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Anyák napján
Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám!

Húsvéti játszóház és
vásár az alcsútdobozi
Sportcsarnokban

Még 1999-ben találtuk ki ezt a hagyo-
mányőrző programot azzal a céllal, hogy a 
népművészet, a néphagyományok isme-
retét, szeretetét közelebb hozzuk a csalá-
dokhoz, a falu közösségéhez. 

Az idén április 8-án, szombat dél-
után, már 18-dik alkalommal tartottuk a 
„Húsvéti játszóház és vásár”-t. A rendez-
vényt felnőtt és gyermekműsorokkal 
nyitjuk meg. 

Az óvó nénik előadásában láthat-
tak a vendégeink egy székely mesét, ami-
nek a címe: A székely asszony meg az ör-
dög. A mesét kicsit átdolgoztuk, és saját 
készítésű óriás bábokkal adtuk elő. Az 
óvodások folytatták a műsort, tavaszi kör-
játékokkal, mondókákkal és tánccal. A 
húsvéti játszóházban táncházi muzsikára 
gyermek-táncházat tartunk, kézműves 
foglalkozásokat vezetünk. 

Hogy színesítsük a rendezvényt, 
időnként vendéget is hívtunk. Idén a Pa-
linta Társulat szerepelt a rendezvényün-
kön.

A rendezvényre kézműves meste-
reket hívunk minden évben, akik kiállítják 
itt alkotásaikat, illetve a vásárban meg is 
lehet vásárolni termékeiket. Az idén gyé-
kényfonót, kosárfonót, csuhé-szobrászt, 
fazekast, gyöngyékszer-készítőt, textil-

folytatás a 3. oldalon
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A beiratkozás egy igen fontos dolog nem 
csak a leendő elsőosztályos kisdiáknak, 
de szüleinek is és az intézménynek is. 

Idén április 20-án és 21-én vártuk a 
nagycsoportos diákokat kedves kis aján-
dékkal a beiratkozásuk örömére. Nagyon 
izgultunk, hogy meg lesz-e a nemzeti köz-
nevelési törvényben előírt létszám, amely 
14 főben határozza meg az osztálylétszá-
mot, csak e fő megléte esetén indulhat ön-
állóan osztály a közoktatási intézmények-
ben. Örömmel jelentem, hogy 14 be-
iratkozott és 15 számított tanulóval meg-
kaptuk az engedélyt az osztály indításá-
hoz. Fejlesztőpedagógusunk iskola-
előkészítő foglalkozást is tart minden 
olyan kisgyermeknek, aki még szeretne 
fejlődni szeptember 1-ig. Minden nagy-
csoportos diákot ezekre a foglalkozásokra 
szeretettel várunk. 

Szerencsére többen voltak olya-
nok, akiknek nem kell bemutatni iskolánk 
tantestületét, hiszen nagyobb gyermekeik 
az iskolába járnak. Akad azonban olyan 
család, akik nem sokat tud rólunk, így en-
gedjék meg, hogy bemutassam az alcsút-
dobozi iskola nevelőtestületét.

Alsó sorban balról jobbra haladva 
Mészáros Tünde tanítónő látható, aki az 
első osztályosok tanító nénije, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem tanító karán 
szerezte végzettségét, informatika mű-
veltségterületen, így ő informatikát is ta-
nít iskolánkban és szakkört is vezet. Mel-
lette én vagyok látható, aki igazán elkö-

telezett vezetője vagyok a tantestületnek, 
és igyekszem minden energiámat arra 
fordítani, hogy a tantestületünk egy jó 
„csapat legyen”, és minden diákunk a le-
hető legjobb képzést kaphassa, az ered-
ményeink évről évre jobbnál jobbak le-
gyenek, és a legfontosabb, minden gyer-
mek szeressen iskolánkba járni! Mellet-
tem Weizengruberné Keindl Marietta áll, 
akit nem kell bemutatni a falu lakossá-
gának, hiszen a szemünk előtt cseperedett 
kisgyermekből tanító nénivé. Ide járt óvo-

