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Idén tizenegy éve, hogy megtartottuk az 
első kápolnaestet az arborétum kápolná-
ban. Akkor is, azóta is minden évben, és 
most is, pályázati - támogatói forrás segít-
ségével sikerült az anyagi hátteret megte-
remteni a rendezvénysorozathoz. Sok ne-
ves, rangos magyar művész fordult meg 
itt nálunk, elhozva közénk tudását és kisu-
gárzását. Zeneművészek, énekművészek, 
színművészek voltak a vendégeink, akik-
kel mi mind egy picit többek, gazdagab-
bak lehettünk. Számos helyi és környék-
beli képzőművész kiállító is társult az elő-
adásokhoz, bemutatva alkotásait, azokon 
keresztül gondolatait, érzelmeit. Jóféle 

hatások, példamutató életutak, feltöltő él-
mények, új információk kísérik a kápol-
naestek alkalmait. A közönség soraiban 
van egy olyan mag, akik rendszeres láto-
gatók, zömében alcsútiak, felcsútiak, 
bicskeiek, de a környék más településeiről 
is jönnek. Számomra nagy értéke a prog-
ramnak a folyamatosság, az, hogy évről-
évre nem múlnak el a nyári hónapok az 
Alcsúti Kápolnaestek nélkül. A szervezés 
során persze mindig vannak nehézségek, 
de az előadások rendszerint úgy végződ-
nek, hogy már a következőt tervezem. Így 
volt ez a legutóbb is, amikor nemzetközi 
ária- és dalest szerepelt a programban. 

Nagy Márta zongoraművész és tanítvá-
nyai, Fáy Luca Boróka, Hajdú Zsuzsa és 
Kádár Viktória csodaszép dallamokkal és 
ígéretes hangjukkal ajándékoztak meg 
bennünket. Fellegi Balázs az operairoda-
lom legveretesebb basszus- és basszbari-
ton áriáival, Simándi Péter az édesapjára, 
az örökös Bánk Bánra, Simády Józsefre 
emlékeztető orgánumával, hangszínével 
melengette a szívünket. A festménykiállí-
tás alkotói, Horváthné Elbert Mária és 
Horváth Péter művészházaspár pedig a 
képeiken megjelenő letisztultság és har-
mónia révén sajátos hangulatú vizuális él-
ményt nyújtottak számunkra. Köszönjük 
Nekik!

Tóth Erika

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 
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A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályá-
val kötött szerződés alapján a nyári idő-
szakban 4 fő 16 éven felüli diák foglalkoz-
tatására nyílt lehetőségünk. A fiatalok na-
pi 6 órát dolgoznak, amelynek során főleg 
településüzemeltetési és közterület fenn-
tartási feladatokat végeznek.

A Kerékpározásért és Aktív Ki-
kapcsolódásért Felelős Kormánybiztosi 
Iroda szervezésében 2018. július 10-én 
zajlott a Budapest – Biatorbágy – Etyek – 
Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény 
– Velence útvonalon a Tekerj az EFOTT- 
ra kerékpáros esemény. A túra során a ta-
valyi évhez hasonlóan Alcsútdoboz volt 
az egyik frissítő állomás, ahol megpihen-
tek a résztvevők. Ásványvízzel és zsíros 
kenyérrel vártuk és fogadtuk a mintegy 40 
főnyi kerékpáros fiatalt.

Július 13-én az óceán átrepülésére 
vállalkozó magyar repülők emlékére ren-
dezett ünnepségen vettem részt az Óceán-
repülő Emlékműnél. Az 1931. július 13-
án Endresz György és Magyar Sándor pi-
lóták által véghezvitt bravúr (5770 km-t 
repültek egyfolytában), nagy nemzetközi 
visszhangot kapott, és felkeltette a világ 
figyelmét Magyarország iránt. A megem-
lékezésen koszorúzással tették tiszteletü-
ket az óceánrepülők kényszerleszállásá-
val érintett környező települések vezetői, 
az Óceánrepülés Emlékbizottság és a 
Bicskei Repülőegyesület képviselői. 

