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Megemlékezés Szent István napján

Ünnepi köszöntő

Van egy álmom… 55 évvel ezelőtt, Washingtonban, egy fekete
tiszteletes, Martin Luther King ezekkel a szavakkal kezdte sorolni követeléseit, hogy a négerek kapják meg állampolgári jogaikat. Az álomból valóság lett, mi sem bizonyítja jobban, mint
Obama elnök 8 éve az Egyesült Államok élén.
A Kárpát-medencében egykor megtelepedett magyarok
felemelkedése is egy álommal kezdődött. Ezer évvel ezelőtt élt
egy férfi itt, a Kárpát-medencében, aki hinni mert abban, hogy
megszületik Európa szívében egy erős, gazdag, független, szabad ország. A keresztény magyarok országa. Ezt álmodta István,
a szent király, akit fényes ünnepség keretében koronáztak Magyarország királyává, a Krisztus születése utáni ezeregyedik esztendőben, augusztus 15-én Esztergom városában. A koronás király azt akarta, hogy a magyar független legyen. Sem a német
császár, sem a római pápa ne parancsoljon az ő nemzetének. Azt
akarta, hogy a nemzet összetartson, a törzsfők, a nemzetségfők
ne legyenek széthúzásnak, pártütésnek okozói; egységes, erős

Amikor az imádságban egyek vagyunk, újból egyesül a múlt, a
jelen és a jövő, mert a hitnek nincsenek határai. Érdemes viszszaemlékezni ükapámra, József Nádorra, aki közel kétszáz évvel
ezelőtt úgy döntött, hogy a festői szépségű Alcsútot választja
családi fészkéül. Itt építtette föl a kor ismert építészével – Pollack
Mihállyal – a hazai klasszicista stílus egyik legszebb kastélyát,
melyben természetesen helyet kapott egy szerényebb méretű katolikus házi kápolna is. Ezt kezdetben csak a családunk használta. Majd dédapám, József Károly szeretettel tárta ki annak kapuját az alcsúti hívek előtt is, hogy Isten szent színe előtt együtt
imádkozhasson a családunk és az általunk annyira szeretett falu
népe. Jöttek is ide szívesen az emberek, méghozzá olyan sokan,
hogy a kis kápolna szűknek bizonyult számukra. Dédapám örült
a sok hívő léleknek, és gondolkodni kezdett egy nagyobb kápolna építésén. 1880-ban Storno Ferenc tervei alapján át is alakította
a korábbi szép, háromosztatú, oszlopos istállót kápolnává,
amihez az ötletet a család jó barátja, a későbbi hercegprímás,
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Koncert és kiállítás
az arborétumban

Tóth P. Flóra és Grim Dániel fotói
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Kápolnaest Beregszászi Olgával
Énekművész, zeneszerző, színművész.
Izzó magyarságtudat, ősi magyar énekek,
átütő erejű előadás, az emberek szeretete
és mélyről áradó érzelmek. Erőt sugárzó
nő, asszony, művész, hazafi. Szülei magyar édesapa, ukrán édesanya. Felvett
művésznevében benne van szülőhelye,
gyermek és ifjúkora. Magyarországra a
szerelem hozta, de a budai hegyek környezetében Kárpátalját itt is megtalálta.
Színésznőként végzett, és hosszabb ideig
színpadokon játszott. De igazán felszabadult művésszé csak önálló zenés estjein
tudott lenni. Az ország-csonkítással megsebzett édesapja emléke előtt tisztelegve
szívből énekli a 20. század betiltott és elfeledett dalait. A nehézsorsú kárpátaljai
családok megsegítésére szervezett, „Száz
perc száz emberért” című jótékonysági
koncertjein átélhető a magyar feltámadás.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöttük 2018.08.19-én az alcsútdobozi kápolnaestek színpadán BEREGSZÁSZI OLGA művésznőt, aki „Legkedvesebb da-

fejlesztése térségi szemléletben Csákváron és térségében” című projekt keretében került megrendezésre, melyen
mintegy száz fő vett részt. A zenés előadáshoz fotókiállítás kapcsolódott, két
ígéretes tehetségű fiatal alkotó, Tóth P.
Flóra és Grim Dániel fényképeinek bemutatásával.
Az Alcsúti Kápolnaestek eseménysorozat támogatója Magyarország
Kormánya és az Európai Szociális Alap.
Tóth Erika

laim” című műsorát és Szax Norbert harmonika művészt hozta el közénk.
A program az EFOP-1.5.2-162017-00011 sz. ”Humán szolgáltatások

Helyi alkotók kiállítása

Míg a festmény vallomás a világról, a
fénykép „sokkal inkább a világ darabja, a
valóságnak olyan kicsiny mása, amilyet
bárki készíthet, vagy szerezhet.”
Napjainkban turistaként okostelefonjainkkal és egyéb digitális ketyeréinkkel valamennyien sokszor és sokat kattin-

tunk. Amit lőttünk, meg is osztjuk a hozzánk közel állókkal, s már a kép elkészültét követő percben a világ egy másik pontján villan fel a pillanat varázsa, egy rövid
időre örömet okozva…
Tóth Patrícia Flóra és Grim Dániel, a tehetséges fiatal páros a tájképeikből
mutatnak meg nekünk egy szép szeletet,
szintén hasonlóan kezdték.
Flóra egy általános iskolai kiránduláson kattintgatva érezte meg, hogy
szeretne a kompozícióban jobban elmerülni, míg Dani az El Caminót végigjárva
vonta le a következtetést, mekkora különbség van kép és kép között. Ekkortól
kezdve tudatosan fejlesztették magukat a
képek alkotása terén, Flóra fényképész,
Dani grafikus végzettséget szerzett. Mindennapi munkájuk is szorosan a képekhez, a digitális és a nyomtatott valósághoz
köti őket. Választott hobbijuk – a leeresztő szelep és a szürke hétköznapok feletti
jutalom – a túrázás, a gyönyörű természeti
környezet bebarangolása és megörökítése.
Míg érdeklődésükben és kedvenc
elfoglaltságaikban az azonosság örömét
élik meg párként, addig a személyiségük
különbözőségeit is őszinte vidámsággal
szemlélik, s meglátják benne a kiegészülés lehetőségét. Flóra az, aki precízen el-

