Alcsútdobozi hírek

XXV. évfolyam 7. szám | 2018. július

Mohácson az
Anna Nyugdíjas Klubbal
A Klubban az idei év programjainak szervezését januárban kezdtük, s azon belül a
két országjáró kirándulás útvonalait is. Június 5-én a cél a Szekszárdon található
szőlőhegyi Bogár-tanya, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely Sátorhelyen és Mohács
városa volt.
A Bogár-tanya napsütéssel várt
bennünket, bár előtte pár perccel állt csak
el a zápor. Tóth Gáborné Bogár Éva szeretettel fogadta a több mint 40 fős csoportunkat, az 1800-as évek elején épült közös
udvarra néző két népi műemlék épületben, a Sárközt bemutató kiállításon. A
nagyrészt családi eredetű és tulajdonú
magángyűjteményből sokat megtudhattunk az itt élő emberek múltjáról és jelenéről. Bemutatásra kerültek hímzések,
szőttesek és a népviselet. Tamás Judit
klubtagunkat fel is öltöztette házi-gazdánk a szép ruhákba és a pártát is a fejére
tette. Ezután borkóstolót követően tájegységi népdalt is tanultunk.
folytatás az 5. oldalon
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

A tanévzáró ünnepi beszédéből
Ismét véget ért egy tanév, magunk mögött
tudhatunk 186 tanítási napot, és egy évvel
öregebbek, de talán bölcsebbek is lettünk.
Ilyenkor már mindenki a Vakációra gondol, s el is felejtjük, hogy mennyi minden
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történt velünk a 2017/18-as tanév során.
De ezért vagyok én, hogy röpke pillanatokban, gondolatokban ismét felelevenítsem.
70 éves lett az iskolánk, s az ünne-

pélyes tanévnyitón méltóképpen ünnepeltünk. Kiállítást szerveztünk, színvonalas
műsorral készültünk, és év végéig minden
programunk alkalmával tisztelegtünk iskolánk múltjának.
Igazán emlékezetes és megható
ünnepi műsort adott a 6. osztály október
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23-a tiszteletére, és a 3. osztály március
15-e tiszteletére.
Együtt éltük át a Mikulást, a Karácsonyt, a farsangot, a Valentin napot és
idén is megtartottuk a Macinapot. Felléptek művészeti iskolába járó diákjaink a
Magyar kultúra napja alkalmából rendezett gálaműsoron, és iskolánk valamennyi
tehetséges diákja a Tavaszköszöntő fesztiválon.
Aki szereti a művészeteket, mehetett színházba, kicsik Tatabányára, nagyok Székesfehérvárra. Voltunk tanulmányi kirándulásokon és pályaorientációs
programot is szerveztünk számotokra. A
programjaink megvalósításában nagy
szerepet vállalt Tóth Erika polgármester
asszony és a szülői munkaközösség, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Május végén a diákönkormányzat
megrendezte számotokra a hagyományos
gyermeknapi akadályversenyt, és most itt
állunk, tanévet zárunk és ballagunk.
Önök most azt gondolhatnák,
hogy milyen egyszerű is pár mondatban
összefoglalni egy tanévet. De ez nem így
van. Hiszen az iskolába járás leglényegesebb eleme mégiscsak a tanulás és a közösségben való viselkedési normák elsajátítása. Tudj úgy viselkedni, hogy melletted mindenki tudjon a tanárra figyelni és
te magad is aktív részese legyél a tanórának. Van, akinek ez a képesség remekül
megy, de olyan is akad, akinek ezt még
fejleszteni kell.
Mégis azt gondolom, hogy ez az év
rendkívül sikeres volt nagyon sok szempontból. Idén először kezdtük úgy a tanévet, hogy már nem kellett nyugdíjas pedagógust visszahívnunk a pihenő idejéről,
98 %-os szakos ellátottsággal dolgoztuk
végig a tanévet, és az is nagy siker, hogy
mindenkinek sikerült elsajátítani a tantervi követelményeket – leegyszerűsítve
nem bukott meg senki, de még pótvizsgáznia sem kell senkinek augusztusban.
Sikeres pályázatainknak köszönhetően
tartottunk kézműves foglalkozásokat a tavasz folyamán, szervezünk nyári tábort a
következő héten 70 diáknak és augusztusban jutalomtáborozásra viszünk 30 diákot
a Balaton partjára, Zánkára. Sikeresnek
értékelem azt, hogy az etyeki iskolával
együttműködésben először vehettünk
részt a Határtalanul pályázatban, így iskolánk hetedikesei 4 napot tölthettek el a
Felvidéken. Köszönjük Magyarország
Kormányának a lehetőséget, hogy ezt a
programot kitalálta.
Régi vágyunk vált valóra, amikor a
Székesfehérvári Tankerületi Központ bejelentette, hogy a télen felújítja iskolánk
valamennyi vizesblokkját. A beruházásra
a fenntartó 4,5 millió forintot költött, melyet nagyon köszönünk! Tudom, hogy apróságnak tűnik, de örülünk, hogy ismét