Az elmúlt napokban Tessely Zol-
tán országgyűlési képviselőtől ismét jó 
hírt kaptunk. Kedvező elbírálásban része-
sültek a Vidékfejlesztési Programhoz be-
nyújtott támogatási kérelmeink: a helyi 
piac kialakítása és az iskolai, óvodai tála-
lókonyháink felújítása. E célok megvaló-
sításához a tavalyi évben beadott pályázat 
révén mintegy 10.7 millió forintot jelent a 
támogatás, melyhez közel 3 millió önerőt 
is biztosítanunk kell.

Az I. világháborús hadisírok fel-
újításához a méltányos ajánlatot adó bod-
méri kőfaragó mesterrel megkötöttük a 
kivitelezői szerződést. Az alcsúti teme-
tőkben lévő 4 hadisír renoválását a Hon-
védelmi Minisztérium Hadtörténeti Inté-
zetétől pályázaton elnyert 400 ezer forin-
tos támogatásból tudjuk finanszírozni.

Javában folyik a 8 településsel kö-
zös konzorciumban elnyert EFOP-1.5.2. 
Humán erőforrás fejlesztési pályázati 
program megvalósítása. A támogatás ré-
vén 2 éven át 1 fő közművelődési szakem-
ber, és 1 fő humán szervezési koordinátor 
teljes munkaidős foglalkoztatására nyílik 

lehetősége az önkormányzatnak. Bérük a 
pályázati támogatásból kerül finanszíro-
zásra. Hasonlóan sikerült az alcsúti kórus 
vezetőjét is töredék munkaidőben foglal-
koztatni, az ősztől pedig sport szakembe-
rek egyszerűsített foglalkoztatása való-
sulhat meg a pályázati forrás révén. Szin-
tén ebből a támogatásból tudjuk finanszí-
rozni 2 éven át kulturális-közösségi prog-
ramjainkat, így pl. a kápolnaesteket és a 
falunapot, a nyári táboraink kirándulása-
inak buszköltségét, a nyugdíjasok őszre 
tervezett kirándulását, egészségügyi szű-
réseket és olyan a következő hónapokra 
tervezett nyelvi illetve számítógépes kép-
zéseket, amelyből a helyi emberek fognak 
profitálni.

Sajnos csúszással, de a napokban 
már elkezdődött az iskolai épületegyüttes 
energetikai fejlesztése, amelynek során 
elsőként a fűtési rendszer korszerűsítése 
valósul meg, hatékonyan működő gázka-
zánok épületszárnyankénti beépítésével, 
radiátorok cseréjével. Ezzel párhuzamo-
san a külső nyílászárók is megújulnak, 
végül az épületek szigetelő burkolatot 
kapnak. A felújítás miatt az őszi hónapok 

valószínűleg nem lesznek zavartalanok, 
de a jó cél érdekében minden érintett meg-
értését és együttműködését kérjük!

A nagyobbrészt kormányzati tá-
mogatásból, kisebb részt önkormányzati 
forrásból megvalósuló járda javítások a 
legkritikusabb szakaszokon elkészültek, 
jelenleg a dobozi játszótérig vezető útsza-
kasz felújítása folyik, amelyet Béke út-
Bem utca csatlakozásának felújítása kö-
vet. Szeptemberben kezdődhet a Turbucz 
köztől az arborétumig futó, turisztikai je-
lentőséggel is bíró külterületi út felújítása.

A csapadékos nyár úgy a magán-
ingatlanokon, mint a közterületeken foko-
zott odafigyelést követel a fű-, a gaz- il-
letve lombmentesítésre. Sokkal többet 
kell fűnyírózni, fűkaszálni, mint szeret-
nénk, mert gyorsan nő a fű és a gaz, de a 
bokraink, a fáink is látványosan dúsulnak. 
Környezetünk karbantartásának, kordá-
ban tartásának szabályait rögzíti a helyi 
köztisztasági rendelet, melyet az alábbi-
akban közreadok, kérve, hogy tanulmá-
nyozás céljából, illetve miheztartás végett 
feltétlenül olvassák el!

Tóth Erika polgármester
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Arborétum Kápolna

Legkedvesebb dalaim
Beregszászi Olga

színművész előadóestje
Közreműködik

Szax Norbert harmónikán

Az előadás alatt kiállítás tekinthető meg
Tóth P. Flóra és Grim Dániel

alkotók fotóiból

 
 A program az EFOP-1.5.2-16-2017-00011 
 pályázat keretében Magyarország 
 kormánya és az Európai Unió 
 Európai Szociális Alap
 támogatásával jött létre       
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Nagy Jánost
(1930.08.23.)

