

Baljer Roxána 
ź Rumble WAC Küzdelem nő, 11-

13 év, -53 kg, II.hely,
ź Semi WAC Küzdelem nő, 11-13 

év, -50 kg I. hely,
ź Gi Submission 11-13 év, nő, -50 

kg, II. hely,
ź No Gi Submission 11-13 év, nő, -

50 kg, II. hely,
ź Karate Formagyakorlat nő, 10-4 

kyu, I. hely,
ź Fegyveres Formagyakorlat nő, 

11-13 év, haladó, IV. hely.

A lányok 2012-ben kezdtek el birkózni, az 
akkoriban Bárdosi Sándor (olimpiai 
ezüstérmes birkózó) által létrehozott 
Felcsúti Birkózó Iskolában. Majd 2013-
tól a szintén Felcsúton működő Felcsúti 
Fehér Tigrisek Kempo Egyesületben 
kezdték meg a kempós pályafutásukat. 
Jelenleg a Csabdin működő Mad Max 
Kempo dojo válogatott tagjaként jutottak 
ki a Portugál Világbajnokságra. A sportok 
mellett a tanulmányi eredményeik is ki-
emelkedőek. Roxána a 2017-es évben 
megkapta a Fejér megye Jó tanulója - Jó 
sportolója elismerő díjat is. Ezen kívül 
mindkét lány a Bicskei Prelúdium Alap-
fokú Művészeti Iskola növendéke is. 
Roxána csellózni, Kitti fuvolázni tanul. 
Kitti idén részt vett egy nemzetközi meg-
mérettetésen is. 2018. február 17-én Szer-
biában a Femus Fesztiválról bronz mi-
nősítéssel térhetett haza.

A lányoknak van egy öccsük is 
Márk, aki népi hegedül és a Puskás 
Akadémián focizik.

Baljer Roxána és Baljer Kitti
birkózásban és kempoban világversenyek győztesei
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Állatorvosi ügyelet
Május 05-06.  Dr. Kiss  Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900 

Május 12-13.  Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

+36 20-6615215
Május 19-20.  Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745

      Május 21.  Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.

+36-20-4456256
Május 26-27.  Dr. Kiss  Sándor

Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900

Weöres Sándor
Buba éneke 

Ó ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék -
minden este
morzsára, búzára
visszaszállnék
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék -
nyári éjen,
fehér holdsütésen
elcsitulnék
jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem -
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.

ANYÁK NAPJÁRA…