dába, iskolába, és az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Tanító karának elvégzése 
után szerencsére nálunk keresett munkát. 
Számos versenyre készít fel gyermekeket 
és ér el kimagasló eredményeket. Sokat 
tanul tőle tantestületünk a digitális tan-
anyag átadása terén. A jobb szélen Béndek 
Lászlóné Marika van, aki az alsós munka-
közösség vezetője, igazán nagy szakmai 
tapasztalattal és támogatással rendelkező 
pedagógus. A középső sorban baloldalon 
Kovács László tanár urat láthatják, aki a 
felső tagozatban matematikát és fizikát 
tanít. A gyerekek nagyon szeretik, és értik 
is a magyarázata alapján a matematikát. Ő 
Budapestról utazik minden nap iskolánk-
ba. Mellette Illés Richárd tanár úr áll, aki 
négy órában éneket tanít az iskolánkba és 
mostanában azon fáradozik, hogy egy 80 
fős regionális énekkart hozzon létre 4 is-
kola tehetséges diákjaiból. Nagy öröm 
számunkra, hogy mi is tagjai lehetünk 
ennek a kezdeményezésnek. Az énekkar 
fellép majd a jubileumi tanévnyitón. Kis-
sé elbújva látható a képen Baráth Judit 
angol tanárnő, aki a 7. osztályosok osz-
tályfőnöke. Tudatos és következetes mun-
kájának gyümölcse most ért be igazán, hi-
szen nagyon jól sikerültek az angol nyelv-
vizsga eredményei. A középső sort Si-
posné Bokor tanárnő zárja, akinek cikkei 
hónapról hónapra megjelennek az újság 
hasábjain, hiszen töretlenül készíti fel di-
ákjainkat a sportversenyekre, ahol remek 
eredményeket érnek el. Kata a 6. osztá-
lyosok osztályfőnöke és „tyúkanyó mód-
jára” rendezgeti a diákjait.  A felső sorban 

A falu „lámpásai”
„Nem az a fontos, milyen gyorsan futsz, sőt az sem, hogy milyen kecsesen.
A lényeg a kitartás, hogy talpon maradj, és bármilyen lassan is, de haladj előre.”
Dean Ray Koontz

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
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dísz-varrót hívtunk. 
Segítségünkre van minden évben 

az óvodai szülői munkaközösség. A bü-
fébe a szülők készítették a finom sütemé-
nyeket, ők hozzák a szörpöket, és mindig 
szülők vállalták az árusítást is. A bevéte-
lünk mindig az SZMK számlájára folyik 
be, s óvodai fejlesztő játékokra költjük.     

Óvári Zsoltné
A Háromhárs Óvoda vezetője  

folytatás az 1. oldalról

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer Hársfadombi Általános 
Iskola. Ebben az iskolában minden évben megrendezik a magyar 
népmesemondó versenyt. Idén meglepően kevesen jelentkeztek 
a területi megmérettetésre, összesen 18 versenyző volt. A mi is-
kolánkat az első osztályból Baják Laura, a harmadik osztályból 
Budai Barbara Kira, a negyedik évfolyamból pedig Németh Lili 
Hanna képviselte. Az igen erős mezőnyben kimagaslott a mi Li-
link, aki olyan élvezettel, átéléssel és vidámsággal mesélte el a 
Pletykás asszonyok című magyar népmesét, hogy a nézőközön-
ség nem bírta ki nevetés nélkül. A zsűri elismerően beszélt tehet-
ségéről és II. helyezéssel jutalmazta. Nagyon büszkék vagyunk 
rád! Barbara és Laura is nagyon ügyesek voltak, emléklappal tér-
hettek haza. Köszönjük a szülőknek a fáradhatatlan munkájukat! 
Gratulálunk mindenkinek! 