88. születésnapja alkalmából 
Parti Istvánné szül. Szekeres Évát

(1931.08.04.)
87. születésnapja alkalmából 

Nyul Antalné szül. Vörös Máriát
(1933.08.26.)

85. születésnapja alkalmából
Simorádi Jánosné szül. Hajnáczky Esztert 

(1936.08.02.)
82. születésnapja alkalmából

Lampérth Attiláné szül. Ritz Terézt
(1936.08.08.)

82. születésnapja alkalmából
Vetráb Sándorné szül. Molnár Etelt

(1936.08.22.)
82. születésnapja alkalmából

Vajdáné Lengyel Évát
(1938.08.17.)

80. születésnapja alkalmából

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) 
pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés (b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pont-
jában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1.  Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában: 
1. közterület: az országos és helyi közutak kivételével 

közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormány-
zati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilván-
tartás ekként tart nyilván;

2. tisztántartás: ingatlanok és közterületek tisztítása, fo-
lyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosság-
mentesítése, az ingatlanon és az ingatlannal szomszédos közte-
rületen a növényzet ápolása, nyírása, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása;

3. kerti hulladék: avar, falomb, kaszálék, nyesedék, nö-
vényi maradványok.

2. Általános eljárási szabályok  
2.§ A rendelet 4-5.§-ában megfogalmazott magatartási 

szabályok (a továbbiakban: magatartási szabályok) be nem tar-
tása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti köz-
igazgatási hatósági eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tar-
tozik.

3.§ (1) A magatartási szabályok be nem tartása esetén a 
jegyző százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kisza-
bására jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság ismételten 
is kiszabható.

3. Ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok
4.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
a) az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület 

úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempont-

ból káros rovarok és rágcsálók irtásáról,
c) az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és 

ezek műtárgyai tisztán tartásáról,
d) az ingatlanán, és az ingatlanával szomszédos köz-

területen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda 
fölé nyúló ágai, a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nye-
séséről, úgy, hogy biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalan-
ságát,

e) az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé 
tételéről.

(2) A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek eseté-
ben az (1) bekezdésekben írt kötelezettségek a tulajdonosok 
egyetemleges kötelezettségei. 
4. A kerti hulladékok nyílttéri égetése

5.§ (1) A belterületi ingatlanok használata során kelet-
kezett kerti hulladékot közterületen égetni tilos.

(2) A belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
kerti hulladékot az ingatlantulajdonos saját telkén kialakított tűz-
rakó helyen, szélmentes időben szabad égetni úgy, hogy 

a) a tűz a környezetet ne károsítsa, 
b) a szomszédos ingatlanok használatát és a közutak for-

galmát a füst ne zavarja,
c) és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(2) Az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat kommu-

nális és ipari eredetű hulladékot.
(3) A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély ese-

tén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(4) Az égetés színhelyén olyan eszközöket és felszere-

léseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, és a tűz eloltható.

(5) Tilos a tűzgyújtás és az égetés vasárnap és ünnep-
napokon.

Záró rendelkezések
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth Erika polgármeste
Dr. Sisa András jegyző

Tavasz végén kaptuk a jelzést egy Alcsútdobozon élő fiatalem-
bertől, Yahyah Pajmantól, hogy a Rézhegy környéki útszéleken 
elhagyott vagy a bokrokban szándékosan elrejtett hulladékot 
összegyűjti. Örömmel vettük a felajánlást, amelynek révén e 
szép természeti környezetünk kicsit fellélegzett, megszabadult a 
növényzetet terhelő szeméttől. Lampérth Attiláné nyugdíjas ta-
nító nénink unokája, Pajman, mintegy 20 zsáknyi hulladékot sze-
dett össze, jó példát mutatva saját korosztályának, és az időseb-
beknek is. KÖSZÖNJÜK!