van színes fénymásolónk, és annak is,
hogy minden pedagógus új notebook-ot
kapott a tavasz folyamán. Sikeresnek értékelem, hogy iskolánk honlapja is megújulhatott, melyet szintén a fenntartó támogatott. Öröm, hogy a második informatika termünk fejlesztése is befejeződött, megérkeztek az új monitorok. A nyár
folyamán újabb projektorokat fogunk
kapni, melyek a napközis csoportokba
kerülnek.
Amire kértünk, szinte mindig
kaptunk. De milyen egy telhetetlen igazgatónő? – most már csak interaktív táblát
szeretnék! Na meg sok-sok nebulót, mert
nem fenyegeti iskolánkat semmilyen veszély, ha a szülők bíznak bennünk, ha
gyermekeiket nem íratják át más iskolába
– még akkor sem, ha az új és korszerű –,
mert a stabil létszámokkal rendelkező iskolákkal nem tervez a fenntartó változást.
A kedves szülőkön múlik az, hogy meddig
lesz Alcsútdobozon iskola. Fogjunk öszsze, tegyünk meg mindent azért, hogy a
gyermeklétszámok növekedjenek és minél több gyermek járjon Alcsútdobozra az
óvodába, majd az iskolába, ahol remek
pedagógusok tanítják a diákokat.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
minthogy a tanév során pedagógusaink
nagyon sok többletmunkát vállaltak, ami
nem lenne kötelező. Számos tanulmányi
versenyre készítettek fel benneteket, kedves diákok! Szavalhattatok a Márton napi,
adventi és a váli szavalóversenyen, indulhattatok a Móra Ferenc szépkiejtési versenyen, ahol Béndek Marikával megyei
döntőig jutott el Erdei Hajnalka.
Megmutathattátok matematikai
képességeiteket a Zrínyi Ilona matematika versenyen, és mesét mondhattatok a
mányi mesemondóversenyen, ahol Budai
Barbara Kira a 2., Benkő Luca a 3. helyezést érte el. Köszönet érte Béndek Marikának és Trézi néninek. A sport terén bizonyíthattatok a labdarúgás, kézilabda és
atlétika versenyszámokban, vittünk benneteket Bicskére, Felcsútra, Csákvárra,
Székesfehérvárra, Soponyára, Baracsra.
Kiváló eredményeket értek el tanítványaink – Antal Boglárka, Antal Márton, Kemény Ede, Budai Kristóf, Keindl Gergő,
Jére Dávid, Kiss Máté, Szendefi Levente,
Oros László, Biró Gábriel és Marton
Kenéz – a megyei atlétikai döntőn, melyért rendkívül hálás vagyok Siposné Bokor Katalin testnevelő pedagógusnak.
Trézi néni bábcsoportja, a Nevesincs bábcsoport szórakoztatta a nagyérdeműt a Márton napi szavalóversenyen, a
Falumikuláson és a Tavaszköszöntő fesztiválon. Olyan színvonalas és komoly
szakmai munkát végeznek a művészeti
szakkörön, hogy mindenki csodálattal néz
tevékenységükre. Köszönet érte Trézi néninek.

Marietta néni kreatív gondolkodásával,
ötleteivel valósult meg az a BOZSIK erőleves, amely a legelismertebb díjat kapta
Székesfehérváron. Ő gondoskodik a Járókelők galériájáról és népdaléneklési versenyt is szervezett a gyerekeknek a nemzeti ünnep alkalmából. Gratuláció és köszönet érte.
Iskolánkban lehet furulyázni tanulni Kócsi Boglárkától, néptáncot Maxi
bácsitól és Rubinka nénitől a Bicskei Prelúdium Művészeti iskolának köszönhetően és Illés Ricsi bácsi jóvoltából boldogan énekelhetünk a Pannóniáda Gyermekkórusban.
Örülök annak, hogy Szilveszter
Marika és Kovács Attila pedagógusok
magas színvonalon készítették fel a 8.
osztályosokat a felvételire és jó középiskolába kerülhettek be a gyerekek.
Néhány éve még azt ígértem
Önöknek, hogy javítani fogunk a napközi
és tanulószoba rendszerén, nagyon köszönöm Daróczi Andi, Mészáros Tündi és
Vas Szilvia tanárnők munkáját, akik mellett a gyerekek fegyelmet, rendszerességet, de ugyanakkor határtalan szeretetet is
kapnak.
Köszönöm Béndek Lacinak, Baráth Juditnak és Makayné Blaskó Lilla
fejlesztőpedagógus kolléganőmnek a kiemelkedő munkáját, akik mindig minden
helyzetben gyors problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot. Ha
kell, helyettesítenek délelőtt, délután, pályázatokat valósítanak meg, tábori programot állítanak össze, kézművesfoglalkozásokat szerveznek, szóval ők a JOLLY
JOKER-ek.
Nagyon szeretném megköszönni
Szentgyörgyi Csillának és Bankó Marcsinak azt, hogy az én maximalista elvárásaimat véghezviszik, segítik és munkaidejük minden percében támogatnak. Az ő
munkájuk számomra nélkülözhetetlen.
Bátran merem kijelenteni, hogy ez
a 17 fős kis csapat sok mindent megtett
azért, hogy az Önök gyermekei az iskolában minden megkapjanak, mind az oktatás, mind a nevelés és személyiségfejlődés terén.
Azt gondolom, hogy a kiváló bizonyítvány elérése érdekében igazán
nagy motiváló erő volt félévkor a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíja.
Félévkor 11 tanuló pályázhatott, év végén
12 diák adhatja be a pályázatát. Ők a következők: Biró Olivía Zoé, Kemény Ede,
Keindl Gergő, Pacsuta Ramóna, Fülöp
Krisztián, Márton Dóra, Fülöp Adrienn,
Marton István, Czene Gergely, Matus Izabella, Német Lili Hanna, Antal Boglárka.
Gratulálunk a felső tagozatban elért 4,5
feletti tanulmányi átlaghoz.
„Minden csoda a tiéd lehet, a legfolytatás a 4. oldalon
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merészebb álmaidat is megépítheted – de
lassan. Téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit.” Müller Péter idézetével köszöntöttem beszédem végén a kitűnő, jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedőket,
illetve a Nevesincs bábcsoport tagjait.
A tanév során számos alkalommal
kértük a szülők segítségét és elismerő
kézfogással köszöntem meg az aktív szülők munkáját. Közülük is aranyfokozatú
támogató díjat adományoztam Tima János alpolgármester úrnak, Boncz Sándornak és Czene Ferenc szülőknek kiemelkedő támogatásukért.
A tanévzárón 6 díj került átadásra.
A József Nádor díjat Antal Boglárka 8.
osztályos tanuló vehette át Tóth Erika polgármester asszonytól, mert Habsburg Mihály főherceg úr Portugáliában tartózkodott a tanévzáró idején.
A Smolkó Balázs díjat Matus Viktória 8. osztályos tanuló kapta, őt Balázs
édesanyja egy szép könyvvel is megaján-