Weizengruberné Keindl Marietta
4. osztályos tanító néni

baloldalon Béndek László igazgatóhe-
lyettes  áll, aki 36 éve dolgozik iskolánk-
ban, gondolom őt nem kell bemutatnom 
senkinek sem. Laci mellett áll Szanyiné 
Halgancz Teréz tanítónő, akit a gyerekek 
és szülők egyaránt szeretnek, hiszen olyan 
határtalan szeretettel és türelemmel van a 
kisdiákjai iránt, hogy irigylésre méltó. Én 
is és kollégáim is nagyon sokat tanultunk 
tőle. Bábszakkört vezet nagy sikerrel és 
kézügyességével mindenkit levesz a lábá-
ról. Kecskés László tanár úr három hó-
napig segítette ki iskolánkat a földrajz és 
tanulószoba vezetésével, őt Hutvágner 
Zsuzsanna váltja fel május 1-től, aki még 
nincs a képen, de ebben az újságban ter-
vezzük az ő bemutatását is. A felső sort 

Szilveszter Marika zárja, akit szintén nem 
kell bemutatni, hiszen a falu szülötte és a 
falu szolgálatában áll évek óta, magyart 
tanít a felső tagozaton, de ha kell, szaval a 
falu ünnepi rendezvényein. A képről hi-
ányzik még Szabó Zsolt kolléga, aki a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerezte mesterdiplomáját történelem 
szakon és Makayné Blaskó Lilla, aki isko-
lánkban a fejlesztőpedagógus. Lilla néni 
foglalkozásaira nagyon szeretnek a gye-
rekek járni, és nagyon sokat fejlődnek ná-
la, hiszen rendkívül fontos számára az ön-
bizalom erősítése, a jutalmazás, dicséret.  
Munkánkat segíti még két nyugdíjas pe-
dagógus, Beséné Margitka és Szabóné Gi-
zi néni, akik a napközis foglalkozásokat 

A mi kis mesemondóink

vezetik, és sokat játszanak a kicsikkel. 
Tudom, hogy a rengeteg munká-

nak, melyet a falu gyermekeibe fektetünk, 
meg lesz az eredménye, hiszen már most 
láthatók a remek eredmények. Ajánlom 
figyelmükbe a 2016-os országos kompe-
tenciamérés eredményeit, melyet bárki 
megtekinthet az iskola honlapján. Szö-
vegértésben országos átlagon belül, míg 
matematikából országos átlagon felül tel-
jesítettünk. Bízom benne, hogy az idei 
mérés is ilyen szépen sikerül majd, és a 
beíratott gyermekek is ilyen remek ered-
ményeket produkálnak majd néhány év 
múlva. 

Keindl Zoltánné 
igazgató

A Háromhárs Óvoda hírei

Anyák napja
Anyák napi ünnepségünket

a nagy csoportban
május 08-án 16.30 órától,

a középső csoportban
május 09-én 16.30 órától

és a kiscsoportban
május 10-én 16.30 órától

tartjuk.

Sok szeretettel várjuk az 
édesanyákat

és a nagymamákat!
   

Óvodások

Kedves Szülők, Nagyszülők, 
Vendégeink!

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

2017. június 2-án 16.30 órai
kezdettel tartunk.

A Háromhárs Óvoda nagycsoportosai

Az alcsútdobozi Háromhárs 
Óvoda

BEIRATKOZÁST
hirdet a 2017/18-es nevelési évre.

Beiratkozni május 2-től 12-ig 
de. 8.00-16.00 óráig
lehet az óvodában.

Kérjük hozzák magukkal
a szükséges okiratokat: 

gyermekük anyakönyvi kivonatát, 
személyi igazolványát, 

lakcímkártyáját
és TAJ kártyáját, 

és a saját személyi 
igazolványukat!

Óvodavezető



Alcsútdobozi hírek

4.

Alcsútdoboz önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2017. április 24-én tartotta 
legutóbbi ülését, melyen az alábbi fonto-
sabb döntések születtek.

Forgalomkorlátozó rendelet 
elfogadása. Alcsútdoboz Település Ön-
kormányzat Képviselő-testülete koráb-
ban több forgalomkorlátozó döntést tar-
talmazó határozatot is hozott, amelyek se-
besség- vagy súlykorlátozást írtak elő 
egyes önkormányzati kezelésben lévő 
utakra, útszakaszokra. Ezen határozatok 
hatályon kívül helyezése vált szükséges-
sé, mivel a közlekedés korlátozását a kép-
viselő-testületnek a Kormányhivatal ál-
láspontja szerint rendelettel kell megálla-
pítania. A fentiek értelmében jogszabályi 
kötelezettségünknek eleget téve megal-
kotásra került az Alcsútdoboz település 
közigazgatási területén lévő helyi közuta-
kon a közlekedés korlátozásáról című ren-
delet,  amely az alábbiakat rögzíti.

