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A Háromhárs Óvoda hírei

Korábbi évekhez hasonlóan, idén is meg-
szerveztük az év első társadalmi munká-
ját. Pont jó időt fogtunk ki arra, hogy 
óvodánk területét szebbé tegyük. Reggel 
8 órától volt a gyülekező, ekkor még egy 
kicsit hideg volt, de tudtuk, hogy a jó cél 
érdekében vagyunk itt. Ahogy egyre töb-
ben lettünk a vezető óvónő „kiosztotta” a 
feladatokat és csoportokat alakítva el-
kezdtük a munkát. Közben folyamatosan 

Őszi
udvarszépítés
az óvodában

érkeztek a segítő kezek. Összesepertük a 
lehulló leveleket, kigazoltuk virágoskert-
jeinket, a kivifát megszépítettük, a mel-
léképület lebontásából megmaradt köve-
ket beástuk a földbe a kiskert mögötti me-
redek részen. Óvodánkba érkező új kis-
gyerek apukája és nagypapája felrotálta a 
homokozót és a vár valamint a hinták alat-
ti területet. A munka közben elfogyasztott 
finom meleg tea és sajtos pogácsa vissza-
repített bennünket „gyerekkori óvoda 
időnkbe” a konyhás néni jóvoltából. 

Köszönet a munkákért az óvoda 
összes dolgozójának. Óvári Zsoltné, Fa-
csar-Veszeczky Andrea, Farkasné Móricz 
Enikő, Kocsis Zsuzsa, Némethné Galler 
Valéria, Partiné Kocsis Tünde, Kipe Nor-
bertné Gyarmati Anikó, Kónya Nikolett, 
Szöllősi Ferencné, Györkös Ferencné.

Köszönet a szülőknek és nagyszülőknek a 
sok segítséget. Ács Gyula, Farkas Attila, 
Jajecnik Tamás és felesége Fodor Ágnes, 
Kovács Gábor, Mizsik Lajos és felesége 
Mizsik Kovács Katalin, Pacsuta Tímea, 
Szabóné Andrási Szilvia, Szegediné 
Zentai Hajnalka Zita, Szendefiné Csányi 
Mónika, Tóth Andrea, Lakatos Krisztina.

Külön köszönet Szöllősi Dáni-
elnek!

A munkák alatt a tavaszi felada-
tokat, szükséges tennivalókat beszéltük 
meg. Reméljük, hogy még többen csat-
lakoznak hozzánk a gyerekek környeze-
tének szebbé tételéhez.

Lakatos Krisztina
SZMK elnök

Minden évben megtartjuk óvodánk szü-
letésnapját, és megemlékezünk alapítónk-
ról, Klotild Főhercegnőről. 

Klotild főhercegnő férjével és 
gyermekeivel együtt itt, a mai arborétum-
ban, az alcsúti Habsburg-kastélyban élt. 
Nagyon szerette az itt élő embereket, gye-
rekeket. Éppen ezért igyekezett segíteni 
is, ahol csak tudott, például úgy, hogy le-
ányiskolát és óvodát alapított.

Az alcsúti óvoda és római katoli-
kus leányiskola 1882. október 2-án nyi-
totta meg kapuit. Az akkori járás területén 
ez volt az első óvoda. A főhercegnő a 
gyermekek nevelését a P. Szt. Vince rend-
hez tartozó szatmári irgalmas nővérekre 
bízta. Halála után leánya, Erzsébet az 
óvoda védnöke. A főhercegi család 62 

Az óvoda
születésnapján
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éven át biztosította az intézmény műkö-
dését.

Minden évben október 2-át, Klo-
tild-napot ünnepelünk a gyerekekkel. Me-
sélünk nekik a főhercegnőről, a régmúlt 
időkről, megnézegetjük az óvodánk múlt-
ját idéző fotóalbumot, megkoszorúzzuk a 
főhercegnő emléktábláját és ünnepi éne-
keket énekelünk tiszteletére. 

Óvári Zsoltné

Szép hosszú őszünk volt. Az egyik nap-
fényes napon elhatároztuk, hogy elme-
gyünk az arborétumba kirándulni. De a 
gyerekeknek nem kirándulás a kirándu-
lás, ha nincs hozzá hátizsák, és a hátizsák 
nem lehet üres! Kértük a szülőket, pakol-
janak be nasit, és innivalót. Másnap elin-
dultunk, és bejártuk az erdőt. Leveleket, 
makkokat, tobozokat, gubacsokat és 
mindenféle más termést gyűjtöttünk. A 
kastély előtt megpihentünk, elfogyasztva 
az útravalót, ne kelljen hazafelé is cipelni! 
De a bevitt kalóriákat le is kell dolgozni, 
így kergetőztek egy kicsit, majd bejártuk a 
környéket. Pont harangszóra értünk visz-
sza az oviba, és rögtön elfogyasztották az 
ebédet. A levelekből préselés után szép 
képeket készítettek, a terméseket egy kis 
kosárba gyűjtöttük bele. Többen még le is 
rajzolták, hogy hol kirándultunk. Egy 
újabb élménnyel lettek gazdagabbak.

Némethné Galler Valéria

Kirándulás az
arborétumba

Gyermekeink egészsége a legfontosabb 
számunkra. Ezért nagy hangsúlyt fekte-
tünk az egészséges életmódra nevelésre. 

Sokat tartózkodunk a szabad leve-
gőn. Az egészség másik fontos pillére a 
mozgás. Többféle módon lehet ezt művel-
ni, ezáltal fejlődnek testileg is, szellemi-
leg is. 