JÓ PÉLDA ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Alcsútdoboz Település Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2015. (III.30.)
önkormányzati rendelete a köztisztaságról 
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Az elmúlt években olyan közigazgatást 
építettünk, amely élvezi az emberek bizal-
mát, segíti a magyar állampolgárok és a 
vállalkozások boldogulását. Célunk, hogy 
a magyar emberek számára az ügyintézés 
ideje, az arra fordított energia és anyagi 
terhei csökkenjenek, ezáltal javuljon élet-
minőségük. Ezt szolgálta a kormány-
ablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja 
a kormányablak buszok üzembe helyezése 
is – mondta Tuzson Bence közszolgálatért 
felelős államtitkár a hatodik Kormányab-
lak Busz átadásán.

Tuzson Bence a vas megyei János-
házán helyezte üzembe a hatodik kor-
mányablak-feladatok ellátására kialakí-
tott Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kor-
mányablak Buszt), amely a megye 216 te-
lepülésén teszi lehetővé az állampolgárok 
számára a kormányablak szolgáltatások 
igénybe vételét. 

Az átadón az államtitkár a kor-
mányablak buszokkal kapcsolatosan 
hangsúlyozta: Végig kellett gondolni, 
hogy ez a jó minőségű szolgáltatás ho-
gyan tud mindenhova eljutni. Így született 
meg a döntés, hogy Magyarországon tíz 
Kormányablak Busz lesz.

A mobilizált ügyfélszolgálati 
irodában az ügyfelek több mint 2500 féle 
ügykört kezdeményezhetnek, illetve 
kaphatnak tájékoztatást az eljárás mene-
téről. Többek között személyazonosító 
igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevél-
lel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügy-
intézésre, ügyfélkapu regisztrációra is 
van lehetőségük az ügyfeleknek Az ál-
lampolgárok rugalmasabban szervezhetik 
az ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük va-
lamint munkahelyük között, útközben is 
könnyen elérhetőek a kormányablak szol-
gáltatások. A buszban 1 db okmányos és 1 
db kormányablak munkaállomás került 
kialakításra teljes informatikai hálózattal 
együtt. A kiépített rendszer magában fog-
lal egy beépített fényképezőt, valamint 
nyomtatót és szkennert is. A teljes mobil 
ügyfélszolgálat klimatizált, továbbá szü-
netmentes tápegységről, aggregátorról 
üzemeltethető azokon a helyszíneken, 
ahol nincs villamos hálózati csatlakozási 
lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat 
akadálymentesített, mozgássérült ügyfe-
lek fogadására is alkalmas.

Magyarország Kormánya 2011. 
január 1-től kezdte meg az országos kor-
mányablak-rendszer kiépítését, majd – 
mind számában, mind funkcióiban törté-

nő – folyamatos bővítését. A Mobilizált 
Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség 
nyílik a helyben történő ügyintézésre a 
kormányablakkal nem rendelkező, illetve 
a közlekedési infrastruktúra szempont-
jából hátrányban lévő településeken élő 
állampolgárok számára is, ezzel az ügy-
felek hatékony kiszolgálását akadályozó 
térbeli korlátok áthidalhatóvá válnak. 

A Mobilizált Ügyfélszolgálat se-
gítségével a kormányablakos ügyintézés 
közelebb kerül az állampolgárokhoz, elő-
segítve a célt, hogy magas színvonalon, 

Kormányablak buszok segítik a még
hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést

hatékonyan és gyorsan intézhessék 
ügyeiket. Ezáltal a részben hazai, részben 
európai uniós források felhasználásával 
kialakított, közösségi térként is funkcio-
náló kormányablakok mellett kórházak-
nál, különböző céges és állami rendezvé-
nyeken, fesztiválokon a Mobilizált Ügy-
félszolgálatokon (kormányablak buszok-
ban) is intézhetik ügyeiket az állampol-
gárok. 

Fejér Megyei Kormányhivatal
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EGÉSZSÉGSÁTOR
A FALUNAPI VÍGASSÁGOKON

A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRÉSRE, EGÉSZSÉGÜGYI 
ÁLLAPOTFELMÉRÉSRE LESZ LEHETŐSÉG 
A FALUNAPI RENDEZVÉNYEN, AHOL 
EGÉSZSÉGSÁTRAT ÁLLÍTANAK FEL, ÉS A
KERINGÉSI BETEGSÉGRE IRÁNYULÓ 
SZŰRÉST VÉGEZNEK A BICSKEI 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT. SZAKORVOSAI, 
SZAKDOLGOZÓI,  ADMINISZTRATÍV ÉS 
MŰSZAKI SZEMÉLYZETTEL.