tervezi az utazásaikat, körültekintően pakol be az útra. A fotózás számára az elsődleges szempont. Előre tudja, a táj mely
szegletéhez, milyen fényviszonyok közepette szeretne érkezni. A fontos pontokat
összekötő szakaszok a hegyek megmászásában: terve szerint út a cél felé. Szívesen kísérletezik különböző technikákkal, alkalmanként a csillagos égbolt megjelenítésével. Úgy fogalmaz, abba az
irányba szeretne fejlődni, hogy kivárja a
dolgokat, nem pedig fut utánuk. Kedvenc
témája a portré, az arcok mögött rejlő különleges világok. A másik nem képviselője spontán a rákészülésben, s a témák
megtalálásában is. A jelenben él, csak a
legszükségesebbeket viszi magával, a hegyek meghódítása végett indul útnak. Az
apró különlegességeket, a fények egyszeri, megismételhetetlen játékát figyeli az
objektíven keresztül. A makró fotózást érzi saját műfajának, a részletekben rejlő finomságok fogják meg.
A tájak fényképezése mindkettejük számára kedves közös időtöltés, ahol
még csak bontogatják szárnyaikat, saját
megítélésük szerint amatőr fényképeket
készítve.
Európa számos országában járva,
az általuk látott legszebb tájak kicsinyített
másait hozták el a Kápolnába érkező Vendégek számára. Mert minden fénykép valóban egy-egy rabul ejtett élmény...
H. Kolláth Mária
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Kedves alcsútdobozi és
valaha alcsúti, dobozi
vagy alcsútdobozi lakosok!

Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Ne feledd el, hogy Isten egyes-egyedül
a kitartást jutalmazza!
Szent Bernát

Állhatatos kitartással
Idestova 21 éve, hogy Teréz anya – befejezve életművét: a társadalom peremére
szorult elhagyottak gyógyítását és lelkigondozását – hazaköltözött a Mennyországba. Életének példája még a nem keresztények többségének tiszteletét is kivívta.
Az első gondolatunk róla talán,
hogy könnyű volt neki, hiszen ő egy szent,
vagy épp ennyi: ez volt a munkája, amelyet jól végzett el, de számunkra távolinak
tűnik ez az életút.
Vajon belegondoltunk-e, hogy a
hivatás felismerése után mennyi nehézség, akadály ellenére tette azt, amit még
fiatal korában felkínált számára az Isten?
Igen, Szent Teréz felismerte és elfogadta
Istennek ezt az „ajánlatát”: Idegen társadalmú, vallású országban hajolt le a leprásokhoz, koldusokhoz és olyanokhoz,
akiknek már csak méltósággal meghalni
tudott segíteni.
Ha az ember csak a róla szóló kritikákat olvasná el, joggal gondolhatná,
hogy ilyen ellenszélben őrültség bármibe
is belevágni. Mégis azt látjuk, hogy az
Egyház rövid idő alatt oltárra emelte őt,
életét és munkásságát példaként állítva a
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keresztények elé. Vajon mi lehet a különbség e két gondolatmenet között?
Az első, hogy hite és legjobb tudása szerint felismerte, és letette a voksát
egy értékes életcél mellett. A másik pedig
az emellett a döntés mellett való állhatatos
kitartás. Teréz anya úgy hitte, hogy Isten
segítségével véghez tudja vinni hivatását,
ami persze nem jelenti azt, hogy könnyű
dolga lett volna, de mindenképpen óriási
eredményt ért el. Egy alkalommal egy kritikus kérdőre vonta, hogy miért megy naponta misére ahelyett, hogy azalatt az idő
alatt is a nyomorultakat istápolná? A válasza igen őszinte és intenzív volt: „Mert
ha nem mennék misére, nem lenne erőm
kimenni hozzájuk.” Milyen mélységes
hitvallás és kitárulkozás! Saját gyengeségét felismerve nem önerejére, hanem az
Istenbe vetett hitére támaszkodva érte el
célját.
Nem csoda, hogy elérhetetlennek
tűnik az ő útja. Hiszen más közegben, más
körülmények között, más feladatokkal lát
el minket a Gondviselés. A döntés lehetősége azonban mindenkinek a saját kezében van: az esetleges nehézségeket felvázolva és a kritikákba előre belefulladva
meghátrálni; vagy kitűzni egy jónak felismert célt, és amellett Isten segítségével
minden áron kitartani és eredményt elérni.
Ilyen körülmény például azon
Édesanyák küzdelme, akiknek a gyermekére a társadalom arctalan masszája rásüti: „Ebből a gyermekből nem lesz semmi”. De az anyai szív kitartása és hite Istennel és az általa rendelt segítőtársakkal
csodát művel. A végén amikor „az” a
gyermek túllép a saját (ráaggatott) árnyékán, és megtanul olvasni, versenyen indul
vagy felveszik az egyetemre, a tömeg válasza általában csendesebb: „Nem gondoltuk volna.”
Sokszor nem gondoljuk, de elég,
ha kitartunk a felismert út mellett. Bízzuk
életünk nehézségeit Istenre, mert nélküle
talán nem lesz erőnk megtenni a következő lépést, ami nem szégyen, hiszen a
szentek sem teszik másképp.
Elhatározásainkban jó, ha szem
előtt tartjuk, amit Szent Bernát mondott:
„Ne feledd el, hogy Isten egyes-egyedül a
kitartást jutalmazza”. Adjon hozzá erőt a
Jóisten, hogy jó elhatározásainkat kitartóan valóra válthassuk Vele, Aki mindent
mindenben végbevisz.
Jäger Tamás
hitoktató

Az Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség és az Alcsútdobozi Helytörténeti Kör Egyesület szeretné helyreállíttatni az alcsúti katolikus temető Béke utcai
bejáratánál állott Szent Mihály szobrot,
melyet közadakozásból szeretne megvalósítani.
Az 1880-as években itt elhelyezett
szoborról alig tudunk valamit. Talapzata
Storno Ferenc építőmesterhez köthető,
akinek szobrászi tevékenységéről Alcsúton nem tudunk. Storno Ferenc ebben az
időben dolgozott a kápolna elkészítésén a
kastélyban. A szobor talapzata ma is áll,
felújításra szorul, a szobor pedig a katolikus templom kápolnájában van már soksok éve.

Ha emlékeznek még rá, annak idején Marton Józsefné, a Helytörténeti kör akkori
vezetője is szerette volna, ha a szobor
visszakerül a temetőbe, de anyagi okok
miatt ez nem valósulhatott meg.
Szent Mihály arkangyal „feladata”
az emberek védelme a gonosz ellen. Kezében valamilyen fegyvert tartott, amelyet fémtolvajok kitörtek egyik ujjával
együtt. Az eredeti szoborról semmi dokumentumot nem találtunk, ezért kérjük, ha
valaki emlékszik arra, hogy mi volt ez a
fegyver, tudassa velünk.
Sajnos anyagiak tekintetében ma
sem időszerű a szobor restaurálása és
visszaállítása, mi azonban úgy gondoljuk,
erre a nemes célra szívesen áldozna a köz-
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ség, nem csak vallási, de érzelmi okokból
is.
Sokunkban él még a régi temető
képe, melynek része volt ez az alkotás.
Aki már nem láthatta, ismét gyönyörködhetne benne, az utókor pedig elmondhatja

majd, hogy a község polgárainak összefogásából épült újjá.
Ezért az Egyházközség és a Helytörténeti Kör aktivistái hamarosan felkeresik Önöket, számítva támogatásukra.
Akármilyen csekély összeg is

nagy segítséget jelent, kérjük, ha tehetik
támogassák adományaikkal a nemes cél
megvalósulását!