dékozta.
Általános Nevelőtestületi Dicséretet kapott Fülöp Krisztián 8. osztályos tanuló.
Jó tanuló, jó sportoló díjat kapott
Jére Dávid 4. osztályos, Kemény Ede 6.
osztályos és Czene Ferenc 7. osztályos tanuló.
Gratulálunk valamennyiüknek,
büszkék vagyunk rátok!
A Vakációra minden kedves diáknak, pedagógusnak, szülőnek jó pihenést
kívánunk!
Keindl Zoltánné
intézményvezető

Élménytábor a
szünidő első hetében
Június 18-a és 22-e között Élménytábort
tartottunk az alcsútdobozi iskolában. A táborban 65 gyereket foglalkoztattunk egy

héten keresztül. Többek között elmentünk
biciklivel a tabajdi Mezítlábas Parkba,
voltunk a Dunán sétahajózni, ahol láttuk
Budapest nevezetes épületeit és bejártuk a
Budakeszi Vadasparkot. Emellett rendeztünk foci- és métabajnokságot, szerveztünk ügyességi versenyeket, ismerkedtünk mesékkel és hungarikumokkal. A
kézműves foglalkozáson mindenki készíthetett szalvétatechnikával ceruzatartót, papírsárkányt, festett halakat, és varrhatott filcből szívet, vagy madárkát. Ezen
kívül rengeteget játszottunk és a nagy melegben a déli csendespihenő alatt közösen
mesét is néztünk. Közösen reggelizünk,
ebédeltünk és uzsonnáztunk az udvaron,
és a nap végén mindenki kapott jutalom
csokit is. Csütörtökön este, aki akart az iskolában aludhatott sátorban, a meccsnézést és nassolást még az éjszakai vihar
sem tudta elrontani. Az utolsó nap kiállítást szerveztünk az elkészült képekből, és
mindenki bemutathatta a kézműves munkáit.
Baráth Judit

AZ ALCSÚTOBOZI KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
Az Alcsútdobozi könyvtár a József Nádor
Iskola műemléki épületszárnyában kapott
helyet. Annak érdekében, hogy működtetésének feltételeit javítsuk, 2015. évben
csatlakoztunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, amelyet a megyei hatókörű, székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Könyvtár koordinál. A KSZR szolgáltatás
a kistelepülési könyvtárak esélyeit növeli
arra, hogy a lakosság nagy része hozzájuthasson a korszerű és minőségi könyvtári,
közösségi – kulturális szolgáltatásokhoz.
E rendszer keretében kedvezményes dokumentum beszerzésre nyílik lehetőség,
jól működik a könyvtárközi kölcsönzés, a
könyvtáros kollégák számára rendszeres
továbbképzési lehetőségeket biztosítanak. Az alcsútdobozi könyvtárban a Kis-
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települések könyvtárainak szakmai fejlesztése pályázati program keretében a
KSZR rendszer támogatásával 2016-ban
jelentős felújítást hajtottunk végre. A
helyiségbővítéssel és a bútorzatcserével
hívogató, kellemes környezetet tudtunk
kialakítani könyvtárunkban. A Vörösmarty könyvtár szakmai segítségével megtörtént a régi, tartalmában aktualitását vesztett, vagy a megjelenésében sérült könyvek selejtezése. Új könyvek beszerzésére
évente nyílik lehetőség, 2017-ben 205 db
könyvet kaptunk, valamint 6 folyóirat érkezett havonta könyvárunkba. Eszközfejlesztés is megvalósult a KSZR szolgáltatás keretében, 2 db asztali számítógéppel
és monitorral lett gazdagabb az információs és közösségi helyként is funkcionáló