Sebességkorlátozással védett helyi 
közutak:

1. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
Hársfa utcán és a Sport utcai keresztező-
désénél,  

2. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/52 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

3. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/1 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

4. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/25 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

5. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/14 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

6. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
Bem József utca teljes hosszán.

Súlykorlátozással védett helyi köz-
utak: 

1. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Dózsa György utca teljes hosszán,

2. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Jókai Mór utca teljes hosszán,

3. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Kastélykert utca teljes hosszán,

4. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
belterületi 1526 hrsz.-ú Névtelen utca 
teljes hosszán,

5. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Petőfi utca teljes hosszán,

6. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Bem utca 1. és 12. házszámok között.

Behajtani tilos táblával korláto-
zott helyi közutak:

1. A Petőfi utca 14. házszám előtt, 
a Béke utca irányába.
E rendelet 2017. április 24. napján lépett 
hatályba, rendelkezéseit, ezt követően 
kell alkalmazni.

A 2017. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatási pályázat be-
nyújtása. A magas víz és csatornadíjat 
alkalmazó szolgáltatási területeken lehe-
tőség van arra, hogy a díj csökkentésre 
kerüljön állami kompenzáció útján. Ma-
gyarország Kormánya ebben az évben is 
megjelentette a lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatási pályázati felhí-
vást. A pályázat benyújtását a több tele-
pülést ellátó víz- és csatornamű esetén 
egy önkormányzat nyújthatja be, így a  
Fejérvíz Zrt. az előző évekhez hasonlóan 
ismét Önkormányzatunkat kereste meg 
ezzel a feladattal. Alcsútdoboz Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete egy-
hangú szavazással úgy döntött, hogy részt 
kíván venni a 2017. évi ivóvíz- és csator-
naszolgáltatás támogatási pályázaton. 
Felhatalmazta a polgármestert a pályá-
zathoz szükséges nyilatkozatok aláírásá-
ra, valamint  hozzájárult, hogy a támoga-
tás igénylését és a technikai feladatokat a 
több települést ellátó ivóvíz- és csatorna-
rendszer vonatkozásában Alcsútdoboz 
Település Önkormányzata lássa el gesz-
torként.

Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17   
kódszámú, Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fej-
lesztése, közétkeztetés fejlesztése című 
pályázat benyújtásáról. A pályázati fel-
hívás 1. sz. célterülete szerint kérelem 
nyújtható be a helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesz-
tésére, amely lehetőséggel élni kívánunk. 
A jelenleg időszakosan és mobil hely-
színnel működő helyi termékértékesítés 
számára kiépített, állandó elárusító he-
lyet, szabadtéri, de tetővel fedett piacot 
biztosítanánk a 327/11 hrsz.-ú önkor-
mányzati területen, az üzletközpont mel-
lett.

A felhívás 2. sz. célterülete alapján 
kérelem nyújtható be a helyi közétkez-
tetés fejlesztésére, amelyet az alcsútdo-
bozi iskolai és óvodai tálalókonyhák fel-
újítása (épületbelső javítások, felszerelé-
sek és eszközök előírások szerinti korsze-
rűsítése) érdekében dolgozunk ki.

A fenti fejlesztési kérelmek be-
nyújtásához illetve a megvalósításhoz az 
Önkormányzat részéről 25% önrész vál-
lalása, biztosítása szükséges, a fennma-
radó 75%-ot pedig a pályázati támogatás 
teszi ki. 