Áldás Békesség!

falusi embernek tartom magam, bár sok
évig városokban tanultam. Teológiai tanulmányaimat a Sárospataki Református
Teológiai Akadémián végzem. Szabadidőmben többnyire zenélni szoktam különböző hangszereken, mennyire jó még
így is egy húron pendülni a Jó Istennel.
Továbbá, ahogyan időm engedi, heti rendszerességgel edzeni szoktam fiatalok között kondiparkokban. Fontos a megismerés, a kapcsolattartás, és az egészséges
élet sem egy utolsó szempont. Érdekes
kérdés talán az, hogy mik a céljaim az elkövetkezendő évben. Ez pedig bármilyen
hihetetlenül hangzik: a látás. Látni azt,
hogy az Istennek terve van Alcsútdobozzal. Látni azt, hogy az egyház feladata
vinni az örömhírt. Látni, hogy az embereknek nem a fejét kell mosni, hanem a
lábát! Látni azt, hogy a lelkipásztor és maga a gyülekezet Isten kinyújtott keze az alcsútdobozi lakosság felé, mely hívogat, és
nagy szeretettel vár. És mindenekelőtt azt
látni: a mi Jó Istenünk hihetetlen dolgokat
visz véghez ma is, minden egyes nap településünkön. Adja meg nekem azt a kiváltságot, hogy részt vehessek egy-két dologban ezek közül! Isten áldja minden kedves
olvasónkat!

Az Alcsúti Református Egyházközség
gyülekezeti hirdetései

Szeretnék bemutatkozni. Lendvai Sándor
vagyok, augusztustól az Alcsúti Református Egyházközség segédlelkésze. Általában véve minden bemutatkozás nehéz, hiszen az ember nemcsak önéletrajzi adatokat szeretne közölni. Sárrétudvariból érkeztem, Hajdú-Bihar megyéből. Tipikus

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Tóth Ferencné sz. Ábel Annát
(1929.09.27.) 89. születésnapja alkalmából
Amler Ferencné sz. Berta Annát
(1931.09.14.) 87. születésnapja alkalmából
Váradi Andrást
(1936.09.04.) 82. születésnapja alkalmából
Papp Ferencet
(1937.09.04.) 81. születésnapja alkalmából
Vörös Jánost
(1937.09.10.) 81. születésnapja alkalmából
Simorádi Jánost
(1937.09.12.) 81. születésnapja alkalmából
Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát
(1937.09.15.) 81. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Tisztelettel: Gulyás Györgyné

A következő alkalmainkat hirdetem:
Minden héten vasárnap délelőtt 10.30-tól
istentiszteletet tartunk az Alcsúti templomban.
Minden első, harmadik, és ötödik
vasárnap reggel 8-tól pedig Dobozon is!
Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!
Megválasztottuk megbízott gondnoki
tisztségre Tima Jánost. Életére és munkásságára Isten áldását kérjük!
Gyülekezetünk elérhetőségei a következők:
Hivatalvezető lelkipásztor: Eisenbacher
Péter (kajászói ref. gyülekezet lelkipásztora). Telefon: 06 20 487 1096
Segédlelkész: Lendvai Sándor. Telefon:
06 20 365 2281
Megbízott gondnok: Tima János. Telefon:
06 20 291 6095
Lendvai Sándor

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104
Hívható: naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

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.
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
A képviselőtestület 2018.07.30-án tartotta legutóbbi ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Tessely Zoltán képviselő úr az idei
évben is megszervezte a kárpátaljai magyar fiatalok anyaországi üdülését. A jó
célt támogatva, lehetőségeinkhez mérten,
önkormányzatunk is támogatja ezt az
ügyet, így a képviselő-testület 69/2018.
(VII.30.) számú határozata alapján
50.000 Ft-al járulunk hozzá a kárpátaljai
gyermekek magyarországi táboroztatásához.
Az EFOP-4.1.7 projekt megvalósítása érdekében az épület felújításához
beszerzési eljárást indítottunk el. Az ajánlatkéréssel 2018. július 12-én az előírások
szerint öt ajánlattevőt kerestünk meg. Az
ajánlattételi határidő 2018. július 24.,
12:00 volt. Az ajánlatok az előírtak szerint
be is érkeztek. Az ajánlatok bontása során
azt tapasztaltuk, hogy a felújításra elszámolható bruttó 14.001.200.-Ft-ot messze
meghaladó összegű ajánlatokat kaptunk.
Az ajánlatadók az elmúlt egy évben megtapasztalható jelentős mértékű munkaerőigényre és az ezzel együtt járó munkabér
növekedésre, valamint az építési anyagok, termékek árának tekintetében jelentkező emelkedésekre hivatkoztak. Ez
utóbbi tényt esetünkben a felújítandó épület műemléki státusza is fokozta. A döntés
során a legalacsonyabb összegű ajánlatot
kellett kiválasztanunk, amely bruttó
19.500.160 forintról szólt. Ezt az ajánlatot
a képviselő-testület a 70/2018 (VII.30.)
számú határozatában azzal a feltétellel
fogadta el, hogy a projektben tervezett
eszközbeszerzés terhére növelni kell az
építési költségekre elszámolható összeget. Ehhez átcsoportosítási kérelmet kell
előterjesztenünk a pályázatkezelő felé,
melyet indoklással kell alátámasztani. Az
eszközök jelentős részének elhagyása következtében megmaradó összeget, valamint a projektmenedzsment költséget is
szeretnénk átcsoportosítani a felújítás
költségére, így 17.194 680 Ft lenne az
összeg, amelyet a pályázati forrásból tudnánk fedezni. A módosított felújítási öszszeg és a kivitelezői díj között még mindig
fennmaradó különbözet, 2.315.480 Ft finanszírozására pedig a 2019. évi költségvetésünkből kell saját forrást biztosítani.
Alcsútdoboz Település Önkormányzat képviselő-testülete a 71/2018.
(VII.30) számú határozatában döntött a
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szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról. A pályázathoz szükséges önrész 200.660 Ft összeget
a települési támogatás terhére biztosítja,
és vállalja a szállítási költségeket. A képviselő-testület az igénylés részletes feltételeit a szociális rászorultság és a 2018.
évi, az igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletben szabályozza akként,
hogy
ź a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény szerinti
aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy – tekintet nélkül
annak természetbeni vagy pénzbeli
formába történő nyújtására – települési támogatásra jogosult előnyt élvezzen,
ź a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család
élvezzen előnyt,
ź háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa vagy 10q szén biztosítására kerüljön sor és