könyvtár. A javuló feltételek ellenére a lakossági könyvtárhasználat csökkent,
azonban az iskola intézménye és a tanulók
körében is gyakran használt és kedvelt
hely a könyvtár. A felnőtt olvasók illetve a
középiskolai, felsőoktatási diákság figyelmét is szeretnénk ráirányítani az alcsútdobozi könyvtári, információs és közösségi hely kínálta lehetőségekre, szolgáltatásokra, amely a nyári időszakban az
alábbi rendben várja az olvasókat.
Nyári nyitvatartás: hétfő: 16.00 –
18.000; csütörtök: 16.00 – 18.00; szombat 9.00 – 10.00
Minden régi és új olvasót szeretettel vár a könyvtáros:
Bese Mihályné
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Útunk következő helyszíne Sátorhelyen a
Nemzeti Emlékhely volt. Hádesz kapuján
léptünk be a sírkertbe, mely Pölöskei József ötvösmester alkotása. A kapu 14.000
db bronzból készült csontra emlékeztető
alkotóelemből áll, a Mohácsi csata környékbeli keresztény áldozatainak emlékére. A belépés után a Szent Koronát ábrázoló fogadóépületbe jutottunk, mely a
sírkert 2011. évben történt felújítása során
épült meg. Idegenvezetőnk két kisfilm segítségével elevenítette fel a török támadások elleni védekezést és harcot, valamint
az 1526. augusztus 29-én vívott sorsdöntő
csatát. Ezután a látogató központban berendezett, élethű panoptikumnak köszönhetően a korabeli fegyverekkel, öltözetekkel és vértekkel ismerkedtünk meg. Innen egy földbe süllyesztett, átriumos épületbe értünk, mely hangulatában felidézi a
törökök által elpusztított kolostorokat, s a
közepén álló két fehér kőrózsa formájában az ország három részre szakadását
szimbolizálja. Továbbmenve a sírkertbe
érkeztünk, melyet erdő vesz körül. Körbesétáltunk az önmagukba visszatérő utakon, melyek a mohácsi kálvária körüljárását teszik lehetővé. Az egyes kopjafák felidézik a történelmi szereplőket, a regős
szélhárfáját, a fegyvereket és a lovakat. A
környékről két tömegsírt tártak fel itt, még
az 1960-70-es években, amelyből több is
van, de a feltárásukat egyelőre csak tervezik. A hősi halottak emlékére tisztelgésül
megszólaltattuk a sírhelyek között felállított lélekharangot, s itt láthatóan mindannyiunkon úrrá lett a megrendülés.
Sátorhely után Mohács városa következett. A központban lévő Széchenyi
téren kezdtük az ismerkedést. Fél óránk

maradt a Fogadalmi templom és a Városháza felkeresésére. A templom egyben
Csatatéri Emléktemplom is. A Városháza
tanácskozó termében nagyon szép fakazettás mennyezet, falán pedig hatalmas
gobelin látható, mely a Párizsi Világkiállításon díjat is nyert. A Dunapart felé sétálva a Rév-kapu Vendéglőben pihentünk

meg és vacsoráztunk. Sok élménnyel és
ismerettel gazdagodva értünk este haza.
Ezúton is köszönjük, hogy megkaptuk a Felcsúti Akadémia kényelmes
buszát, amelyen az utazás is nagyon kellemes volt.
Miklós Dénesné
Klubvezető

Az Anna Nyugdíjas Klub élete 2018. I. félévben
Az éves terv elkészítése és a Vál-Völgyi
Nyugdíjas Klubok meghívásainak terve
adja az éves programunk alapját.
Jártunk Bicskén és Felcsúton pótszilvesztert tartani.
Részt vettünk Mészáros János
Elek énekes nőnapi csodálatos előadásán
Bicskén.
Férfi tagjaink köszöntöttek bennünket nőnapkor és a húsvéti hétfői locsolkodás alkalmával. Meghitt vendéglátással, süteménnyel, itókával köszöntük
meg kedvességüket.
Kajászón voltunk a nyugdíjas klub
meghívására. Egy szép vidám szombat
délutánt töltöttünk együtt.
A Váli Nyugdíjas Klubot köszöntöttük megalapításának 25. évfordulóján.
Fergeteges néptánccal (a váli néptánccsoport 3 pár tagja) és a nyugdíjas klub tagjai
népdalcsokorral tették emlékezetessé a
délutánt. Finom estebéddel, jó zenével,

tánccal, finom házi süteményekkel vendégeltek meg bennünket.
Pünkösd hétfőn a régi majális hangulatát idézve majálist tartottunk, sült kolbásszal, virslivel, házi süteményekkel. A
régi népdalok éneklésével, a beszélgetéssel jó hangulat kerekedett.
Férfi klubtagjaink májusfát állítottak tiszteletünkre a nyugdíjas otthon udvarában. A májusfa bontás igazi kitáncolással, népdalénekléssel történt. Gulyás
István saját verssel készült a nagy napra.
Áll a májfa,
Büszke májfa,
Nyugdíjas Klub
Udvarában.
Dől a májfa,
Dől a májfa,
Nyugdíjasok
Bánatára.