Mozogni nemcsak a megszokott 
közegben lehet, hanem kipróbálni egy 
más, szokatlan közeget is. Ez a közeg pe-
dig a víz, amely éltet. Az úszás, mint moz-
gásos tevékenység, igen sokrétűen fejti ki 
pozitív egészségügyi hatását az emberi 
szervezettre. Úszás hatására kedvező bio-
lógiai változások jönnek létre, ideg-, 
izom-, csontrendszer, valamint az egyéb 
szervek, szervrendszerek funkcionális tu-
lajdonságaiban. A mozgás közegének, a 
víznek már önmagában is frissítő, élén-
kítő hatása van. Fokozza a vérkeringést, 
javítja az erek tónusát, élénkíti a vegetatív 
reakciókat. A hőmérséklet változása ki-
váló értornának is felfogható. Megterheli 
a szívet és a keringési rendszert, ezáltal ja-
vítja működésüket, a fokozott izommun-
ka pedig magas szintű légző rendszeri 
működést eredményez. Az allergiás, aszt-
matikus megbetegedések megelőzésében 
jelentős szerepe van a vízben végzett fog-
lalkozásoknak. Az élettani funkciók fel-
gyorsulnak, az immunrendszer hatéko-
nyabban védekezik a betegségekkel 
szemben. A légzéstechnika javul, a légző 
izmok erősödnek. Mindezek mellett kel-
lemes kikapcsolódás is, különösen a gye-
rekeknek.

Óvodánk programjában kiemelt 
szerepe van az egészséges életmódra ne-

velésnek, ezen belül pedig az úszásnak. 
Ebben az évben a nagycsoportosok 2x8 
alkalomból álló úszásoktatáson vesznek 
részt, melyet az önkormányzat fizet. Kö-
szönet érte.

Ezek a foglalkozások inkább víz-
hez szoktatások, mint komoly oktatás. 
Nagyon játékos, és a gyerekek nagyon él-
vezik. Ebben az évben 21 kisgyerekkel 
kezdtünk járni. Eddig még csak 4 alka-
lommal voltunk, és mindannyian nagyon 
élvezik. Tusolással kezdünk és megyünk 
a medencéhez. A gyakorlatok játékosak, 
melyeket nevetgélve és vidám sikongatá-
sokkal végeznek. Jókat derülnek egymást 
lefröcskölve, és egy cseppet sem bánják, 
ha közben ők maguk is kapnak belőle. Jó 
nagyokat bugyborékolnak egy-egy leme-
rülésnél, amit harsány nevetés kísér. Első 
alkalommal többen csak félve és Mónika 
néni kezébe kapaszkodva ugrottak a me-
dencébe, de ez már a múlté. Ma már alig 
várják, hogy ugorhassanak. Az edző 30 
percig veszi igénybe a gyerekek figyel-
mét, ez alatt adja a különböző feladatokat, 
figyeli és segíti őket. Utána 15 perc sza-
bad hancúrozás a vízben. A gyerekek min-
den nap számolják: „Hányat kell még 
aludni?” 

Minden egyes alkalommal öröm 
látni és hallani a gyerekek önfeledt örö-
mét. Köszönjük ezt a lehetőséget az ön-
kormányzatnak, hiszen tudjuk, kevés szü-
lő tudná ezt kifizetni gyermekének.   
 

Némethné Galler Valéria

Úszóbajnokokat nevelünk!?

Verőfényesen sütött a nap, lágy szellő si-
mogatta az arcunkat 2018. október 11-én. 
A Háromhárs Óvodában nagy sürgés-for-
gás fogadott bennünket annak érdekében, 
hogy színessé tegyék csemetéink hétköz-
napját. Szívünk megtelt boldogsággal, 
miközben gyermekeinket figyeltük. Köz-

ben peregtek a falevelek, leesett egy-két 
dió a fáról. Szétáradt a boldogság. A nyílt 
nap zenés tornával indult az udvaron, 
majd akadályversennyel folytatódott a fo-
cipályán. Minden csoport külön-külön 
csillogtatta meg tehetségét. Zöldség, gyü-
mölcs és innivaló várta a kis résztvevőket. 
Utolsó programként a kreszpályán mo-
toroztak és bicikliztek az ovisok. Nagy 
volt az izgalom, a kicsik és a nagyok a leg-
jobbat hozták ki magukból. Eredménye-
sen, aranyéremmel zárult a nap. A lehető-
ségekhez képest, amennyire csak lehetett, 
az óvónénik kitettek magukért. Nagy oda-
adás érződött minden lélegzetvételkor.

Büszke vagyok az óvodánkra!

Egy szülő

OVI-OLIMPIA
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket.

2018. október 21-én a megyéspüspök atya  
kiszolgáltatta a bérmálás szentségét az azt 
kérő, bicskei és a társplébániák felkészült 
fiataljai számára. Nagy örömmel és büsz-
keséggel tárjuk az olvasók elé egyikük, az 
alcsúti Baljer Roxána Johanna saját bér-
málkozásával kapcsolatos gondolatait.

Azért kérem a bérmálás szentségét, hogy 
megkapjam a Szentlélek ajándékát; erőt 
és küldetést kapjak, hogy Krisztus élő ta-
núja legyek az Egyházban és a világban. 
Szeretnék Istenhez e szentség által is kö-

zelebb kerülni, és az örök életre jutni. Ön-
tudatos, nagykorú kereszténnyé szeretnék 
válni. Szükségem van a Szentlélekre, hogy 
ez utóbbiakban megerősítsen. Krisztus-
sal, Istennel, Szentlélekkel és az Egyház-
zal is új viszonyt szeretnék teremteni. 

Azért választottam a Szent Johan-
nát védőszentemnek, mert nekem nagyon 
tetszik a személyisége. Katolikus, szent, 
francia nemzeti hős. „Orléans-i szűz”-
nek is nevezik. A százéves háború idején 
vezette a francia nép felszabadító harcát 
az angolok ellen, és győzelmet aratott. 
Ezáltal VII. Károly lépett a trónra. A bur-
gundok azonban elfogták Johannát, és az 
angolok kezére adták, majd az egyházi 
törvényszék elítélte, és 19 éves korában 
máglyahalált halt. Huszonnégy évvel ké-
sőbb a francia király felkérte III. Kalix-
tusz pápát, hogy vizsgáltassa felül a 
Szentszék döntését. Az új eljárásban Jo-
hannát ártatlannak találták, és mártírrá 
nyilvánították. Később, 1919-ben boldog-
gá, majd 1920-ban szentté avatták. Fran-
ciaország kilenc védőszentje között tart-
ják számon.