TÖRŐDJÜNK TÖBBET EGÉSZSÉGÜNKKEL!

Támogató:
A program az
EFOP-1.5.2-16-2017-00011
pályázat keretében
Magyarország kormánya
és az Európai Unió
Európai Szociális Alap
támogatásával
jött létre
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AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

Hívható: naponta 16 és 08 óra között, 
hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

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.

Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

A minket körülvevő világban két ellentétes folyamat látszik erő-
södni. Egyfelől megállíthatatlannak tűnik az egymástól való el-
idegenedés most már nem csak városon, hanem falun is, másfelől 
egyre nagyobb jogot formálunk, hogy fékevesztetten harsogjuk 
véleményünket mindenkiről, aki az utunkba akad. A szomszé-
dainkkal nem beszélgetünk a kerítés mellett, de a Facebook-on 
mindenkiről elmondunk mindent.

Az evangéliumban olvasható egy történet, amikor az írás-
tudók Jézus elé visznek egy házasságtörő asszonyt, miközben ő a 
templomban tanít, majd felmondják neki Mózes törvényét: az 
ilyen asszonyt meg kell kövezni. Ekkor Jézus ujjával írni kezd a 
porba. Ám azok nem tágítanak, mire Jézus feláll, és szembesíti 
őket saját magukkal: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá elő-
ször követ.” Majd újra lehajol, és tovább ír a porba. Nem számol 
be a szöveg arról, hogy Jézus mit írt, ezért csak találgatni lehet: 

Homokba írt bűnök

Állatorvosi
ügyelet

augusztus 04-05. 
Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256

augusztus 11-12.
Dr. Kiss  Sándor

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

augusztus 18-19-20.
Dr. Cseh Kornél

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

augusztus 25-26.
Dr. Locker Lóránd

Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215

talán csak jelentéktelenné akarta tenni az írástudókat, esetleg 
olyasmiket írt le, amiket tudott a vádlók viselt dolgairól. Min-
denesetre azok a vénektől kezdve mind eloldalogtak, a nőt meg 
ott hagyták. Ekkor Jézus közölte tanításának lényegét a nyilván 
halálra rémült nővel: „Én sem ítéllek el. Menj, és mostantól fogva 
többé ne vétkezz!” 

Jézus ezzel összhangban marad önmagával. Noha ismeri 
az ember bűneit, legfeljebb a homokba írja fel, ahonnan azok ha-
mar elsodródnak. Hasonlóan reagál az asszony tettére: nem az a 
fontos, mit csinált addig, hanem az, mit fog csinálni ezután. Jézus 
lehetőséget kínál, hogy az ember kiemelkedjen abból, amibe be-
leragadt, és amiből talán önmaga erejéből nem tud kikecmeregni. 

Nem mindegy tehát, mit kezdünk mások gyengeségével. 
Felróhatjuk embertársainknak hibáikat – gondoljunk például a 
magyar közlekedési morálra, amikor egyes öntelt járművezetők 
lépten-nyomon kioktatják a többi közlekedőt. Ki is pletykálhat-
juk az emberek szeretetlen dolgait megszólva vagy rágalmazva 
őket – akár a templomból kifelé haladva. Sajnos sokszor iz-
galmas beszédtémának ígérkeznek az ehhez hasonló esetek, jól 
egyet lehet érteni mások gyengeségein. 

Adott azonban a lehetőség, hogy tudva a negatív esemé-
nyekről mégsem „ássuk el” a szerintünk vétkes embert, hanem 
ismerve Isten irgalmát inkább mi is elnézőek vagyunk az amúgy 
minket magunkat is jellemző emberi gyengeségek iránt. 

A Szentírás szerint a vének felismerték Jézus üzenetét, 
majd eloldalogtak. Ezután a többi hőzöngő is követte őket. 