Június 5-én közös kirándulás volt Mohácson és környékén. Mindkét negyedév
végén köszöntöttük a névnaposainkat.
Áprilisban Miklós Dénesné Rozikát, klubvezetőnket köszöntöttük 70.
születésnapján.
A Költészet Napján 11 tag mondta
el vagy olvasta fel legkedvesebb versét. A
szép, tartalmas délután után megbeszéltük, hogy ezt minden évben megismételjük, hagyományt teremtünk.
A heti összejöveteleink napját áttettük hétfő délutánra!
Örömünkre 15-20-an rendszeresen összejövünk. Az állandó nyugdíjas
klubtagok száma 27 főre emelkedett, de
nagyobb rendezvényekre a pártoló tagokat is meghívjuk.
Várjuk érdeklődő nyugdíjasainkat
továbbra is tagjaink soraiba. Reméljük beszámolóm felkeltette érdeklődésüket!
Lakatos Lászlóné Katika
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Az önkormányzat képviselő-testülete
2018.06.11-én és 06.27-én tartott ülést,
melyen az alábbi fontosabb döntések
meghozatalára került sor.
A „Két külterületi mezőgazdasági út felújítására Alcsútdobozon a
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 kódszámú pályázati forrásból” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról az
59/2018. (VI.11.) sz. határozattal döntöttek a képviselők. A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát elfogadva a 3 ajánlattevő közül a Bencze B Kft. ajánlata mellett szavazott a testület, amely a „legjobb
ár-érték arányt megjelenítő” szempontrendszer szerint a legelőnyösebb ajánlat
volt, mely nem haladta meg a rendelkezésre álló fedezet összegét. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a
kivitelezői szerződés megkötésére. A tervek szerint a 072/2 hrsz-ú, 082 hrsz-ú út
esetében 2018. augusztus hónapban kezdődik meg a kivitelezés, míg a 0187 hrszú út esetében jövő év március hónap végén indul a felújítás.
Az „Alcsútdobozi József Nádor
Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-15-FE12016-00023 azonosítószámú pályázati
forrásból” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáról a
60/2018. (VI.11.) számú határozattal
döntött a testület. A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatát elfogadva, a 3 ajánlattevő közül a legelőnyösebb ajánlatot
benyújtó WHT Mix Építőipari és Kereskedelmi Kft. került kivitelezőként kiválasztásra. A határozat alapján 2018. 06.23án sor került a vállalkozói szerződés aláírására, majd az elektronikus építési napló
megnyitását követően megtörtént a munkaterület átadása. Az energetikai felújítás
során az iskolai épületegyüttes fűtési
rendszerének a korszerűsítése, a külső
nyílászárók cseréje és a burkolat szigetelése történhet meg a pályázati forrásból. A
munkálatok várhatóan a késő ősz folyamán fejeződnek be.
Egyéb fontos történések, intézkedések
Május 23-án átvételre került a Magyar
Labdarúgó Szövetségtől pályázaton elnyert defibrillátor (újraélesztő készülék),
amely a sportcsarnokban került elhelyezésre. Az eszköz kezelésére két fő kapott
kiképzést az MLSZ-től, melyet szeret-
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nénk további személyekre is kiterjeszteni.
Ehhez önkéntesek jelentkezését várjuk.
Pedagógusnap alkalmából június
1-én az iskolában, június15-én az óvodában került sor az alcsútdobozi oktatási-nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok köszöntésére. A Szülői Közösségek
által szervezett alkalmakhoz társulva, Önkormányzatunk nevében elismerő szavakkal és ajándékutalvánnyal köszöntük
meg az óvónők, tanítók, tanárok, technikai dolgozók egész évi munkáját.
A Trianoni békediktátumról emlékeztünk meg június 4-én. Tartalmas irodalmi műsorral és koszorúzással idéztük
fel az 1920. júniusi eseményeket, amelyet
ma a nemzeti összetartozás napjaként tanítanak az iskolákban. Ezúton is megköszönöm versmondóinknak, hogy szerepet vállaltak a rendezvényen.
Június 6-án megtartottuk a falunapi szervezőbizottsággal az első ülésünket,
amelyen megkezdtük a 3 napos rendezvénysorozatunk előkészítését. Augusztus
18-án szombaton a délutáni órákban tartjuk a futballpályán a „Falunapi Vígasságok” programot, benne a főzőversennyel,
melyen a többség döntésének megfelelően a marhapörkölt elkészítése lesz a versengők feladata. A nap programjában
több újdonságot tervezünk, de a szokásos
faluvacsora, utcabál, tűzijáték, 11-es rúgó
verseny sem fog elmaradni. Augusztus
19-én az arborétumban az „Alcsúti Kápolnaestek” keretében nemzetközi ária –
és dalest lesz. Augusztus 20-án délelőtt
szintén az arborétumi kápolnában emlékezünk meg Szent István országalapító
királyunkról, és ünnepi szentmisét tartunk
Imre atyával. Az ünnepségen Habsburg
Mihály főherceg úr jelen lesz és köszöntő
beszéddel készül.
Június 9-10-én nagy sikerrel került
lebonyolításra az Alcsúti Arborétum területén a 4. Vál-völgyi Zsúr. A több, mint
húszezer résztvevő között sok alcsútdobozival is találkozhattunk, akik örömünkre kihasználták a remek kikapcsolódási,
feltöltődési lehetőséget. Voltak azonban
olyan kollégáink és önkénteseink, akik
kemény munkával töltötték el a két napot.
Köszönjük segítségüket, korrekt tevékenységüket!
Június 14-én az iskolai sportudvarban két éve megépült műfüves sportpálya
garanciális bejárására került sor a kivitelezőkkel. A tapasztaltak és a felvett jegyzőkönyv szerint a pálya jó állapotban van,
és korrekciós beavatkozásra nincs szükség.

Június 16-án bejárásra került sor a Községünk szép portája helyi környezetszépítési akció keretében. A szemlén pontozásra került sor, melyet rögzítettünk. A
második bejárást augusztus hó első hetében tervezzük, így két pontszám alapján
tudjuk majd díjazni a legszebb ingatlanjainkat.
Itt jelzem azt is, hogy a hivatal
egyik munkatársa május hónap végén a
gazos telkek miatt tartott szemlét, mely
alapján az érintett ingatlanok tulajdonosai
a területük rendezése érdekében felszólításra kerültek.
Június 18-án az Alcsútdoboz legszebb konyhakertje versenybe benevezett
kertek zsűrizése zajlott. Példásan beültetett és gondozott kerteket láttunk.
Június 21-én a Virágos Magyarországért mozgalom zsűrizése zajlott településünkön. A zsűri szempontjai között
a zöldterületek rendezésén túl a településen zajló fejlesztések, illetve a közösségi együttműködés is szerepelt.
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00011
projekt részeként június 24-én sikeresen
lezajlott az Alcsúti Kápolnaestek rendezvénysorozat keretében az a kórushangverseny, amelyen az Alcsútdobozi Echo
Kórus meghívására további 3 énekkar vett
részt. A rendezvény támogatója Magyarország kormánya és az Európai Szociális
Alap.
Tóth Erika
polgármester
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HAJRÁ ALCSÚT!