Szerintem példamutató az élete. 
Személyiségem kissé hasonlít az övére, 
mert én is olyan harcias vagyok, mint ő.

                                                                                               
Baljer Roxána

Bérmálkozás

A mai istentiszteleten, hiszitek vagy sem, 
egy kétágú létráról fogok beszélni. Nem 
viccelek. A kétágú festőlétráról lesz ma 
szó. Miért? Egyáltalán hogyan is kötődik 
ide? Nézzük meg, hogyan is néz ki egy 
kétágú létra. Hasonló egy „A” betűhöz. 
Van egy kiindulópontja, amin felsétál az 
ember, van egy teteje, és van egy másik 
oldala. Felolvasott igénk pont ezt a szer-
kezetet követi. Az elmúlt hetekben Péter 
apostol élete alapján folytak az igehirde-
tések. Az elhívástól, a tagadáson keresz-
tül az újjászületésig eljutottunk a hit út-
ján. A mai igénk viszont olyan, mint egy 
kétágú festő létra. Ugyanis a felolvasott 
ige alapján betekintést nyerünk abba, 
hogy nekünk, Péterhez hasonlóan, keresz-
tyén emberekként, milyen az életünk, sőt 
minden napunk. Ez a létra a mozgástere az 
életünk minden napjának. Legalábbis, 
kellene, hogy legyen. Miért? Alapvetően 
azért, mert ez az ige nem a szeretet szépsé-
géről szól. Tehát nem az érzelmekről. 
Nem arról van szó, hogy a keresztyén em-
bernek mindenkit a keblére kell ölelnie. 
Ez mindig megbukik, és akkor majd visz-
szaesünk abba az állapotba, amibe Péter, 
amikor megtagadta Jézust és összeomlott. 
Alapvetően arról van szó, hogy az Úr nél-
kül nem vagyunk képesek megfelelően 
szeretni. Mégpedig azért, mert az érzel-
mek nem állandó tényezők. Hiszen ha Is-
ten országában a szeretet érzelmi kategó-
ria lenne, tehát egyszerűen csak érzés, ak-
kor az ingatag lenne, és elmúlik. Valakit 
szeretnénk, valakit nem. Sőt, akkor el kel-
lene dönteni, mi alapján szeretjük a másik 
embert, illetve magunkat… haszon? Gaz-
dagság? Szépség alapján? Ha igen, akkor 
mi a helyzet az idősekkel, a szegényekkel, 
és kevésbé szépekkel? Őket ki szereti? A 
jóIsten? Tehát, látnunk kell mindeneke-
lőtt, hogy a szeretet, amiről itt szó lesz, és 
ott szó volt, Jézus tanította, és egyáltalán a 
zsidó kultúrában a szeretet nem érzelmi 
kategória. Sokkal inkább értelmi, és ér-
zelmi. A szeretet egyfajta tudatos döntés. 
Egyfajta létra, amely eljuttat a másikhoz! 
Akkor kérdem én, miért van az, hogy ke-
resztyén emberek nem szeretik egymást? 
Miért van az, hogy keresztyének, temp-
lomba járó emberek nem szeretik saját 
magukat? Szeretjük magunkat? Remélem 
igen! Cselekesszük-e egyáltalán a szeretet 
parancsát? Ugyanis ez nem kérés, hanem 
parancs! Az egyetlen olyan parancsot 
kaptuk meg az életünkben, ráadásul ma-

gától a Mindenható Istentől, ami bár pa-
rancs, mégis a keresztyén embernek a fel-
szabadítása! Azonban ez nehéz. Mégpe-
dig azért, mert itt cselekedni kell valamit, 
és nemcsak nem tenni a rosszat. A mai ige-
hirdetésen keresztül szeretnék rámutatni 
ennek a hogyanjára. Ugyanis az a kettős 
parancsolat, amit Jézus most tanít, egy ke-
resztyén életpályamodell. Ez a modell a 
kétágú festőlétra. Jegyezzük meg ezt a ké-
pet! Mert az egyik alján állok ÉN, és az 
életben minden napon, minden helyzet-
ben, fel kell másznom a tetejére, ahol van 
az Isten, hogy el tudjak jutni a másik végé-
re, ahol vagy TE. Hiszem, hogy ez a ke-
resztyén ember szeretetnyelve. Mégpedig 
azért, mert hogyan akarom, és hogyan 
tudnám szeretni magamat, hogyha nem 
szeretem az Istent? És hogyan tudná bárki 
is szeretni a másik embert, ha nem szereti 
önmagát sem? Mert mindaddig, míg a ke-
resztyén ember nem tudja a kezével, és az 
életével, mit jelent a valódi szeretet, addig 
terheket fog cipelni, és terheket ruházni 

Szeretett Felebarátaim! 

másokra is! Éppen ezért, rakjunk le min-
den ránk nehezedő terhet, és sétáljunk fel 
a létrára, mert igénk első üzenete: Szeresd 
az Urat, a Te Istenedet!

Részlet Lendvai Sándor református se-
gédlelkész 2018. 10.14-i igehirdetéséből, 
a teljes szöveg elérhető az Alcsúti Refor-
mátus Egyházközség facebook oldalán.
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Felnőttek, gyerekek együtt dolgoztunk október 27-én szombaton 
a temetőinkben. 

A Keresztény értékrend erősítése Bicske és Társplébániái 
közösségeiben című projekt keretében valósíthattuk meg ebben 
az évben is a temetők szebbé tételét.

Összegereblyéztük az avart, kijavítottuk a padokat, lefes-
tettük a ravatalozó ajtaját, rendbe tettük az ápolatlan sírokat. A 
padok festésére a szemerkélő eső miatt későbbi időpontban kerül 
sor. Lehetőségünk volt elültetni 100 tő árvácskát és 48 cserép kri-
zantémot.

A jól végzett munka után megebédeltünk a plébánián.
Köszönöm minden kedves résztvevőnek, aki munkájával 

vagy más módon hozzájárult a munka sikeréhez. Külön köszö-
nöm a református testvéreknek, hogy szép számmal elfogadták 
hívásunkat. 