ź vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.
További fontosabb intézkedések
A közbeszerzési szabályokat követve
2018. augusztus 10-én aláírásra került a
kivitelezői szerződés a VP-7.2.1.-7.2.4.
projekt szerinti, 072/2 081, és 0187 hrsz.ú mezőgazdasági, külterületi utak fejlesztésére. Augusztus 23-án megtörtént a
munkaterület átadása, így rövidesen megkezdődik és a tervek szerint még az idei
évben be is fejeződik a Turbucz köztől az
arborétumig futó, turisztikai jelentőséggel is bíró külterületi út felújítása. Tavaszszal a Diós, illetve a folytatásában lévő,
Csere elnevezésű szőlőhegy útjának fejlesztésével folytatódik a projekt megvalósítása.
Tóth Erika
polgármester

Befejeződtek az út és járda felújítások
A Kormány 2068/2017.(XII.28.) döntése
alapján Alcsútdoboz település önkormányzata belterületi utak, járdák felújítására 15 millió forint támogatásban részesült. A támogatásból és a hozzá-adott 3
millió 700 ezer forint önkormányzati forrásból az alábbi út és járdaszakasz felújítások valósultak meg:
ź Bem utca - Béke utca csatlakozás
összekötő szakaszánál árok kiépítés,
útburkolat javítás, valamint a kapcsolódó szántóföldek miatt sárrázó
burkolat kialakítás
ź a Szabadság utcáról a dobozi autóbuszmegálló és a dobozi játszótér
közötti útszakaszon aszfaltburkolat
felújítás
ź a Szabadság utca több szakaszán járdafelújítás: a központtól a református templomig futó szakaszon; a
posta előtt; az autóbuszmegállóknál
ź a József Attila utcában járdafelújítás
Terveink között szerepel a járdafelújítások folytatása, mivel most csak a legkritikusabb szakaszok fértek bele az anyagi
keretbe, azonban az ehhez szükséges forrásszerzés érdekében jövőre ismét pályáznunk kell.
Tóth Erika

Alcsútdobozi hírek

Temetés az alcsútdobozi Habsburg sírhelyen
Alig több, mint egy éve, hogy Habsburg–Lotaringiai József Árpád főherceg
(1933 - 2017) úrtól kellett elbúcsúznunk,
sajnálatosan most ismét felnyílt az alcsútdobozi katolikus temetőben lévő családi
sírbolt. 2018. augusztus 11-én felesége,
Maria von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg főhercegnő (1935–2018) temetésére
gyűltek össze a gyermekek, unokák, testvérek, rokonok, barátok, és tisztelők.
Kettejük 1956-ban köttetett házasságából 8 gyermek született, akik révén
28 unokát kapott a főhercegi pár. Bár e
szép családot a világ több országába sodorta az élet, a Portugáliában élő szülőktől
nem szakadtak el, a kapcsolat élő maradt,
gyakran találkoztak. Ahogyan a Habsburg–Lotaringiai testvérek is szoros
nexust tartottak és tartanak egymással a

mai napig. Géza, Kynga és Mihály éppen
szeptember 2-án szerveznek családi
találkozót az alcsúti kastélykápolnában,
mintegy 80 fő egyenes ági rokon részvételével.
Maria asszony búcsúztatásán Mihály főherceg úr lelkész fia, Habsbug
Lotharingiai Pál szolgált, a gyász szertartás liturgiájába belecsempészve sok személyes, közös élményét az elhunyttal. A
távozótól való elválás szomorúságán láthatóan a szeretet kerekedett felül, így a
nagycsalád tagjai számára talán könnyebb
volt beletörődni a megváltoztathatatlanba.
Alcsútdoboz település nevében mi
is tisztelettel kísértük utolsó útjára Maria
főhercegnőt.
Tóth Erika
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Az Alcsútdoboz
Petőfi utca 5. szám
alatti
Nyugdíjas Klubház
avatása

Alcsútdobozon a Petőfi utca 5. sz. alatt 1991-ig Szőke András és
felesége, Friedrich Anna élt. Az idős házaspárnak nem volt gyermeke, ezért megbízva az akkori polgármesterben, úgy döntöttek,
hogy haláluk után ingatlanukat az önkormányzatra hagyományozzák. Egy kikötésük volt: az épület a helybéli idős emberek
javára kerüljön hasznosításra.
Alcsútdobozon 1982. óta működik nyugdíjas klub. A
megörökölt épületet a közösségépítésben mindig is élen járó csoport örömmel vette birtokba. A klubház alkalomadtán más civil
csoportoknak is helyet ad, pl. a FATEV Polgári Egyesületnek is
itt van a székhelye és összejöveteleinek a helye, ahogy a Kertbarát Akadémia is itt tartja programjait.
A Petőfi utcai épületre az önkormányzat a megöröklést
követő kisebb belső renováció után keveset tudott költeni. Az eltelt negyedszázad alatt egy ízben a kerítés, majd később a tető javítása történt meg, ezért is volt nagyon időszerű a kormányzati
támogatásból megvalósult jelen fejlesztés.
Az elmúlt év második felében kezdődött, azonban csak az
utóbbi hónapokban sikerült befejezni a Nyugdíjas Klubház felújítását. A munkálatok során megtörtént az évszázados korú épület külső és belső tatarozása. A vizesedés elleni védelem érekében
a régi falak elé minden helyiségben belső téglafal került felhúzásra. Az aljzatburkolat is felújításra került, az ablakcsere is megvalósult: hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók lettek beépítve. A
hatékonyabb fűtés-hűtés támogatására az ablakok spalettát kaptak. A rekonstrukcióból a tornác sem maradt ki, és a teljes elektromos hálózat is megújult. Az új kerítés kialakítása idén tavaszra
húzódott, a pince külső vakolásával együtt. Az összes bekerülési
költség 7,2 millió Ft, amely a Belügyminisztérium „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása” 20 millió forintos, pályázati támogatása terhére valósult meg.
Dicséret illeti a klubház használóit, az Anna Klub tagjait, akik a
felújítás során megviseltté vált udvart saját erőből, támogatók
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bevonásával és társadalmi munkával tették újra széppé, kulturálttá. 2018. július 25-én, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő részvételével került sor az avató ünnepségre.
Tóth Erika
polgármester
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Elkészült a négy I. Világháborús hadisír felújítása
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetéhez pályázatot nyújtottunk be az
alcsúti katolikus és református temetőkben található 4 db I. világháborús hadisír
emlékmű felújítására, melyhez 400 ezer
forint támogatást nyertünk el. Mind a 4
személy holttá nyilvánításán ez a bejegyzés szerepel: a hazáért hősi halált halt.
A síremlékek felújításához kiírt
pályázat megjelenésekor felkerestem Komáromi János Zoltánt, akiről tudtam,
hogy az alcsúti helytörténet hosszú időre
visszanyúló ismerője, és korábbi temetőgondnokként is sok információval rendelkezik. Ő is hallott a pályázati lehetőségről
és a református temető régi sírjai között
azonnal meg tudta mutatni azokat az emlékműveket, amelyek alatt I. Világháborús hősi halottak nyugszanak, vagy amelyen róluk fotóval, felirattal megemlékeznek. János a katolikus temetőben is tudott
egy háborús hős sírról, amelyet a Csányi
család illetve a temetői nyilvántartás segítségével sikerült is azonosítani. A pályázat benyújtáshoz a sírok tervezett felújításáról költségvetést kellett becsatolni,
így Balogh István bodméri kőfaragó mesterhez fordultunk. Hosszabb idő eltelt mire végre be tudtuk nyújtani a kérelmet, és
mire a támogatói döntés megszületett,
amely pozitív volt: 400 ezer forintot nyertünk a négy sírra. Igaz, hogy a költségvetés közel 700 ezer forintról szólt, de a
kőfaragó mester hazafiúi elkötelezettsége
és az alcsúthoz kötődő rokoni szálak miatt
elvállalta a kivitelezést az elnyert összegért. A síremlékek felújítása a megadott határidőben elkészült, a munka a mellékelt