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2018.

Nyári szünet van a futballsportban, véget
értek a bajnokságok, a Megye III. osztályban is lezárult a tabella. Csönd van
most az alcsúti csapat háza-táján is, pedig
a szezonban sokszor volt hangos a pálya
széle, hála a szurkolóknak. Nekik köszönhetjük a sok biztatást és buzdítást, ami –
főleg a nehéz mérkőzéseken – gyakran ad
erőt és támaszt. A csapat számára sokat jelentenek azok a sportbarátok, akik hétrőlhétre kijönnek a meccsekre, akik ott vannak velünk jó időben, rossz időben, és kitartanak mellettünk jóban-rosszban. Az
elmúlt évadban voltak szebb és nehezebb
napjaink, de összességében ez kiegyenlítődött és a 6. helyen végeztünk. Ennek az
eredménynek az eléréséhez sok mindenre
volt szükség. Elsősorban olyan játékosok
kellettek, akik bírták az iramot, belőtték a
gólokat és kivédték a támadásokat. Köszönjük minden csapattagunknak az igyekezetet, a győzelemre törekvő hozzáállást. Olyan edző és szakmai segítők kellettek, akik a fizikai erőnlét és a technikai
tudás javítása érdekében motiválni tudták
a játékosokat, és azt is megpróbálták,
hogy kívülről is láttassák a pályán küzdőkkel a játékot. És a háttérben kellettek,
hogy legyenek olyan támogatók, akik szívességgel, anyagi vagy tárgyi eszközök-

kel álltak egész évben az alcsúti focisták
mellett. Név szerint is köszönet illeti Hegedűs Lajost, a Zsigrai testvéreket, Tész
Józsefet, a Jére testvéreket, Ángyás Ferencet. Nagy jelentőségű a Sportegyesület
számára a Felcsúti Akadémia Alapítványának az 1 millió forintos támogatása,
amelyből a pályakarbantartáshoz szükséges eszközök kerültek beszerzésre. Az alcsútdobozi önkormányzattól és képviselői felajánlásból kapott összegek a versenyeztetést segítették, a sportcsarnok a téli
felkészüléshez adott biztos hátteret. Terveink között az szerepel, hogy a játékosok
körét bővítsük és fiatalítsuk, és az eredményességen javítsunk, ezért a szakmai
segítőbázist megerősítjük. Az egyesület
használatában lévő sportinfrastruktúra
fejlesztéséhez pályázati tevékenység révén szeretnénk forráshoz jutni, ennek érdekében ez év elején az öltöző felújításához nyújtottunk be támogatási kérelmet.
Bízva abban, hogy törekvéseinket
siker koronázza, hívjuk és várjuk a futball
iránt érdeklődőket a csapatba, a csapat körül segítők közé, vagy a pálya körül a szurkolók közé!
Jére Csaba
sportegyesületi elnök

MEGHÍVÓ
ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

2018. július 22. vasárnap 17 óra
Arborétum Kápolna

Nemzetközi ária-és dalest
Válogatás a klasszikus zeneirodalom remekeiből
közreműködik:

Hajdú Zsuzsanna, Fáy Luca Boróka,
Kádár Viktória (Svájc),
Fellegi Balázs, Simándi Péter
és
Nagy Márta zongoraművész
A koncert alatt kiállítás tekinthető meg
Horváthné Elbert Mária és Horváth Péter
képzőművészeti alkotásaiból
A program az EFOP-1.5.2-16-2017-00011
pályázat keretében Magyarország
kormánya és az Európai Unió
Európai Szociális Alap
támogatásával jött létre
További támogató: Fáy Társaság

GRATULÁLUNK!

Baljer Roxánának,
aki a sumo sportban elért
eredményei révén megszerezte a
Magyarország
Jó tanulója - jó sportolója
kitüntetést!

ISTEN ÉLTESSE
SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége
nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Vajna Józsefet
(1924.07.14.)
94. születésnapja alkalmából
Kolumbán Józsefné
szül. Gulyás Lídiát
(1927.07.29.) 91. születésnapja
alkalmából
Hanusz Emilné
szül. Kutas Lenkét
(1936.07.10.)
82. születésnapja alkalmából
Szoldinger Istvánt
(1937.07.09.)
81. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs
napokat kívánunk!

AZ ORVOSI ÜGYELET
HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104
Hívható: naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám:
104
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

A szeretet ünnepei

Az elmúlt évtizedekben, mióta többet járunk külföldre, sőt sokan életvitelszerűen
vagy rövidebb időszakra külföldre települnek dolgozni, feltűnhetett, hogy más
országokban számos olyan hétköznapra
eső ünnep van, ami nálunk munkanap.
Nos ha utánanéznénk, kiderülne, hogy
egyes napok nyilván az adott nemzet ünnepei, más jeles napok azonban a keresz-