Áldás békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dr. Gulyás Lászlóné

Szépítettük  temetőinket
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ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében 
nagy tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük:
Komáromi Nándorné
szül. Vojna Saroltát

(1925.11.01)
93.születésnapja alkalmából  

Farkas Ferencné
szül. Kovács Margitot

(1925.11.28)
93. születésnapja alkalmából  

Nagy Gyuláné szül. Dobozi Zsófiát
(1927.11.08)

91. születésnapja alkalmából  
Gombási Sándorné
szül. Trunk Katalint

(1930.11.05)
88. születésnapja alkalmából  

Parti Istvánt
(1930.11.24)

88. születésnapja alkalmából  
Dr. Csőke Ferencné

szül. Harsányi Ilonát
(1930.11.28)

88. születésnapja alkalmából  
Fábián Jánosné szül. Bárányos Évát

(1932.11.06)
86. születésnapja alkalmából  

Vizidor Jánosné
szül. Hötczl Juliannát

(1935.11.12)
83. születésnapja alkalmából  

Fodor Jánosné szül. Burián Terézt
(1935.11.18)

83. születésnapja alkalmából  
Szalóki Imréné

szül. Somogyi Erzsébetet
(1938.11.10.)

80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget

és derűs napokat kívánunk!

MEGHÍVÓ

Nagy szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt 

2018. november 23-án
pénteken 16.30 órakor  

az alcsútdobozi sportcsarnok 
galériára,

a 

HOBBI
GYŰJTEMÉNYEK 

KIÁLLÍTÁSA 
megnyitójára.

Időseink köszöntése
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K É R É S
A hobbi kiállítás összeállításához kérjük,

és a +36 70 450 8738 számon várjuk azoknak a 
felnőtteknek és gyerekeknek a jelentkezését, akik 

november 23-án szívesen bemutatnák  gyűjteményüket 
vagy hobbi tevékenységüket a falu lakosságának.

Köszönettel: Önkormányzat

A kárpátaljai Rát településről
érkező testvér-delegációval
együtt néptáncos felvonulással és
báli mulatsággal ünnepeltük
a szüretet. A programot a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával
valósítottuk meg.

MEGHÍVÓ

Kedves Alcsútdobozi Lakosok!
Alcsútdoboz Település Önkormányzata

tisztelettel hívja és várja Önöket 

2018. november 11-én 
A HARCTÉREN ELESETT 

KATONÁK EMLÉKNAPJÁN
 11 órakor

az alcsútdobozi
református és katolikus temetőbe

a felújított I. világháborús hadisírok
katonai tiszteletadás mellett történő

ünnepélyes felavatására.

Az ünnepség keretében 11 óra 11 perckor a 
nemzetközi akcióhoz csatlakozva

gyertyát gyújtunk és koszorúzással emlékezünk
a csatatereken elesett hősökre,
a hazájukért meghalt katonákra

Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!

Üdvözlettel: Tóth Erika polgármester

Vendégeket
fogadtunk

Alcsútdoboz Település Önkormányzata nevében ezúton is sze-
retném megköszönni azt a szíves vendéglátást, amellyel 2018. 
október 5-7. között hét alcsútdobozi család és a Nádorház panzió 
ellátta a kárpátaljai Rát településről érkezett magyar delegáció 
tagjait.

A testvérkapcsolati együttműködés legfőbb célja, hogy a 
Ráton élő magyarok és az alcsútdoboziak között szoros kapcsolat 
jöjjön létre, a két település lakossága megismerje egymást, hogy 
a közös anyanyelvet beszélők a kulturális értékeiket, élettapasz-
talataikat az egymással való rendszeres találkozások, közös 
programok alkalmával kicserélhessék.

Tóth Erika

Köszönet a Vendéglátóknak
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45 után a nagyapám, aki pékmester volt, még velünk élt. A csalá-
di pékműhelyben sütötte a kenyeret, kiflit, zsemlét a környék 
boltjai számára.

Édesapámnak szódavíz gyártására alkalmas berendezése 
volt, amelyet kézi erővel kellett hajtani és a vizet is folyamatosan 
tölteni kellett bele. Egy ember nem tudta üzemeltetni. A család, 
főleg édesanyám hordta a kútról a vizet. Később Kecskemétről 
idetelepült egy szódás, de rövid idő elteltével arra a megállapí-
tásra jutott, hogy Sanyi bácsinak sokkal több megrendelője van, 
mellette nem tud megélni. Felajánlotta, hogy az elektromos 
árammal működő szódagépét eladja a Józsa családnak. Meg is 
vették, így egy emberrel kevesebb munkáskéz is elég volt. A mű-
hely azonban kicsinek bizonyult.

Kérték a nagypapát, hogy az akkor már nem használt pék-
műhelyt adja át a szódagyártásnak, de ő bízott benne, hogy egy-
szer vége lesz a „komonista világ”-nak és ismét sütheti a kenye-
reket. 82 éves volt akkor, két év múlva meghalt. A műhelyt hátul, 
az udvar végében építették fel. 

Aztán jöttek az államosítások. Sanyi bácsi egyik lány-
testvére egy Györök Ferenc nevű csákvári emberhez ment fele-
ségül, aki nagy kommunista volt. Először az a hír járta, hogy csak 
a több embert foglalkoztató iparosok vagyonát államosítják. A 
sógor agitált a párt mellett, el akarta érni, hogy Sanyi bácsi is 
belépjen, és akkor úgyis minden az „övék” lesz. Mivel nem járt 
sikerrel, a kapcsolat megromlott. Néhány nap múlva Józsa Sán-
dor munkás lett a saját kisüzemében. A Földműves Szövetke-
zetnek dolgozott olyan csekély bérért, hogy a családját sem tudta 
eltartani. Ezt többször szóvá is tette.

Egyik nap, mikor Sándor bácsi nem tartózkodott otthon, 
megjelentek a rekvirálók. Kérték a műhely kulcsát. Kató néni, a 
felesége megtagadta, mire hívtak egy lakatost és feltörték a zárat. 
A szódakészítő berendezést a Mandl-udvarba vitték, ahol aztán 
több ember váltásban üzemeltette. A szállításhoz használt szeke-
ret és a lovakat is államosították.