Az egyhangúlag elfogadott hatá-
rozattal a Képviselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert a pályázat benyújtásá-

hoz szükséges dokumentumok aláírására.
Az  EFOP-4.1.7-16 kódszámú, A 

közösségi művelődési intézmény- és szer-
vezetrendszer tanulást segítő infrastruk-
turális fejlesztései című pályázat be-
nyújtásának jóváhagyása. A projekt 
keretében 4 tevékenységtípus valósítható 
meg. Önkormányzatunk az 1. tevékeny-
ségtípus, a Tanulási, képzési, továbbá 
szakköri-, csoport- és klubhelyiség kiala-
kítása program megvalósítására nyújtja 
be támogatási kérelmét. Szándékunk sze-
rint az alcsútdobozi iskolai épületegyüt-
tes kazánház épületrészében található, je-
lenleg technika terem elnevezésű helyi-
ség külső-belső felújítását szerepeltetjük 
a projektben, azzal a céllal, hogy a fel-
újítást követően tanulási, képzési, szak-
köri csoport- és klubhelyiségként funk-
cionáljon. Terveink szerint a helyiséget az 
Alcsútdobozi Echo Kórus, a Helytörténeti 
Kör, a Bábszakkör, a kézműves tábor, a 
rendhagyó tanórák foglalkozásaira fogjuk 
használni. Döntésével a képviselő-tes-
tület a támogatási kérelem benyújtásával 
egyetértve felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye, a beszerzési el-
járáson kiválasztott szolgáltatókkal a 
szerződést megkösse, és a pályázat be-
nyújtásához szükséges dokumentumokat 
aláírja.

Döntés a BM fejlesztési támoga-
tásra benyújtandó pályázatról. A helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel kö-
zösen pályázatot hirdetett a Magyaror-
szág 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 
II.2. pontja szerint az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására. A pályázati kiírás különböző tá-
mogatható fejlesztési célokat határoz 
meg. Önkormányzatunk a Belterületi 
utak, járdák felújítása fejlesztést kívánja 
megvalósítani jelen pályázat keretében.  
A támogatás elnyerése esetén útfelújítás 
valósulhat meg:

- a Bem utca Béke utca összekötő 
szakaszánál,  

- a Szabadság útról a dobozi ját-
szótérre vezető útcsatlakozásnál.

Valamit járdafelújítást tervezünk:
- a Szabadság utca különböző sza-

kaszain, mintegy  600 m  hosszúságban. 
A beruházás összköltsége bruttó 

18.686.974 Ft, melyből a 15 millió forint 
fölötti összeget saját forrásból kell bizto-
sítani.

Önkormányzati hírek
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Egyéb fontos történések, intézkedések

Április 11-én a Bicskei Járás Helyi Vé-
delmi Bizottság ülésén vettem részt 
Bicskén, Szabó Gábor Járási Hivatal ve-
zető meghívására. A járás polgármeste-
reinek részvételével zajló megbeszélésen 
elsőként a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság területi vezetőjének a tájé-
koztatója hangzott el, az ár- és belvíz el-
leni felkészülésről. A járási katasztrófa-
védelmi elnökhelyettes a szabadtéri tüzek 
megelőzése érdekében szükséges intéz-
kedésekről szólt, a Honvédelmi Sport-
szövetség vezetője pedig felvázolta a 
szervezet terveit, céljait. Tájékoztatást 
kaptak a polgármesterek a Magyar 
Honvédség Önkéntes Területvédelmi 

Tartalékos Kötelékének megyei, járási 
szintű megalakításáról és az ehhez szük-
séges toborzásról.

Április 19-én a Vál-völgyi Zsúr 
rendezvénysorozat előkészítésével kap-
csolatos feladatok megbeszélésére kap-
tunk meghívót Felcsútra, majd április 25-
én bejárást tartottunk a zsúr helyszínén, az 
Arborétumban. A 2017. június 10-11-re 
tervezett program szervezésébe és lebo-
nyolításába önkormányzatunk és polgár-
őrségünk aktívan bekapcsolódik.

Sikeres pályázataink

2017. április 28-án a Magyar Államkincs-
tár Fejér Megyei Igazgatóságától érkeztek 
a jó hírek, hogy:

- a TOP-4.1.1-15 kódszámú 
Egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése című kérelmünket, 
valamint

- a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése című 
kérelmünket támogatásra érdemesnek 
ítélték!