fotók tanúsága szerint is nagyon jól sikerült. A felújított I. Világháborús síremlékeknél belátható időn belül, a tervek
szerint halottak napjához kötve, szeretnénk egy megemlékező községi ünnepséget tartani.
A római katolikus temetőben
felújított sírhely: Papp János földműves,
gör.kath. császári és királyi 39-ik gy.ezredbeli katona, rendfokozata: póttartalékos, Nucás Anna férje, származásának helye: Szunyogd (Bihar megye), elhalálozás
helye: Alcsút, kora: 26 év, halál oka: hasi
hagymáz. A haldoklók szentségét fölvette. Temetés helye és napja: Alcsút, 1914.
november 21. du. 3 óra, eltemetőjének neve: Pintér Ferenc p. kamarás udvari lelkész. Története: az 1914. évi háború alkalmával, mint Galíciában megsebesült,
fenséges Klotild főherceg asszony által
felállított alcsúti kórházba hozatott, ahol
rövid időben meghalt.
A református temetőben felújított
síremlékek: Bárányos Dénes földműves,
szül. 1885. halál ideje 1916.09. hó. Rendfokozata: népfelkelő, alakulata: magyar
királyi 19. honvéd gyalogezred, halál oka:
vesebaj, temetés napja: 1916.04.11.

Harmath János hadi szolgálatra bevonult
katona, szül. 1899. halál ideje: 1918.
05.20., halál oka: lövéstől eredő sebesülés. Az elhalálozás helye: Arten (Olaszország), az eredeti sírhelye nem ismert, feltehetően Olaszországban temették el. A
családi sír állít emléket az elhunytnak: a
síremléken látható egyenruhában a hősi
halott, a felirat: a hazáért hősi halált halt az
olasz harctéren, 18 éves korában.
Komáromi Mihály nevelő-tanár,

szül. Alcsút, 1887., rendfokozata: hadapród, őrmester, alakulata: kuk 69. gyalogezred. Halál helye: Lokickj, Dobrotwor melletti csatatér (Galícia) halál ideje:
1915.07.21., halál oka: lövés. Temetés
ideje: 1916.02.07., sírfelirata: gimn. tanár, az orosz harctéren hősi halált halt életének 28. évében.

A fenti adatokat a Nagy Pál Bence hadnagy, beosztott tiszt (hadisír gondozás,
honvédelmi nevelés) a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság székesfehérvári 3. Katonai Igazgatási Központ munkatársa, helyszíni
szemlét követően bocsátotta rendelkezésünkre.
Tóth Erika
polgármester
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A legszebb alcsútdobozi porták 2018-ban
A KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA
2018. környezetszépítési akció értékelése
során kiemelkedő pontszámot kapott és
„Elismerő tábla” kihelyezésére jogosult
ingatlanok:
Albrecht László - Szabadág u.173/A.
Dr. Cseh Kornél – Petőfi u.18.
Komáromi János – Szabadság u. 146.
Mező István – Szabadság u.2/3.

Nagy Istvánné - Szabadság u.174.
Peringer Márton – Szabadság u. 18.
A környezetszépítési akció értékelése során a kapott pontszámok alapján „Oklevél” minősítésben részesült igatlanok:
Bán Lajos – Béke u.12.
Bőcs István – Szabadság u.233.
Fábián Jánosné – Dózsa Gy.9.

Komáromi Dénes - Szabadság u.124.
Mészáros János Béla - Szabadság u.30.
Orosz Imre – Sport u.9.
Szakács Rozália – Szabadság u.272.
Tima Jánosné - Szabadság u.52.
A díjazottaknak GRATULÁLUNK! Az
egész faluközösség nevében köszönjük,
hogy portájuk és környéke rendezettségével, virágosításával hozzájárulnak az esztétikus falukép kialakításához!
Alcsútdoboz Település Önkormányzat

Albrecht Lászlóné - Szabadág u.173/A.

Dr. Cseh Kornélné – Petőfi u.18.

Komáromi János Zoltán – Szabadság u. 146.

Mező Istvánné – Szabadság u.2/3.

Nagy Istvánné - Szabadság u.174.

Peringer Márton – Szabadság u. 18.
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Alcsútdoboz legszebb
konyhakertjei

Alcsútdoboz Település Önkormányzata az alábbi
HIRDETMÉNYT teszi közzé

Önkormányzatunk és az alcsútdobozi
Kertbarát Akadémia ebben az esztendőben is bekapcsolódott a „Magyarország
Legszebb Konyhakertje” országos programhoz, és a nyár folyamán lebonyolította
a legszebb alcsútdobozi veteményeskertek versenyét. Az ötfős zsűrinek a benevezett kertekben két alkalommal kellett
szemlét tartani, és az országosan megadott szempontok alapján pontozni.
Az országos versenybe 2018-ban
továbbjutó alcsútdobozi kert művelője:

A téli rezsicsökkentési támogatás igényléséről

Szili Árpádné
A legszebb konyhakert verseny kiemelt
különdíjasa:
Fülöp András.
A verseny különdíjasai:
Dr. Gulyás Lászlóné
Varga Ilona
Farkas Zoltánné
Minden versenyzőnek gratulálunk! A zsűri általános tapasztalata, hogy a benevezett kertek szépen gondozottak, a kertek
gazdái energiáikat nem kímélve és a szívüket is beleadva művelik a területüket.
Köszönjük, hogy partnerek voltak az akcióban! Kérjük mindazokat, akik az elmúlt évek alatt még nem neveztek be a
kertversenybe, jövőre ne mulasszák el!
Tavasszal várjuk a jelentkezéseket!
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
és a
Kertbarát Akadémia

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló
1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával úgy döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével öszszefüggésben.
Támogatást csak az kaphat, aki
még nem részesült téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelemi hatóság ellenőrizheti.