A lovak maguktól is hazataláltak. Komáromi Nándor, az 
egyik szódakészítő mesélte annak idején, ha nem figyelt volna 
rájuk, rendszeresen bekanyarodtak volna a Józsa ház udvarára. 

Aztán elérkezett 1956. 
Október 23-án Józsa Sándor nem volt otthon. A boglári 

rokonoknak segített a földeken. A központban megjelent egy te-
herautó. A felcsúti Herder Imre vezette. Ők hozták a forradalom 
hírét. A községháza előtt egy felcsúti tanító elszavalta a Nemzeti 
dalt. A falura átragadt a forradalmi hangulat.

Amikor Sándor bácsi hazaért, beszámoltak neki az ese-
ményekről. Ő ezen felbuzdulva kézen fogta kisfiát és elment a 
Mandl-udvarba visszakövetelni a tulajdonát. Ellenállásba ütkö-
zött, mire hazaküldte a fiút a kisbaltáért, amellyel miszlikbe aprí-
totta a Földműves Szövetkezet tábláját a fémlemezzel együtt. 
„Ezt ti már ide nem teszitek vissza!” – mondta. Aztán a szódagép 
szivattyújából kivette a működéséhez nélkülözhetetlen szelep-
golyót és magával vitte.

Pár nap múlva behívatták a Községházára. Soká jött haza. 
Kató néni elment, hogy megnézze, miért nem jön már. Döröm-
bölt az ajtón, ami be volt zárva. Bentről jajgatást, nyögést és 
ütlegelés hangjait hallotta. A nagy dörömbölésre csak kinyitották 
az ajtót, hogy megnézzék ki jött. Ez volt a szerencse. Kató néni 
férjét összeverve találta. Ahogy később Sándor bácsi elmondta, 
többször fellocsolták hideg vízzel, majd ismét nekiestek. A go-
lyót akarták. A fia szerint inkább meghalt volna, minthogy visz-
szaadja.

Józsa Sándort letartóztatták. A tárgyaláson a védelemmel 

egy neves pesti ügyvédet bíztak meg, aki az ügy kicsinységére 
hivatkozással egy ügyvédbojtárt küldött maga helyett. Ő a rádi-
óból általunk is ismert, nagyon lelkiismeretes fiatal Rapcsányi 
László volt.

Utolsó szó jogán a vádlott előadta védekezését. Sanyi bá-
csi megkérdezte a vád képviselőjétől, hogy kié az a kabát, ami a 
vádlón van. „Természetesen az enyém!” – volt a válasz. „Na, ez 
nincs ráírva! De az én lovaim, ha elengedik őket, megmutatják, 
hogy ki a gazdájuk!” A frappáns védekezés ellenére 3 hónap bör-
tön volt az ítélet.

Józsa Sándor Kistarcsára került. A börtönből munkára vit-
ték őket. Építkezéshez hordtak téglát, de volt, akit aratáshoz osz-
tottak be. Szabadulásuk után éltek, ahogy tudtak. Senkivel nem 
beszéltek a történtekről.

Ifj. Józsa Sándor 62 év elteltével bízott meg bennem any-
nyira, hogy elmesélje édesapja történetét. Köszönöm.

2018. október 24.
Szili Árpádné

Hétköznapi történetek 1956-ról

Józsa Sándor
ifj. Józsa Sándor visszaemlékezése alapján.

Közösen ünnepeltünk



9.

Alcsútdobozi hírek

Az 1992. február 15. napja után létesült 
minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) 
vízjogi létesítési engedélyt kellett volna 
kérni, és ennek következtében most fenn-
maradási engedély adható ki.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet alapján a települési ön-
kormányzat jegyzőjének engedélye szük-
séges olyan kút létesítéséhez, üzemelteté-
séhez, fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

ź a kormányrendelet szerinti védőte-
rület, valamint karszt- vagy réteg-
vízkészlet igénybevétele, érintése 

3nélkül, és legfeljebb 500 m /év víz-
igénybevételt meg nem haladóan 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel,

ź épülettel vagy annak építésére jogo-
sító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a 
házi ivóvízigény vagy a háztartási 
igények kielégítését szolgálja, és

ź nem gazdasági célú vízigény.
Az említettektől eltérő egyéb vízilétesít-
mények engedélyezését az illetékes Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Az engedélyezési eljárás iránti ké-
relem tartalmát a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tar-
talmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. 
melléklete határozza meg.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. 
§ (4) bekezdése alapján a létesítőnek (ké-
relmezőnek) a kérelem részeként igazol-
nia kell:

a) ha a tervezett vízimunka vagy 
vízilétesítmény közműveket érint, a köz-
mű kezelője (üzemeltetője) – az engedé-
lyezési dokumentációra alapozott, a kére-
lemmel összefüggő – hozzájárulásának 
meglétét,

b) ha a tervezett vízhasználattal, 
vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény 
megépítésével, üzemeltetésével vagy 
megszüntetésével érintett ingatlan nem az 
engedélyes tulajdona az ingatlan igény-
bevételére, használatára vonatkozó jog-
cím fennállását, vízilétesítmény megvaló-
sítása esetén az ingatlan tulajdonosa – a 

tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is 
megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jo-
gokat és kötelezettségeket rögzítő – írás-
beli hozzájárulásának meglétét.
A R. 1/D. § (3) bekezdése alapján az ügy-
fél a tulajdonosi jogok gyakorlásával ösz-
szefüggő iratokat és a közmű kezelőjének 
(üzemeltetőjének) nyilatkozatát csak ere-
detiben vagy hiteles elektronikus máso-
latban nyújthatja be.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 
engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül meg-
épített vízilétesítményekre – az ásott és 
fúrt kutakra – vízjogi fennmaradási enge-
délyt kell kérni.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó 
kutakra vonatkozóan megállapítható, 
hogy 1992. február 15. napja után létesült 
minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) 
vízjogi létesítési engedélyt kellett volna 
kérni, és ennek következtében most fenn-
maradási engedély adható ki.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése 
szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. 
január 1-jét megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vízki-
vételt biztosító vízilétesítményt, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2018. december 31-ig kérelmezi, és az en-
gedély megadásának feltételei fennáll-
nak. (A vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárás kérelmezési határidejének 
meghosszabbítása jelenleg van folyamat-
ban.)