A támogató határozatokat meg-
kaptuk, amelyek szerint az alcsútdobozi 
orvosi rendelő külső-belső felújítását és a 
József Nádor Iskola épületegyüttesének 
külső burkolatszigetelését, nyílászáró 
cseréjét és kazáncseréjét végezhetjük el.

Tóth Erika
polgármester

ÁLLÁSLEHETŐSÉG ALCSÚTDOBOZON

A Hársfalevél Ápolási Intézet
munkatársakat keres 

konyhai kisegítő, mosodai dogozó,
segédápoló, szakápoló munkakörökbe.

Bővebb információ a
+36 30 561 8838 telefonszámon, 

vagy személyesen
naponta 8-18 óráig az otthonban.

KEDVEZMÉNYES VIRÁGVÁSÁR
2017. MÁJUS 6-ÁN SZOMBATON

7.30 ÓRÁTÓL ALCSÚTON
A KÖZPONTBAN

10.30 ÓRÁTÓL DOBOZON A 
BUSZMEGÁLLÓNÁL 

 VÁRJUK ÖNÖKET A LOVASBERÉNYI 
KAISER KERTÉSZET NÖVÉNYEIVEL

(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, 
Etyek, Vértesacsa Polgárai 

Együttműködéséért Egyesület
2017. évi működéséhez és 

programjai megvalósításához kéri
és várja 1%-os személyi 

jövedelemadó felajánlásaikat a
18492264-1-07 adószámra

1%

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.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Kanczler Lászlót
(1929. 05. 31.) 88. születésnapja alkalmából  

Nagy Benedekné szül. Nagy Jolánt
(1931. 05. 13.)  86. születésnapja alkalmából  

(Hársfalevél)
Takács Károlyné szül. Tóth Rozáliát

(1932. 05. 11.) 85. születésnapja alkalmából  
Hollósi Lajosné szül. Komáromi Juliannát
(1934. 05. 09.) 83. születésnapja alkalmából  

Varga Andrásné szül. Török Máriát
(1935. 05. 05.) 82. születésnapja alkalmából  

(Hársfalevél)
Boros Istvánné szül. Schwanner Rozáliát
(1935. 05. 24.) 82. születésnapja alkalmából  

Alekszi Lászlót
(1936. 05. 31.) 81. születésnapja alkalmából 

Nagy Pált
(1937.05.25.) 80. születésnapja alkalmából 

  
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget

és derűs napokat kívánunk!

CSALÁDI ÉS GYERMEKNAP
2017. MÁJUS 20-ÁN szombaton

15-TŐL 19 ÓRÁIG 
A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA 

SPORTUDVARÁN

Program: Tűzoltó bemutató, Gyermek 
focitorna, Családi vetélkedő, Ugrálóvár, 

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
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Május virágzó havában – legyünk gyer-
mekek vagy felnőttek – a szokásosnál is 
többet gondolunk arra, akinek az életün-

A napi sétám, amit sok alkalommal megteszek a Fickó kutyánk-
kal, egy olyan vadregényes környezet, ahol a csodák kézzel fog-
ható valóságok, az ember nem is gondolná. Ez számomra külön-
leges hely, nincs is olyan messze az otthontól. Csak itt a kertek 
alatt, a folyó és a nádas zegzugában, a felső réten. Az elmúlt tél 
dermesztő hidege titokzatos csendet parancsolt a természetnek, 
komor, szürke volt minden, szinte élettelen a környék, csonttá fa-
gyott világ, valójában a fagyos dideregtető pusztulás látványára 
emlékeztetett. De mikor a nap a láthatáron felbukkant, na akkor a 
legszebb, reménységre jogosít, hogy itt van a sokat várt tavasz. A 
környék a napsütésben mérhetetlenül élvezte a létezés gyönyö-
rűségét. 