A támogatás igényléséhez összeállított
igénybejelentő adatlap elérhető a
www.alcsutdoboz.hu honlapon, vagy a
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Alcsútdobozi Kirendeltségének szociális
ügyintézőjénél (8087 Alcsútdoboz, József
A.u.5.).
A kitöltött igénybejelentő lapokat
személyesen, vagy postai úton a Felcsúti
Közös Önkormányzati Hivatal Alcsútdobozi Kirendeltségének címére szíveskedjenek eljuttatni.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.
Tóth Erika
Alcsútdoboz Település Polgármestere

Nyugdíjasok figyelem!
A korábbi évekhez hasonlóan az Agárdi
Gyógyfürdő kedvezményes balneoterápiás gyógykezelést, Alcsútdoboz Település
Önkormányzata pedig saját kisbuszával
ingyenes utazást kínál az Önök számára.
2018. december 21-ig ismét kedvező áron (233 Ft/kezelés) vehetik igénybe a kezeléseket, hétköznaponként 08:0516:35 óra között.
Az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a fürdő reumatológiai osztályával, akik 2018. október 10. és október 17én tudják fogadni az Alcsútdobozról beutalt nyugdíjasokat, hogy a szakrendelésen az egyénre szabott kezeléseket kiírják.
Aki szívesen eljárna a kúrára, a következőket tegye:

ź A szeptember 10. utáni napokban
keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót reumatológiai szakrendelésre.
ź Ha megvan a beutaló, legkésőbb
szeptember 28-ig jelentkezzen telefonon (+36 70/450 8738) vagy személyesen az alcsútdobozi polgármesteri hivatalban, illetve Fekete
Ritánál a sportcsarnokban, a közösen utazó csoportba.
A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas
igazolvány és lakcímkártya felmutatása
mellett igényelhető.
Várjuk érdeklődésüket, jelentkezésüket!
Önkormányzat

Kedves Alcsútdobozi Sportbarátok!
Az Alcsútdoboz Községi Sportegyesület szeretettel hívja és várja a szurkolókat futballcsapatunk, az Alcsútdoboz KSE mérkőzéseire!

ALWAYS GREEN Megyei III. osztály Észak Felnőtt Sorsolás
CSAPATOK

IDŐPONT

HELYSZÍN

BICSKE II. - ALCSÚTDOBOZ
ALCSÚTDOBOZ - LOVASBERÉNY
ALCSÚTDOBOZ - GYÚRÓ
ETYEK - ALCSÚTDOBOZ
ALCSÚTDOBOZ - TORDAS II.
CSABDI - ALCSÚTDOBOZ
ALCSÚTDOBOZ - FLAVUS VELENCE II.
DINNYÉS - ALCSÚTDOBOZ
ALCSÚTDOBOZ - KAJÁSZÓ
ÚJBAROK - ALCSÚTDOBOZ

2018. 08. 26. 17:00 óra
2018. 09. 02. 16:30 óra
2018. 09. 09. 16:30 óra
2018. 09. 16. 16:00 óra
2018. 09. 23. 16:00 óra
2018. 09. 30. 15:00 óra
2018. 10. 07. 15:00 óra
2018. 10. 14. 14:30 óra
2018. 10. 21. 14:30 óra
2018. 10. 28. 13:30 óra

Bicske Sporttelep, labdarúgó pálya
Alcsútdoboz KSE
Alcsútdoboz KSE
Etyek Sportpálya
Alcsútdoboz KSE
Csabdi Sportpálya
Alcsútdoboz KSE
Dinnyés Sportpálya
Alcsútdoboz KSE
Újbarok Sportpálya
Üdvözlettel: Jére Csaba sportköri elnök
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Alcsútdobozi hírek
folytatás az 1. oldalról

nemzet kellett az első koronás királynak.
Azt akarta, hogy a gyengébbet törvény
védje az erősebb ellenében, legyen meg
mindenkinek a birtoka, melytől senki jogtalanul meg nem foszthatja; igazságos törvényeket kívánt adni nemzetének István.
Azt akarta, hogy külső támadás ellen védett legyen az ország; ehhez pedig hadsereg kellett; ezt a hadsereget a hazát védeni tartozó nemesekből és az ő szolgálatában álló királyi vitézekből állította fel.
Azt akarta, hogy népének lelki üdvéről
gondoskodjanak a papok. Legyenek vezetők, oktatók, lelki atyák. Juttatott birtokot, rendelt javadalmazást a lelki pásztoroknak, hogy szent hivatásuknak híven
megfeleljenek. Azt akarta, hogy a nemzet
jól érezze magát ebben a szép hazában, s
ne kívánkozzék idegen földek bekalandozására, ezért támogatta, ösztönözte a földművelést és a békésebb foglalkozásokat,
állandó lakóhelyek építésére buzdította a
népet. És amit akart, azt mind meg is valósította.
Sokat tanulunk ma is Szent Istvántól. Elmondhatjuk, hogy van újra magyar
álom. Egy gazdag és erős Magyarország.
Egy független nemzet Európa szívében,
ami mindannyiunké. Mindenkié, akinek
megadatott, hogy Magyarországon szülessen. Mindenkié, aki idegenbe szakadt
területen él, de vallja, hogy ehhez a nemzethez tartozik. Kétharmados választási
támogatottsággal a háta mögött nemzeti
kormányunk nem vállalkozott kevesebbre, minthogy nagy célokat tűzött ki maga
elé. Ahogy miniszterelnökünk mondja:
folytatás az 1. oldalról