A jegyzői engedélyezési eljárás-
hoz benyújtandó:

ź A vízjogi üzemeltetési/fennmaradá-
si engedélyre vonatkozó csatolt min-
ta szerinti kitöltött kérelem nyomtat-
vány (I. számú melléklet)

ź Fényképfelvétel a kútról és környe-
zetéről

ź Fúrt kút esetében a kútr. 13.§ (2) be-
kezdésének való megfelelés igazolá-
sa (ld. 7.o.)

ź 3000 Ft értékű illetékbélyeg
ź Ivóvízcélú felhasználás esetén a vi-

zek hasznosítását, védelmét és kár-
tételeinek elhárítását szolgáló tevé-
kenységekre és létesítményekre vo-
natkozó általános szabályokról szó-
ló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rende-

let szerinti vízminőség-vizsgálat 
eredménye

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz be-
nyújtandó:

ź A vízjogi létesítési engedélyre vo-
natkozó csatolt minta szerinti kitöl-
tött kérelem nyomtatvány (II. számú 
melléklet)

ź Fúrt kút esetében a kútr. 13.§ (2) be-
kezdésének való megfelelés igazo-
lása (ld. 7.o.)

ź 3000 Ft értékű illetékbélyeg

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz be-
nyújtandó:

ź A vízjogi fennmaradási engedélyre 
vonatkozó csatolt minta szerint ki-
töltött kérelem nyomtatvány (III. 
számú melléklet)

ź Fúrt kút esetében a kútr. 13.§ (2) be-
kezdésének való megfelelés igazo-
lása (ld. 7.o.)

ź 3000 Ft értékű illetékbélyeg

Dr. Sisa András jegyző

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési
és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

Önkormányzati hírek

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ön-
kormányzatunk képviselő-testületének 
pályázata alapján Magyarország Kormá-

3nya 102 erdei m  szociális tűzifa támoga-
tást nyújt Alcsútdoboz számára. A 7/2018. 
(VIII.06.) sz. rendeleti szabályozás sze-
rint 2018. évben a szociális célú tűzifa az 
alábbiak szerint igényelhető: 

ź olyan egyedül élők, akinek havi jö-
vedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, azaz 71.250 
Ft-ot és fatüzelésre alkalmas fűtő-
berendezéssel rendelkeznek;

ź valamint azok, akinek a háztartásá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot és 
fatüzelésre alkalmas fűtőberende-
zéssel rendelkeznek.

Az igényléshez szükséges nyomtatvá-
nyok 2018. november 5. napjától vehetők 
át a  Polgármesteri Hivatalban.

Jenei Katalin igazgatási előadó

SZOCIÁLIS TŰZIFA
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei 

Iskolánk pályázott a 2018/19-es tanév 
Boldog Iskola címére, melyet nagy örö-
münkre elnyertünk. 2018. október 1-én 
Budapesten az Erkel Színházban ünnepé-
lyes keretek között vehettük át az Okleve-
let, melyet büszkén raktunk ki a Büszke-
ségfalunkra. Ennek a programnak a szel-
lemiségében fogjuk nevelni, oktatni a to-
vábbiakban is diákjainkat.

Boldog iskola lettünk

Szanyiné Halgancz Teréz – mindenki ked-
ves Trézi nénije – lett iskolánk új alsós 
munkaközösségvezetője, így számtalan 
újítással, ötletes kezdeményezéssel kezd-
te meg munkáját az alsótagozat. Aki eset-
leg nem tudja, hogy kik dolgoznak itt, 
azoknak szívesen ajánlom figyelmébe a 
tanító néniket: az első osztályosokat Bén-
dek Marika vezeti, a másodikosokat 
Weizengruberné Keindl Marietta, a har-
madikosokat Daróczi Andrea és a negye-
dikeseknek Szanyiné Halgancz Teréz irá-
nyítja. Az első és másodikosok napközis 
tanító nénije Vas Szilvia tanítónő, aki 
mindenki nagy örömére visszatért a 
GYED-ről, a 3. és 4. osztályosok tanító 
nénije Daróczi Andrea. 

Új lendületben

Tiéd a világ!
Magadnak olvasol!

Első alkalommal rendezték meg az Ol-
vass szépen! felhívású versenyt. A rendez-
vény közben aztán kiderült, itt mindenki 
nyertes, hiszen aki olvas, az már maga is 
nyertes! Így az alkalom átformálódott egy 
kellemes közös olvasódélelőtté. Ahol a k-
icsik bátran ültek ki társaik elé, hogy meg-
mutassák, milyen szépen, érthetően, kife-
jezően olvasnak. Nagyon fontosnak tart-
ják a szép olvasáson túl a szép és pontos 
írást is, így havonta rendezik meg a he-
lyesírási versenyt, ahol a gyerekek ponto-
kat gyűjtenek, majd félévkor és év végén 
díjazzák munkájukat. 

Minilimpia, ahol a kicsik is
nagynak érezhetik magukat

„Nem mindenki nyer a genetikai lottón, 
mint az olimpikonok, arra azonban min-
denki képes, hogy világos célokat tűzzön 
maga elé és keményen dolgozzon azok el-
éréséért.”  (Csíkszentmihályi Mihály)

Ez a csodálatos idézet mutatja meg igazán 
az olvasók számára azt, hogy az alcsút-
dobozi diákok szívüket-lelküket beletet-
ték az alsó tagozatosoknak szervezett Mi-
nilimpia atlétikai sportversenyébe. Óriási 
lelkesedéssel készültek a gyerekek, hogy 
megmutassák erejüket és ügyességüket a 
kislabda dobás, a távolugrás, a rövidtáv-
futás és a váltófutás versenyszámaiban. A 
pontozás osztályonként történt és azon 
belül is fiúk és lányok külön versenyez-
hettek. Ezáltal sok-sok érmet, oklevelet és 
csokit tarthattak a kezükben a kicsik, akik 
már nagyokhoz méltóan tudtak verse-
nyezni és örülni társaik sikereinek.