Adja Isten, hogy mi is Jézushoz forduljunk, ha nehéz el-
dönteni, mi a helyes és mi nem az. Jézus tanítása pedig vezessen 
minket, hogy mások bűneit legfeljebb a homokba írjuk fel, hogy 
a szél hamar elfújhassa azokat. Használjuk fel az evangélium lel-
kületét az irgalmasság megélésére, amely nélkülözhetetlen a ma-
gunk és ránk bízottak lelki épüléséhez és végső soron üdvös-
ségéhez.

Jäger Tamás hitoktató

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
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Immár 25 éve annak, hogy Alcsútdobozon 
minden nyáron alkotótábort tartok az is-
kolás gyermekek számára. Több olyan tá-
bor is volt, amikor a népművészethez, 
néphagyományokhoz kapcsolódó kis-
mesterségekbe kóstolhattak bele a gye-
rekek. Így a szövés-fonás, nemezelés, 
gyöngyfűzés, szalmafonás, szövés kar-
mantyúbábbal, szarvacskával, fonások 
gyapjúfonalakkal fogásaiból, rejtelme-
iből kaptak ízelítőt. Táboraim tematikáját 
igyekeztem minden évben változatossá 
tenni a gyerekek számára, ezért olyan to-
vábbi kézműves-technikák is sorra ke-
rültek a programban, mint a selyemfestés, 
üvegfestés, batikolás, mozaikkép készí-
tés, szalvétatechnika, „zsugorka” éksze-
rek készítése, égethető gyurma alkalma-
zása stb. Később ezeket variáltam a gyer-
mekek kérése szerint, merthogy egy idő 
után voltak-vannak visszatérő gyermeke-
im, akik – nagy örömömre – már alig vár-
ják a következő tábort.

Az idén új technikákat ismerhettek 
meg, az un. ÁLOMFOGÓ és a KŐ-
FESTÉS - KŐKÉP készítését. Nagyon 
nagy sikere volt a bemutatott techni-
káknak. Hálás vagyok segítőtársamnak, 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
az éves szociális segélykeret összegének 
figyelembevételével, évi egyszeri alka-
lommal, óvoda- és iskolakezdési támo-
gatást nyújt a család jövedelmi viszonya-
itól függetlenül az óvoda, általános iskola, 
középfokú képzésben részesülő, alcsút-
dobozi lakcímmel rendelkező gyermek, 

Idén először szerveztem meg az alcsút-
dobozi sporttábort, de egy cseppet sem 
bántam meg. Öröm volt számomra együtt 
játszani olyan gyerekekkel, akik szeretik 
jól érezni magukat és szeretnek közös-
ségben lenni.

Olyan játékokat próbáltam össze-
válogatni, amik érdekesek és mozgalma-
sak a nyári szünidő alatt. Métáztunk, sor-
versenyeket szerveztünk, ütős- és labda-
játékok sokaságával foglalhatták el ma-
gukat a kicsik és nagyon egyaránt. Emel-
lett egy napot töltöttünk a Tatabányai 
Gyémánt Fürdőben, másik alkalommal az 
Alcsúti Arborétumban számháborúztunk. 
A műfüves pálya focibajnoksága és a népi 
játékok ízelítője sem maradhatott ki a sor-
ból, így azt gondolom, a gyerekek min-
denféle sportágban kipróbálhatták ma-

Kézműves tábor

Szöllősi Dominikának, aki évek óta ügyes 
és hű partner a táborok levezetésében, és 
Fekete Ritának, akire szintén mindenben 
számíthattam. Bőcs Istvánné Zsuzsának a 
kulturált ékezések és finom falatok biz-
tosítását és szervírozását köszönhették a 

gyerekek, a jó hangulattal garantálva.
Csak remélhetem, hogy a mellé-

kelt képek visszaadnak valamit a tábor 
hangulatából.

T.Tóth Gabriella

Játék határok nélkül

gukat.
Nagyon nagy segítségemre volt 

Bőcs Zsuzsi, Keindl Mariann, Fekete Ri-
ta, illetve az önkormányzat. Nagyon jókat 
ettünk a Hegedüs Vendéglő finomsága-

iból. Szeretném nekik nagyon megkö-
szönni a sok-sok segítséget.

Nem is írnék több dologról, me-
séljenek inkább a képek! 