Jó barátok módjára naponta nekivágtunk a tavaszi sétá-
nak, gyakran Friedi is elkísért bennünket. Úgy gondolom a gya-
loglás, a mozgás senkinek sem árt, nemdebár? Talán vessünk egy 
pillantást hátra és egyet előre, a táj kapcsán. Ez a terület valami-
kor egy gyönyörű tiszta rét volt, igaz tavasszal a folyó gyakran 
kilépett a medréből, és egy hatalmas tóvá vált a környék. A rét, 
hogy idejébe kaszálhatóvá váljon, vízelvezető árkokat létesítet-
tek a víz elvezetésére, az árkolás után a nád ellepett mindent. Így 
tönkre ment a rét. Most a tarra vágott fás rész is talán erre a sorsra 
kerülhet. Kár lenne egy változhatatlan további pusztulás. Alcsút 
szépsége a mi büszkeségünk! A féltő, szerető ragaszkodás szerin-

Mennyei Pátrónánk
„Örülj, vigadj, tisztaságban
kivirágzott anyaság,
Kit körülvesz mennyországban
az angyali sokaság.
Mária, mi Anyánk, Mennyei Pátrónánk, 
Bűnösökre, nézz le ránk!”

ket köszönhetjük, aki kezdettől és bizo-
nyos értelemben életük végéig a legin-
kább gondoskodó menedékünk, és akit 
mindezek miatt hálánk,  köszönetünk és a 
megbecsülésünk illet: az édesanyánkra. 

Mi keresztények tudatában va-
gyunk az ember megajándékozott mivol-
tának. Tudjuk, hogy ez – ahogy mi mond-
juk: kegyelmi állapot – személyesen Is-
tentől származik, és egészen az emberre 
van szabva. Teremtett és megajándéko-
zott voltunkban Isten szeretetéről így má-
jus tájékán a Boldogságos Szűz Mária jut 
eszünkbe, akiről szilárdan valljuk, hogy 
Isten tervére önként mondott igent. Mária, 
aki szent Fia szándéka szerint nem csak a 
szeretett tanítványnak, hanem minden 
embernek is Édesanyja. 

Az anyák napjával kezdődő hó-
napban mi Máriáról elmélkedünk, életé-
nek példájáról gondolkodunk, és hozzá 
fordulunk örömünkben és bánatunkban 
egyaránt – mint Édesanyához, aki oltal-
munk és vigaszunk a legszebb módon, 
amit egy Édesanyáról gondolhatunk. 

A kereszténység kezdettől fogva 
felismerte Mária életének jelentőségét, 
Mária válaszát Isten üdvözítő elgondolá-
sára. Kezdettől elsőnek tartjuk a szentek 
között, és ősidőktől fogva hozzá fordu-
lunk szükségünkben; örömünkben pedig 
dicsérő, hálálkodó és kedveskedő szavak-
kal illetjük őt rövidebb-hosszabb imáink-
ban. (saját szavainkkal, az Angyali Üd-
vözlettel kezdve a Mária dicséretét ki-
bontó litániákon át a keleti testvéreink ál-
tal imádkozott Akathisztosz himnuszig, 
amely hosszan-hosszan taglalja Mária di-

cséretre méltó életét a Szentírás alapján).
Vajon mit tett ez az asszony, ami 

miatt ősi szokása és terjedelmes irodalma 
van az ő tiszteletének, és ami miatt a ke-
resztény teológia kezdettől külön is fog-
lalkozik az ő szerepével? A válasz nem 
történelem, hanem felszólítás és példa 
minden ember számára!

Először is szabadon elfogadta, 
hogy Isten kiválasztotta egy nagy feladat-
ra. Elfogadta magát a feladatot is. És el-
fogadta a Gyermeket, akivel Isten aján-
dékozta meg. Elfogadta, és élve kegyelmi 
állapotával, tudatában annak, hogy Isten 
választotta ki, nem kényszerül pusztán a 
saját erejére támaszkodnia ahhoz, hogy 
teljessé tegyen egy Isten által elgondolt 
életutat. 

Milyen jó lenne, ha Mária nagysá-
gán elmélkedve eljutnánk mi is erre az 
elfogadásra és bizalomra. Milyen jó lenne 
Mária életén olykor elmélkedni, és elgon-
dolkodni azon, hogy mindaz, amit kap-
tunk: ajándék. Ajándék a házastársam, 
ajándék a gyermekem, ajándék a bará-
taim, a szomszédaim. Azok is, akikkel 
feladatom van, azok is, akik támogatnak.