Gratulálunk minden kisdiáknak a 
szép eredményekért! Jövőre újra nekifu-
tunk!

Melyik a kedvenc vadon élő
állatod? – Rajzverseny az
alcsútdobozi iskolában

Már 3. éve szervezzük meg az állatok vi-
lágnapja alkalmából rajzversenyünket, 
amivel népszerűsíteni szeretnénk, hogy 
az állatok is érző lények, szeretetre és 
gondoskodásra vágynak. A tanulók, akik 
mindannyian kis művészek is, az idei év-
ben megalkothatták kedvenc vadon élő ál-
latukat. A dzsungel mélyéről bukkantak 
elő tigrisek, pandák, majmok és minden-
féle egyéb állatfajok, amik a verseny ered-
ményhirdetése után az iskolánk auláját dí-
szítették. Nagy örömmel láttam, hogy 
egy-egy év elteltével milyen sokat fejlőd-
tek a gyerekek a rajzolás terén, és mennyi 
változatos technikát alkalmaztak a délu-
tán folyamán, amit a rajzórákon ismer-
hettek meg. Nehéz volt a zsűri dolga, de 
ha valaki kíváncsi lenne a helyezettekre, 
kérem, tekintse meg iskolánk weboldalát 
az alábbi linken:
www.alcsutdoboziiskola.hu. 

Sporteredményeink
a tanév elején

A 2018/19-es tanév labdarúgó diákolim-
pia első fordulóit – más néven Rákóczi 
kupát – rendezték meg október 8-9-10-11-
én Bicskén a Csokonai Vitéz Mihály Ál-
talános Iskolában. Az első korcsoporto-
sok versenyében nagy arányú győzelem-
mel kezdtük a versenyt Bicske ellen, majd 
a Csabdi iskola legyőzésével máris a dön-
tőben találtuk magunkat. A nagyon izgal-
mas döntőt Szár általános iskolájával ját-
szottuk, és egy góllal sajnos alul marad-

tunk, így ezüstéremmel a nyakunkban tér-
hettünk haza, és külön öröm volt szá-
munkra, hogy Jére Zsolt 2. osztályos ta-
nuló lett a gólkirály 7 góllal.

A labdarúgó diákolimpia harma-
dik versenynapján, amikor III. korcsopor-
tosok versenyét szervezték, rekordszámú, 
10 iskola nevezésével, mi is jelen voltunk. 
A mi sorsolásunk szerint kinti pályán kel-
lett fociznunk Bicske, Felcsút, Csabdi, 
Tabajd iskoláival. Nagyon izgalmas 
meccseket játszottunk. Legyőztük Bics-
két, Tabajdot, Csabdit, de sajnos 1:3-ra 
alulmaradtunk Felcsúttal szemben, így a 
bronzéremért játszhattunk Lovasberény 
ellen. A fiúk ügyesen fociztak, fegyelme-
zettek voltak és nagyon sok helyzetet ala-
kítottak ki. Örömünkre 2:1-es győzelmet 
arattak, így a mi nyakunkba akasztották a 
bronzérmet.

Gratulálok a gyerekeknek és kö-
szönöm Siposné Bokor Katalin testnevelő 
kolléga lelkiismeretes és alapos felkészítő 
munkáját.

Mi leszek, ha nagy leszek?
Hova menjek továbbtanulni?
Pályaorientációs napot
szerveztünk

Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, 
különösen, ha még általános iskolás egy 
gyermek. Vannak gyermekálmok: focista, 
űrhajós, állatorvos, kommandós, gyü-
mölcs a jogobellában?

A hétköznapi életben a munkahe-
lyi kulisszák mögé bekukkantva, már 
mást is kigondolhatnak. Talán lesz belő-
lük tűzoltó, mentős, eladó, műsorbemon-
dó, cukrász, szakács vagy akár igen meg-
becsült gyári dolgozó. Azt gondolom, 
mind rendkívül fontos szakma, ezért a 
szeptember végére szervezett pályaorien-
tációs napunk erről szólt. Ellátogattunk 
Budapestre az Echo televízióba, ahol 
nagy szeretettel várt minket Mészárosné 
Kelemen Beatrix, akinek ezúton is na-
gyon köszönjük a lehetőséget és a ven-
déglátást. Körbevezettek minket az épü-
letben, betekinthettünk a hírműsorok stú-
diójába, a nagy terembe, a vezérlő szobá-
ba, ahol éppen a 10 órási híreket irányí-
tották élesben. A gyerekek kérdezhettek, 
felolvashatták a súgógépen kiírtakat, kö-
zös fotóra összeállhattak a sporthíreket 
felolvasó Zsomborral. A média világával 
történő rövid ismerkedés végeztével ked-
ves ajándékcsomaggal köszöntötték a 
gyerekeket.
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Nagyszerű délelőtti programban volt 
részük a hatodik, hetedik, nyolcadik 
évfolyamos diákjainknak szeptember 28-
án. Látogatást tehettek a bicskei Vinco-
tech gyárban, mely nem ismeretlen a kör-
nyékben lakók számára, hisz sok ember-
nek ad munkát. Elsőként egy rövid film-
mel és előadással kaptunk ízelítőt a gyár 
profiljáról, majd körbevezettek minket a 
hermetikusan lezárt gyártócsarnok körül. 
Tanulóink széles körű tájékoztatást kap-
tak a feltett kérdéseikre. Nemcsak a jó 
programról, hanem ízes falatokról és aján-
dékokról sem feledkeztek meg vendéglá-
tóink. Új élmények, új ismeretek, és határ-
talan jókedv töltötte be a napot, mely a 
szemben található Bicske Város Önkéntes 
Tűzoltósága nyújtotta programmal foly-
tatódott. Szívélyes fogadtatás után részle-
tesen bemutatták a tűzoltók nehéz, de szép 
munkáját. Nagy élmény volt megmászni a 
hatalmas tűzoltóautót. Minden felszere-
lést és eszközt bemutattak a kíváncsi sze-
meknek. Megtudtuk, hogy mit kell tenni, 
ha tüzet vagy balesetet látunk. Sok gye-
rekben megfogalmazódott, hogy tűzoltó 
lesz. Köszönjük a lehetőséget Apró Atti-
lának, hogy betekinthettünk a tűzoltók 
munkájába.