Weizengruberné Keindl Marietta

Óvoda- és iskolakezdési települési támogatás Alcsútdobozon
fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási 
költségeihez.  A támogatás mértéke:
ź óvodás gyermekek esetében 5.000 Ft.
ź általános iskolai tanulók esetében 

10.000 Ft.
ź gimnáziumban, hatosztályos gimná-

ziumban, szakközépiskolában, szak-
iskolában, technikumban tanulók ese-

tében 15.000 Ft.
A támogatás iránti igényt minden év au-
gusztus 21. – szeptember 30. között lehet 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalban 
elérhető formanyomtatványon, az abban 
szereplő mellékletek csatolásával. A be-
nyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Önkormányzat



10.

Alcsútdobozi hírek

PALACSINTAVÁSÁR!
Számítva az ínyencek érdeklődésére,

az Anna Nyugdíjas Klub tagjai a falunapi vígasságok 
alatt ezúttal is az

alcsútdobozi recept szerint kikevert
és frissen töltött palacsintát árusítják.

Jó étvágyat hozzá!

KISBUSZ

Az augusztus 20-i megemlékezésre
és ünnepi szentmisére igénybe lehet venni

a települési kisbuszt az arborétum 
kápolnába való eljutáshoz.

A kisbuszra  Dobozon: 9.00-kor
a buszmegállónál,

         Alcsúton: 9.20-kor a központon,
az iskolánál lehet felszállni.

Igény esetén a kisbusz többször fordul. 
A nehézkes mozgású idősebbek
a házuk előtt is felszállhatnak.

Az arborétumi programok végén,
kb. 12 órakor az autóbusz
vissza is szállítja utasait.

TŰZIJÁTÉK

A falunapi vígasságok keretében
2018.augusztus 18-án 
tűzijátékot rendezünk,

mely alatt a közönség biztonsága érdekében
fokozott óvintézkedéseket vezetünk be.

 Nyomatékkal kérjük, hogy a tűzijáték alatt a 
jelzőszalaggal körbezárt területen

a rendezőkön kívül más személy ne tartózkodjon!
 A program sikeres lebonyolítása érdekében 
megértésüket és együttműködésüket kérjük!

ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK

FELHÍVÁS 
FŐZŐVERSENYRE

A 2018. évi falunapi rendezvénysorozat keretében
a hagyományok szerint meghirdetjük
az alcsútdobozi családok és baráti társaságok számára a
főzőversenyt, melyen ezúttal a 
MARHAPÖRKÖLT
elkészítői vetélkedhetnek egymással.

A főzéshez az alapanyagot (hús) a Hegedűs Vendéglőből
 biztosítjuk azok számára, akik ezt előre jelzik.

A program  helyszíne
a FUTBALLPÁLYA KÖRNYÉKE, ahol 
augusztus 18-án szombaton 16 órától 
lehet a bográcsok felállításhoz kijelölt helyeket elfoglalni.

A verseny értékelésére és a díjazásra
19 óra után kerül sor.

Várjuk jelentkezésüket!
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FALUNAPOK ALCSÚTDOBOZ
2018. augusztus 18-19-20.

Alcsútdoboz Település

Önkormányzata

szeretettel hívja és várja

Önt és családját

valamint barátait

az

ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK
rendezvényeire

Augusztus 18. 

Futballpálya

FALUNAPI VÍGASSÁGOK

16.00 óra: 

Egészségsátor 

(keringési betegségek szűrése a Bicskei Egészségügyi 

Központ munkatársaival)

Nősök-nőtlenek 

kispályás labdarúgó mérkőzés

Főzőverseny

Palacsintavásár

Gyermekprogramok 20.00 óráig:

Ugráló-várak, söprögető

Népi játszótér

(fa körhinta és fa játékok) 

Tűzoltó bemutató

Alcsútdobozi Tűzoltó Egyesület 

Kerékpáros ügyességi verseny 

Játékos viadal

16.00-18.00 Póni lovagoltatás

18.00-20.00 Arcfestés

16.30 óra: 

A „Községünk szép portája” és az „Alcsútdoboz legszebb 

konyhakertje” elismerések átadása

16,50 óra:

Az Alcsútdobozi Anna Klub műsora 

17.00 óra: Jump Rock Band műsora

magyar retro és rock slágerek

18.00 óra: Az Alcsútdobozi Senior Tánccsoport 

bemutatója

18.15 óra:

Táncház a Levelűnye népzenészekkel

19.00 óra

Faluvacsora - Hegedűs Vendéglő

Utcabál a Party Ma�a zenekarral

21.30 óra: Tűzijáték 

22.00 óra: 11-es rúgás

Augusztus 19. 17.00 óra

Arborétum Kápolna

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK

Legkedvesebb dalaim

Beregszászi Olga

színművész előadóestje

Közreműködik Szax Norbert harmónikán

Augusztus 20. 10.00 óra

Arborétum Kápolna  

SZENT ISTVÁN NAP  

Ünnepi Köszöntő

Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg 

Megemlékezés Szent István királyról

Tóth Erika polgármester

Helyi Alkotók Kiállítása

fotóit bemutatja

Tóth P. Flóra és Grim Dániel

a kiállítást megnyitja

H. Kolláth Mária építészmérnök 

Ünnepi Szentmise

szolgál Varga Imre plébános atya 

Közreműködik: Gulyás Györgyné,

Illés Richárd, Mustármag Közösség,

Szilveszter Mária
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1931. július 15-16-án Endresz György pilóta és Magyar Sándor 
navigátor – első magyarként, átrepülték az Atlanti-óceánt a „Jus-
tice for Hungary” névre keresztelt repülőgépükkel. A gép neve 
magyarul: „Igazságot Magyarországnak!”, amelyet azért adtak, 
hogy így is tiltakozzanak a trianoni békediktátum ellen. A Justice 
for Hungary az új-foundlandi Harbour Grace (a Kegyelem Kikö-
tője) repülőteréről startolt. A tökéletesen működő motor és a profi 
páros már a táv első felén rekordot döntött: 13 óra 50 perc alatt ér-
ték el az ír partokat, annak ellenére, hogy korszerű, földindukciós 
iránytűjük már indulás után kevéssel felmondta a szolgálatot, és 
az óceán fölött sűrű köd akadályozta a tájékozódást. Az út továb-
bi szakaszában a navigálás – a rossz időjárás miatt – még nehe-
zebbnek bizonyult. A kényszerű manőverezés és a viharzónák 
kerülgetése miatt meghiúsult a Mátyásföldre tervezett landolás, 

pedig ott már ezrek várták a Lockheed Sirius tipusú gép feltű-
nését. Már magyar területen, Győr közelében az óceánrepülők 
észlelték, hogy az üzemanyag-ellátás akadozik, további hetven 
kilométer megtétele után leállt a motor. Siklórepülésben közelí-
tették meg a talajt, és 1931. július 16-án délután, Bicske közelé-
ben, Felcsút határában, egy kukoricatáblában kényszerleszállást 
hajtottak végre. A Harbour Grace-től megtett 5770 km-es utat a 
két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette, 
gyorsabban, mint addig bárki, óránként csaknem 230 kilomé-
teres átlagsebességgel. Továbbá a korábbi óceánrepülők közül 
senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe, 
így három világrekord is megdőlt ezen a napon. 

Endresz és Magyar a világon tizenötödikként repülték át 

az óceánt. A repüléshez egy korszerű, 470 LE-s Lockheed Sirius 
típusú gépet alakítottak át. A repülés megvalósítását Lord 
Rothermere 10 ezer dollárral támogatta, ő lett a gép névadója is. 
A további pénzfedezetet az Amerikában élő magyarok adomá-
nyai szolgáltatták, köztük Szalay Emillel, aki csaknem egész 
mozgósítható vagyonát, 25 ezer dollárt ajánlotta fel az óceán-
repülés céljára.

A Justice for Hungary pilótáit hősként fogadták Buda-
pesten: a Milleniumi Emlékműnél százezres tömeg ünnepelte 
őket, Horthy kormányzó a Várban, a III. osztályú Vaskorona 
Rend kitüntetéssel fogadta őket. A mai utókor is fejet hajt a ma-
gyar óceánrepülők előtt: Felcsúton általános iskolát neveztek el 
Endresz Györgyről, kényszerleszállásuk helyén pedig 2006-ban 
került felállításra az óceánrepülők emlékműve, melynél azóta 
egyetlen év júliusában sem maradt el a megemlékezés.

                                                                                                                   
forrás: internet

Magyar óceánrepülők