Ha nem is tudjuk kívülről elmon-
dani a litániát, akkor gondoljunk arra, 
miért ne tudnánk mi is kimondani Mária 
igenjét nap mint nap? Azt az igent, amely 
válasz Isten megkeresésére, és amelynek 
Isten segítségével eredménye van: a tar-
talmas, üdvöt hozó és életet termő lét.

Jäger Tamás

Valami jelentős szépet láttam!
tem sokunkban jelen van.

Időközben lassanként megtelt a nádas minden nem oda-
illő furcsasággal. Pl.: egy egész disznó belsőrésszel (füstölt kol-
bászt és sonkát sajnos nem leltem), vagy éppen baromfi és házi-
nyúl tetem, sittnek látszó szemetes zsák stb. Miközben Alcsút 
élővilágaként ez a zengő liget is kiérdemelné a megbecsülést. 
Fák és bokrok értékes gyümölcsei bőségesen teremnek, pl. csip-
kebogyó, berkenye, galagonya tömkelegét. Nem beszélve a va-
don élő állatok sokaságáról, őz, fácán, rétisas, gólya, róka, vad-
disznó vagy a folyóban vidra, folyami teknős és még nem szól-
ván a madarak hatalmas táboráról. A madarak ez idő tájt sze-
renádot rendeznek itt, a párválasztás különleges himnuszait zen-
gik. Az ébredező természet egymásra talált az ő lakóival, 
együttesen összeölelkezik egy kedélyes harmóniában. Amint 
látom, a mi rétünk nem adja oly könnyen meg magát az enyé-
szetnek, túl akarja élni azt, amivel fenyegetik, mert ebben a zárt 
élővilágban rend van, élni akarás. Az ember viszont nem ve-
szélytelen teremtmény, teljesen kiszámíthatatlan. Miközben 
csodálatosan okos, céltudatos, és mégis a világ veszélye. 

E cikk írása közben jutott eszembe Hamvas Béla gyö-
nyörűséges verse. Aki bemutatja az életet alkotó Isten szem-
szögéből, a mi éltető világunkat. A napot, vizet, fényt, szelet, 
zenét, mosolyt, szívet, a békét és önmagunkat, az embert.
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Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

A mostoha körülmények ellenére nekem egy izgalmas, bámu-
latba ejtő csoda a nádas és környéke. A kérdés az, hogy milyen 
esélyt kap az életben maradáshoz?

Az ékes madárvilág dalnokai a szerelem boldog emlékeit 
éneklik vígan a tavaszi zsongásban. Itt a harmatos virágok illata, 
ez az éneklés ideje! Mindenütt örömöt készítenek a világnak. A 
nyugalom helye, ahova én csak tapintatos óvatossággal és elő-
vigyázattal léphetek be. Itt csak csodálkozhatok, mert ez a hely, a 
természet rejtett és titkok szép világa. Alcsút természeti kincse a 
folyó és a körülöttünk lévő még élő világ. Ugye értjük miről van 
szó? Ne legyen ez sem hulladék és szeméttelep, nyitott dögkút, 

vagy terepmotoros versenypálya, éppen ellenkezőleg, örömmel 
őrizzük meg az örökölt tájaink bűvöletét, csodáit! Szívemből kí-
vánom magunknak, hogy legyen ez is Alcsútnak drága kincse. 
 
„Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!”

Tóth Csaba

Állatorvosi ügyelet
        május 1. Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u.26.
254-505; +36 20-941-19-00

    május 6-7. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353-327; +36 20-661-52-15
 május 13-14. Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+ 36 20-445-62-56

május 20-21. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

254-505; + 36 20-941-19-00
május 27-28. Dr. Cseh Kornél

Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397; +36 70-217-37-45

A 2017-es eboltás Alcsútdobozon
                 

Községháza: május  23. 16-tól 17 óráig   
Dobozi buszmegálló: május 23. 17-tól 17.30 óráig 
Pótoltás Községháza: május 30. 17-tól 17.30 óráig

Göböljárás puszta: május19. 18-tól 18.30 óráig 

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

Az összevezetett ebek oltása az idei évben is 3500 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 200 Ft.
További információ: dr. Cseh Kornél tel.: 06/70/217-3745

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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