Vaszary Kolos adta. A nagytekintélyű főpap mondta, amikor előszőr látta az istállóépületet, hogy olyan szép, hogy akár kápolnává is át lehetne alakítani. Dédapám
először eléggé megütközött az ötleten,
hogy istállóból kápolna legyen, de Kolos
atya azt felelte az ellenvetésére: „Az az istálló, ahol az emberiség Megváltója született, korántsem volt ilyen szép!” Ez a váratlan felelet azonnal meggyőzte dédapámat – így született meg a szépséges, művészi kivitelű új ház kápolna, mely már alkalmas volt – úgy, mint ma – valamennyi
alcsúti hívő befogadására.
Szent István, aki védő kezét mindig is hazánk fölött tartotta, továbbra is
óvón fogja tartani felettünk. Mint ahogy
mindnyájan tudjuk, ezer évvel ezelőtt,
nem messze innen ajánlotta fel országát,
népét és koronáját az Isten Anyjának. Így
lett Szűz Mária hazánk oltalmazó Úrnője.
Soha nem lesz hiábavaló Őt és Szent István királyt segítségül hívni, kérni az ő
közbenjárásukat! Ezt a hagyományt maradéktalanul meg kell őriznünk egy hitel-
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újra erősek vagyunk, elszántak vagyunk,
bátrak vagyunk, vannak erőforrásaink.
2030-as időhorizontban gondolkodva
azért kell dolgoznunk, hogy az Európai
Unió öt legjobb országa közé tartozzon
Magyarország, ahol a legjobb élni, lakni
és dolgozni. Az öt legversenyképesebb ország közé tartozzunk, a népesedési hanyatlást állítsuk meg, fizikailag is kössük
össze Kis-Magyarországot a többi területtel, a gyorsforgalmi utak menjenek el az
államhatárokig. 2030-ra legyen meg az
energiafüggetlensége Magyarországnak,
készüljön el Paks. Szorítsuk vissza a népbetegségeket, építsük fel az új magyar
honvédséget, és kezdjünk hozzá KözépEurópa gazdasági megépítéséhez is. Ha a
kölcsönös tisztelet alapján összefogunk a
szomszédos országokkal, közösen sikerülhet, hogy újra felépítsük a Kárpát-medencét. A közlekedési hálózat, az energiahálózat összekötésével, a védelmi politika, és a haderőfejlesztések összehangolásával, az egymás térségeibe történő befektetésekkel a Kárpát-medence erős és biztonságos pontja lesz Európának.
Ezeréves államiságunk Szent István király óta keresztény alapokon nyugszik, ezért a magyarok számára nem lehet
más alternatíva, mint Magyarország keresztény kultúrájának a megőrzése. Sajnos a világban elkezdődött egy új időszak,
amelynek nyomán biztonsági és szellemi
természetű fenyegetésekkel is szembe
kell nézni. A migráció fenyegetése, a számunkra idegen kultúra tömeges megjelenése azokat is ráébresztette kultúránk keresztény alapjaira, akik nem állnak közel a

hit világához. A keresztény kultúra alatt
nem a szűken vett keresztény vallást, nem
a keresztény egyházakat vagy a teológiát
kell érteni. A keresztény kultúra egy keresztény ihletettségű értékrend, életmód,
életkeret, amely évezredes történelmi realitás itt Magyarországon. Ebben éljük az
életünket, ez a mi elfogadott világunk, e
szerint alakult az életmódunk, az életelveink, a szokásaink. Ennek a keresztény kultúrának a jegyében Jézus születésétől számítjuk az időt mindannyian, hitre, meggyőződésre tekintet nélkül. Ennek a jegyében Jézus születésnapját, a karácsonyt
ünnepeljük mindannyian a szeretet és a
békesség ünnepeként. A keresztény kultúra olyan kipróbált múltbeli értékeket,
szellemi, lelki, anyagi erőforrásokat jelent
számunkra, amely garancia a megmaradásra és remény a jövendőre nézve. A keresztény kultúra védendő érték, ezt követeli meg tőlünk a szent istváni örökség.
Lehet ezt törvénybe foglalni, szabályokkal betartatni, de még inkább kell a mindennapi életben, a hétköznapokban, a saját magunk cselekedeteiben is gyakorolni.
Ha tudunk értékbefogadók, értékalkotók
és értékközvetítők lenni, azzal védjük a
keresztény kultúrát. Ha tudunk hitben,
szeretetben és reménységben élni, azzal
őrizzük a keresztény kultúrát. Ha igazságra, jóságra, szépségre neveljük gyermekeinket, azzal továbbadjuk a keresztény kultúrát. Hiszem és tudom, hogy sokan gondolkodunk és teszünk így, itt a mi településünkön, Alcsútdobozon is.

lenes, materialista világban. És nekünk
tovább kell adnunk gyermekeinknek és
unokáinknak ezt a hagyományt és ezt a hitet! Soha ne felejtsük el, amit Szent István
a fiának, Imre hercegnek és ezáltal nekünk, mindannyiunkra hátra hagyott:
„...legelőször azt hagyom meg,
...fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet
akkora buzgalommal és éberséggel őrizd,
hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak (KÁ1) példát mutass, s valamennyi
egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak, enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az
egyház fiának nem mondanak. Akik
ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó
cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel
nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján
meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy
koronában nem lesz részük. Ám ha a hit
pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja
is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható
ellenségeid ellen.”
Szent István királyunk magánéle-

tével példát mutatott: egy család, amelyben az apát, az anyát és a fiút is szentté,
illetve boldoggá avatták. Csodálatos ajándék ez a nemzetünknek. Életével tehát három fontos szempontra intett minket:
ź szilárdnak lenni hitünkben
ź az Isten Anya bizalmába ajánlani
magunkat,
ź és az Ő segítségével arra törekedni,
hogy mi is szent család legyünk.
Ez nemcsak egy elvont kívánság, hanem
nagyon szigorú kötelesség, feladat is,
amellyel Neki és nemzetünknek tartozunk. Szent István király, hazánk védőszentje legyen hatalmas szószólónk! Kérjük, hogy vezesse magyar hazánkat egy
békés és keresztény jövő felé!
Kérjük a mindenható Isten áldását,
hogy a felelős politikusok hazánk javát tovább szolgálják! Imádkozzunk az Isten
Anyához, hogy borítson be minket az Ő
védelmező palástjával! És köszönjük meg
Istenünknek azt a sok kegyelmet, amelyet
hazánknak ajándékozott!