Alcsúti Kápolnaestek
Kórushangverseny
Sikeresen lezajlott az EFOP-1.5.2-162017-00011 sz. „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben - Csákváron és térségében” című projekt első alcsútdobozi rendezvénye, amelyen több,
mint 200 fő vett részt. A fellépő énekkarok: az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus, a Biatorbágyi Szakály Mátyás Férfikar, a Tárnoki Gaudium Kórus és a Törökbálinti Cantabile Vegyeskar. A kórusok külön-külön is színvonalas műsorral
készültek a hangversenyre, rangos zeneszerzők kórusművei csendültek fel. Többek között Bárdos Lajos, Karai József, ifj.
Somorjai József, Charles Gounod, Michael Praetorius, Gabreil Fauré szerzeményei
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tény közösségnek köszönhetőek. Ezek
közül egyre több nálunk is újra piros betűs, például Mindenszentek vagy Nagypéntek, Karácsony, stb. A többi ünnepet
azonban mintha nem találnánk a naptárban – gondolok itt például áldozócsütörtökre, vagy a legutóbb ünnepelt Jézus szíve napjára, amely egyébként templomunk
búcsúi ünnepe is.
A kulcs még a régi rendszerhez
nyúlik vissza, mikor az Egyház a tiltás miatt majdnem minden hétköznapra eső ünnepét vasárnapra, többnyire az ünnep valódi napját követő vasárnapra helyezte át.
Így a jeles napok belesimultak a vasárnapok sorába, és tartalmuk sajnos ezzel párhuzamosan kikopott az köz emlékezetéből.
Az ember azonban szeret ünnepelni, és a keresztény ember is szeret ünnepelni. Ünnepeink, és a mód, ahogyan ünnepelünk, megmutatják, hogyan látjuk a
világot, mit tartunk fontosnak az életben.
Legutóbb, amint utaltam rá, templomunk
Jézus szíve ünnepen volt szerencsém részt
venni. Maga az ünnep egyébként legkésőbb a XIII. századból származik, jelképe, a lángoló szív, amelyből egy kereszt
növekszik, Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Később az egész
Egyházra kiterjedt.
Jézus szíve ünnepén a keresztények Istennek az ember iránt tanúsított
szeretetét és irgalmát ünneplik. Az Evangéliumot olvasva Jézus rendszeresen utal

erre a mindent felülmúló szeretetére, köztük leginkább megható talán a tékozló fiú
története (Lk 15).
Röviden a szöveg lényege: egy
apának két fia van, ott élnek vele, de a
kisebb el akarja hagyni a családot, hogy
önállóan bizonyítson – mindehhez persze
pénzre van szüksége, előre elkéri tehát apjától az örökségét, figyelmen kívül hagyva, hogy az még él. Az apa szó nélkül elosztja köztük a vagyont, és a fiatalabb eltávozik, de a terve nem sikerül: értelmetlenül feléli a pénzt és koldusbotra jut. Az
éhhalál szélére sodródva egyetlen megoldást lát, visszatér apjához, rettegve, hogy
az legalább szolgaként fogadja vissza.
Ám amikor az apja meglátja toprongyos
fiát, kiszalad elé, és felöltözteti, majd ünnepet rendez a tékozló fiúnak. Ezzel párhuzamosan biztosítja vele maradt fiát –
aki persze dühöng a féltékenységtől –
hogy őt is pontosan ugyanannyira szereti,
mint a hazatért testvért. („Fiam, te mindig
itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett
vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd
halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Lk 15, 32)
Jézus tehát egy család drámáján
keresztül mutatja Istennek a gyarló emberi gondolkodást és logikát messze felülmúló, sokszor nehezen értelmezhető
szeretetét.
Egyházi ünnepeink tehát mindig
Isten irgalmára irányítják figyelmünket.
Szerencsés az ember, ha ismeri az ünnepeknek nem csak a külsőségeit, hanem a
tartalmát is, mert akkor nem csak egy
puszta szabadnapot nyer, hanem talán
akad ideje és igénye felidézni azokat az
örök érvényű értékeket, amelyek miatt érdemes keresztényként élni.
Jäger Tamás
hitoktató
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A katolikus templom búcsúja

Június 8-án, 9-én és 10-én templombúcsút
ünnepelt a katolikus egyházközség Alcsútdobozon. Az első napon Jézus Szentséges Szívének főünnepén, templomunk
névnapján a hagyományokhoz híven virrasztottunk. Erről az estéről legyen itt Sági Ferencné bicskei testvérünk facebook
bejegyzése.
Idén is meghívást kaptunk Jézus
Szíve ünnepére, Alcsútdobozra. Az ünnepi
szentmisét Adam Wolowicz lengyel származású verbita atya celebrálta, aki Jézus
Szívét az evangélium tanításával, és az
Isteni Irgalmasság Fausztina nővér által
festett képével magyarázta. Különleges
hangulatú szentmisénk volt. Ezt követően
szentségimádáson vettünk részt.Mise után
a Csabdiról érkező testvérek, majd a Bicskéről érkezők tartottak imaórát. 22 órától
éjfélig a helyi közösségek virrasztása kezdődött. Köszönjük Illés Károly kántorurunk segítő szolgálatát, hiszen jelenléte
nélkül nehezebb lett volna énekelni. Majd
agapéra kaptunk meghívást a közösségi
házba, ahol jó hangulatú beszélgetésben

volt részünk. Istennek legyen hála!
Köszönjük a bicskei és a csabdi
híveknek, hogy velünk ünnepelnek évek
óta.
A második nap a gyermekeké volt.
Harminc gyermek részére kaptunk lehetőséget Varga Imre atya jóvoltából kalandparki belépésre, amit gyermekeink ki
is használtak.
A kora esti órákban vidám, játékos, mozgásos, gitáros vallási énekeket és
játékokat tanított Cseh Kornél testvérünk
a gyerekeknek.
A harmadik nap volt ünnepünk
legfőbb eseménye, az ünnepi szentmise,
melyet Varga Imre atya mutatott be és végén adta ránk búcsúi áldását.
A mise után szeretetvendégség volt a plébánián.
Köszönjük azon testvéreink szolgálatát, akik valamilyen módon hozzájárultak búcsúnk sikeres ünnepléséhez.
Gulyás Lászlóné
egyházközségi képviselőtestületi tag