Az 5. osztállyal is Bicskén jártunk, 
először a VIV-ben vezetett minket körbe 
Kishegyi Árpád, aki bemutatta a külön-
féle munkarészlegeket és válaszolt a gye-
rekek kérdéseire. Láttuk az acél- és alu-
mínium hegesztő, kábel összeszerelő 
részlegeket. Láthattunk CNC gépet, és lé-
zervágót működés közben. Megnéztük a 
villamos összeszerelő és oldószeres- és 
porfestő részleget, és benézhettünk a rak-
tárba is. Nagyon sok érdekes dolgot tud-
tunk meg és különféle munkafolyamatot 
láthattunk. Köszönjük Feketéné Mariká-
nak a szervezőmunkáját, hogy ez az 
üzemlátogatás megvalósulhatott.

A Sparban Nágl Rita üzletvezető 
vezetett minket körbe. Elmagyarázta, ho-
gyan rendezik be az áruházat, és a friss áru 
részleg elrendezését. Megnézhettük a hű-
tőraktárakat és az általános raktárat is. A 
gyerekek megtanulhatták, hogy mit és mi-
lyen előírások alapján kell hűteni és tárol-
ni, és hogyan rendezik el a polcokat az 
áruházon belül.

Azt gondolom, hogy nagyon hasz-
nosak az ilyen jellegű kirándulások, 
amely megmutatja a gyerekeknek a fel-
nőttek nehéz és sokszor kimerítő munká-
ját. Talán egy kicsit jobban megértik azt 
is, hogy az anya, vagy apa miért is olyan 
fáradt már este a munkából hazaérkezve. 
Na és a legfontosabb, hogy ezek ismere-
tében döntsenek arról, hogy milyen irány-
ban szeretnének majd továbbtanulni.

Néhány nap múlva ismét útra kel-
tünk, folytattuk pályaorientációs kirándu-
lásunkat. Nagy szeretettel hívott minket 

Bányai György igazgató úr a szomszédos 
településre Felcsútra, hogy bemutathassa 
a Letenyei Lajos Gimnázium Szakgim-
názium és Szakközépiskolát. Szórakoz-
tató előadásában beszélt az iskola névadó-
járól, az intézmény szellemiségéről, ér-
tékrendjéről, és természetesen bemutatta 
a választható tagozatokat, úgy mint a gim-
náziumi osztályt, a mezőgazdasági tech-
nikumot, a vendéglátás szervező, a sza-
kács, pincér, cukrász szakot. Ezt követően 
rendkívül jól szervezett módon 3 csoport-
tal forgószínpad jelleggel részt vehettünk 
a felszolgálók, pincérek, szakácsok tan-
műhelyi foglalkozásán. Jó vendéglátó-
ként gondoskodtak arról, hogy a pincérek 
finom limonádét tudjanak az asztalunk-
hoz felszolgálni, a szakácsok isteni ízes 
palacsintát készítsenek nekünk, a cukrá-
szok pedig linzerrel kínáltak bennünket. 
Jó volt látni, hogy a tanárok igazi mes-
teremberek a maguk szakterületén és ta-
pasztalataikat a szakmából merítették. A 
tanműhely mindegyikében fegyelem és 
rend volt, melyet a szakma megkövetel.

Köszönjük a lehetőséget minden 
cégnek, szolgáltatónak és természetesen a 
szomszédos település középiskolájának 
is. 

Weizengruberné Keindl Marietta tanítónő 
készítette fel a 2. osztályosokat az október 
6-i megemlékezésre. Iskolánk valameny-
nyi tanulója ünneplőbe öltözve tisztelte 

Ismerd a történelmedet! 

meg a gyásznapot, amikor az Aradon ki-
végzett 13 vértanúra emlékezünk. Piros-
fehér-zöld és fekete színű szalagok lenge-
deztek a gyerekek kezén, s a kivetítőn 
megjelent a tábornokok arcképe, neve. 
Béndek László igazgatóhelyettes-osz-
tályfőnök készítette fel a gyerekeket az 
október 23-i ünnepi műsorra. Bár ez a kor-
szak nehezen érthető a gyerekek számára, 
mi mégis nagyon fontosnak érezzük a ha-
zaszeretetre való nevelést. Elengedhetet-
lenül fontos, hogy gyermekeink ismerjék 
történelmünk dicső eseményeit, szemé-
lyiségeit, akik a haza, a haladás érdekében 
kiemelkedőt tettek. Tisztelettel, megbe-
csüléssel emlékezzenek azokra, akik a 
magyarság szabadságáért, jövőjéért éle-
tüket áldozták. 

Mindkét ünnepi megemlékezést 
az erre az ünnepre írt dallam zárta és a 
szeretteinkért gyújtott gyertyaláng sem 
maradt el.

Azt gondolom, hogy aki végigolvasta az 
iskolában zajló programok beszámolóit, 
igazat ad nekem abban, hogy nagyon so-
kat dolgozunk azon, hogy gyermekeink-
nek az oktató-nevelő munkán túl többle-
tet adjunk. Köszönöm valamennyi kollé-
gámnak – a szülők nevében is – a fárad-
hatatlan munkájukat! 

A hónap beszámolóját összeállí-
totta a nevelőtestület írásaiból:

Keindl Zoltánné
intézményvezető 
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November 01-02.  Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36-20-9411900
November 03-04.  Dr. Locker Lóránd

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

      November 11.  Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36-70-2173745
November 17-18.  Dr. Halász György

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

November 24-25.  Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36-20-9411900
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Tök Jó Nap
a Három Hárs Óvodában

2018. november 10-én
18 órától

Ajánlott programjaink

Kézműves játszóház
Meglepetés mese

az óvó nénik előadásában
Táncház

Belépőjegy: 300 FT/fő
Zsákbamacsaka ára: 100 Ft

A teljes bevételt az alcsútdobozi 
óvodások javára fordítjuk!

SZMK