Tóth Erika

Habsburg Lotharingiai Mihály

Alcsútdobozi hírek

Senior tánc
– mindenkinek, aki már
régebben fiatal
A senior örömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált, forradalmian új, közösségi mozgásforma.
A nyugat-európai országokban
már 45 éve működik, de hazánkba csak
nemrég jutott el.
Nincs szükség sem táncpartnerre,
sem előzetes tánctudásra. Az oktató megmutatja, majd gyakoroltatja a csoporttal a
rövid koreográfiát, amit meg kell jegyezni. Először speciális, ún. ritmikus beszéddel segíti a tanulást, majd amikor már
jól megy, zenére táncolja el a csoport –
többször is – a táncot.
A senior örömtánc az idős szervezethez igazított, kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, ami a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását.
Az alcsútdobozi csoport bicskei
barátokkal kiegészülve mutatta meg, a tél
közepe óta hogyan változott a kezdetben
csetlő-botló mozgás tánccá, sok-sok nevetés, jókedv és egymás bíztatása által.
A semmiképp sem attraktív koreográfia lehetővé teszi mindannyiunk számára a sikerélményt. Nagy kedvvel mozgunk, szeretettel várunk másokat is! Keressetek, szóljatok, hívjatok!
Gulyás Györgyné

Állatorvosi
ügyelet
szeptember 01-02.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900
szeptember 08-09.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
szeptember 15-16.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
szeptember 22-23.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
szeptember 29-30.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36-20-9411900

KEDVES FIATALOK!
Településünkön régi szép hagyomány, hogy a szüreti időszakban
néptáncos felvonulást és mulatságot tartanak a fiatalok.
Ebben az évben október 6. szombat az esemény dátuma,
ezért a felkészüléshez táncpróbákra hívjuk az érdeklődőket.
Szeretnénk, ha idén minél többen bekapcsolódnátok
ebbe a sok vidámságot, jó kedvet tartogató programba.
A próbák időpontját a résztvevőkkel egyeztetjük.
VÁRUNK BENNETEKET, MIELŐBB JELENTKEZZETEK!
Marczinkó Kitti, Fekete Rita
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Nekünk a Balaton a „Riviéra”!
Sok-sok év kihagyása után idén nyáron
ismét táborozni vittük diákjainkat a bicskei önkormányzat zánkai gyermektáborába. Augusztus 10-től 16-ig tartó élménytáborban 30 diák és 4 pedagógus
vett részt ingyen az EFOP 3.3.2.-16-os
projektnek köszönhetően. Igazán nagy izgalommal indultunk útnak, hiszen többen
most táboroztak először, voltak olyanok
is, akik most először látták a Balatont, itt
tekertek először vízibiciklin, és ezidáig
még nem ültek sétahajón. Sőt életükben
most írtak először üdvözlő képeslapot
szüleiknek. A szülői értekezleten a szülőkkel jót nosztalgiáztunk, hogy milyen jó
is Zánkán nyaralni, s most megtapasztalhatták a gyermekek is, akik jutalomként
vehettek részt az egy hetes nyaraláson.
Kata, Marietta és Lilla néni remek
programot állítottak össze, egy gyermek
sem unatkozott, minden percüket lekötötték. Délelőttönként lehetett éjjeli macit
varrni, cserépből bálnát készíteni, rajzolni, festeni, kincset keresni, tollasozni,
ping-pongozni, számháborúzni, métázni,
erőnléti olimpián részt venni. Délután pedig megmártózni, lubickolni a 28 fokos
Balatonban. Az esti programok sem maradhattak el, volt just dance, karaoki party,
retro buli és nem maradhatott el a táborzáró tábortűz sem, ahol felcsendült a „Balatonnál sej haj de jó…” kezdetű dal is (na
ezt sem ismerték). Az egyik éjszaka a Balaton partján megnéztük a csillaghullást is
és nagy szerencsénkre többet is láttunk.
Igazán nagy élmény volt.
A gyermekétkeztetést a táborban
igazi szakemberek állították össze, mert
csupa-csupa „gyermekkedvence” volt az
étlapon. Ettünk gyrost, rántott húsit, piz-

„Tanulni menő!”
Ezzel a szlogennel találkozhatnak a plakátokon azok a fiatalok, akiket érdekel és
motivál a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány pályázati lehetősége.
A nyár közepén tartott ünnepélyes
díjkiosztásra ismét összegyűltek a Válvölgye azon felső tagozatos diákjai, akik
komolyan veszik a tanulást, és szorgalmukkal elérték a 4,5 tizedes tanulmányi
átlagot. A tanévben összesen 192 diák
kaphatott félévenként 100.000 Ft-os ösz-
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zát, hamburgert, aranygaluskát, császármorzsát, dinnyét, barackot, melyekből
mindig lehetett bőségesen repetát kérni.
Gyermekbarát gondnokok és konyhás nénik gondoskodtak arról, hogy mindenki
remekül érezze magát.
De szóljanak a gyerekek, ők mit
gondolnak a táborról?
Keindl Gergő: Nagyon jól éreztem
magam, nem akartam a végén hazamenni.
Biró Olívia: Életem legszebb nyara volt, nagyon jó volt ez a tábor.
Jakab Erik: Nagyon jól éreztem
magam a táborban, minden tetszett, kár,
hogy vége van.
Antal Marci: Nekem az esti bulik
tetszettek legjobban, a tanárok karaoke
előadása nagyon jó volt.
Szendefi Levente: Nekem minden
program nagyon tetszett, de különösen a
foci és a fürdőzés a Balatonban. Jövőre is

szeretnék menni.
Fülöp Adrienn: Én a strandolást
szerettem legjobban.
Budai Kristóf: Jól éreztem magam, minden tetszett, de legjobban a csillaghullás, abban is az, amikor megpillantottuk az első hullócsillagot.
„Jövőre veletek ugyanitt!” Ezekkel a szavakkal búcsúztunk el egymástól.
Kedves Gyerekek! Lehet miért tanulni, hiszen jövőre ismét azok jöhetnek,
akik valamiért nagyon megérdemlik.
„Isten hozott, hisz csak a jók
jöhetnek el
Ülj hát közel, a szeretet éltet,
átölel”
Emberek: Tábortűz

töndíjat, melyet arra költ, amire szeretne.
A mi iskolánkban félévkor 11, év végén
12 diák vehette át az ösztöndíjjal járó elismerő oklevelet. Név szerint: Antal Boglárka, Fülöp Krisztián a 8. osztályból, Pacsuta Ramóna a 7. osztályból, Kemény
Ede, Márton Dóra a 6. évfolyamból, Biró
Olívia Zoé, Keindl Gergő, Marton István,
Fülöp Adrienn, Németh Lili Hanna, Matus Izabella, és Czene Gergely az 5. osztályból.
Nagyon büszke vagyok rájuk és
remélem, hogy a következő tanévben is
folyamatosan növekedni fog ez a létszám.

Kedves gesztus és figyelmesség az
ösztöndíj alapítóitól, hogy erre a rendezvényre meghívják a nyertesek családtagjait, az iskolák igazgatóit, a települések
polgármestereit és vendégül látják, kötetlen beszélgetésre invitálják őket. Természetesen Tóth Erika polgármester asszony
is és én magam is boldogan, büszkén veszünk részt az eseményen.
„Mert tanulni annyi, mint élni a
lehetőséggel!” (Paulo Coelho)

Keindl Zoltánné
intézményvezető

Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Zánka tábor
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Falunapi
vígasságok
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