Helyesbítés
Ezúton szeretném tájékoztatni a
református gyülekezet tagjait,
hogy
a pünkösdi körlevelében
tévesen szerepel a gyülekezet
számlaszáma.
Kérem, hogy aki átutalással
szeretné egyházfenntartói
járulékát befizetni, a
következő bankszámlaszámot
jelölje meg az átutalás során:
10402001-50526772-72551006
Tisztelettel:
Eisenbacher Péter
helyettes lelkész

kerültek megszólaltatásra. Az eseményhez kapcsolódó képzőművészeti kiállítás jóvoltából Tóth Csaba alcsútdobozi, Szekeres
Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna csákvári, Csepeli Oxána felcsúti alkotók festményei, a bicskei Bartha Csilla fotói, valamint a helyi Fekete Ildikó irókázott hímes tojásai társultak a zenei élményhez. Az estre a kórusok közös műsorszáma tette fel a
koronát, közel másfélszáz torokból együtt zengett Verdi Trubadúr című operájának Cigánykórusa. Az Alcsúti Kápolnaestek
programsorozat támogatója Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap.
Tóth Erika
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A Háromhárs Óvoda hírei

Óvodai ballagás
Az idei év is tartalmas volt óvodai programokban, csak úgy, mint az előző kettő!
Nem csoda, ha úgy érezzük, hogy milyen
gyorsan eltelt ez a három év! Sok-sok élmény, játék, kirándulás, az ünnepek, jeles
napjaink megünneplése.
Néhányat az elmúlt tanév eseményei közül felsorolnék, hogy emlékezzünk rá, mivel is teltek el napjaink: ősszel
megtartottuk hagyományos szüreti mulatságunkat, majd az óvoda születésnapját,
alapítónkra, Klotild Főhercegnőre emlékezve.
Az idei tanév novemberében vezettük be először a TÖK-JÓ- NAP-ot, sütőtökfaragással, lámpás készítéssel, esti
felvonulással. Megérkezett az ovinkba
idén is a Mikulás, karácsonyra készülődve
mézeskalácsot sütöttünk és karácsonykor
örülhettünk a sok-sok játéknak! A januári
Új évi zenés napunk is különösen jól sikerült. Márton Zoltán, óvodás szülőnk
négy csemetéje, Dani, Dóri, Bence,
Klárika, és két iskolás kislány, Farkas
Emilia és Szendefi Jázmin csodálatos
koncerttel kápráztatta el a gyerekeket! A
megszólaltatott hangszerek között volt gitár, hegedű, trombita, és furulya.
Nagy rendezvényeink, a Farsang
és a Húsvéti Játszóház is színvonalas volt.
Márciusban vendégünk volt Tóth Tihamér lovas huszár. Áprilisban sportpályaavató ünnepséget tartottunk, ahol nagy-
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csoportosaink kiemelkedően szerepeltek
és igazán birtokukba vették a pályázati
úton felépült sportpályát! Köszönjük Tóth
Erika polgármesterasszonynak és képviselőinknek a támogatását, hogy ez megvalósulhatott.
Végül május végén, többnapos programsorozattal: a kirándulástól a bábszínházon keresztül, a cirkusz és ugráló-váron
át, igyekeztünk emlékezetessé tenni a
gyermeknapot a gyerekek számára!
Intézményi szinten is különleges
évet zárunk. Ebben a tanévben tanfelügyeleti ellenőrzés zajlott le óvodánkban,
amely vizsgálat alapján kiválóan megfelelt az intézményünk. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a szakma is így értékeli a munkánkat, de természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy vannak még
fejleszthető területeink.
A tavalyi tanévben a nagycsoportos óvó nénik minősítésén a gyerekek is
megállták a helyüket, jól teljesítettek. A
nagycsoport életébe az előző évi csoportból érkező új gyermekek is hamar beilleszkedtek, ők lettek a csoportban a példaképek!
A ballagó nagycsoport dajka nénije, Varga Józsefné Gabi néni ezen a nyáron lesz itt közöttünk utoljára és szeptemberben az új tanév kezdetén nyugdíjba vonul. 40 évet töltött munkával, s ebből az
alcsúti óvodában több mint 10 évet dol-

gozott odaadóan, lelkiismeretesen. Ezen a
napon tőle is búcsúzott utolsó csoportja.
Azt kívánom nektek kedves gyerekek, hogy a nyarat használjátok ki sok játékkal, fürdéssel, közös családi kirándulásokkal, hogy felfrissülve, nagyot nőve
kezdhessétek el szeptemberben az iskolát! Ne feledjétek, hogy mindig tárt karokkal várunk vissza egy-egy kis időre benneteket, hogy elmesélhessétek iskolás élményeiteket!
Tóthné Tóth Gabriella

Tisztelt Szülők!
A Háromhárs Óvodában
2018. augusztus 30-án
(csütörtökön) 17 órától
tartjuk a
tanévnyitó szülői
értekezletet.
Téma:
Házirend
Éves munkaterv
Aktuális feladatok
Minden szülőt szeretettel várunk!
Óvodavezető

Alcsútdobozi hírek

Állatorvosi ügyelet
július 07-08. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
július 14-15. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
július 21-22. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
július 28-29. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36-20-6615215

11.

Alcsútdobozi hírek

Alcsútdoboziak a Vál-völgyi Zsúron
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