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A Vál-völgye Fiatalokért Alapítvány „TANULNI MENŐ”
ösztöndíj pályázatán nyertes alcsútdobozi diákok

Tartalmas műsorral szerepeltek harmadikosaink
a nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen

Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola

A „híres” Malombajnokság
A 6. osztály rendezésében került sor 2019.
március 20-án a régen is népszerű, „Malom” elnevezésű társasjáték bajnokságára. Elég sok volt a jelentkező, de végül
csak 19-en jöttek el. Az alsósok nagyobb
létszámban játszottak, mint a felsősök.

Kezdetben mindenki nagyon izgatott volt,
de a játszmák közben ez elmúlt. Nagyon
jó hangulatban zajlottak a párharcok, nem
voltak viták, sértődések. Nem csak a nyerés, hanem a részvétel volt a fontos és az,
hogy jól érezzük magunkat! Ez maximá-

lisan sikerült. Senki sem távozott üres
kézzel, mivel minden résztvevő kapott
emléklapot és csokit jutalmul. Az ügyesebbek érmet is tudtak szerezni.
Alsós eredmények:
Lányok:
I. Boros Olívia 4.o.
II. Pacsuta Fruzsina 2.o.
III. Cserna Judit 4.o.
Fiúk:
I. Jére Zsolt 2.o.
II. Linfer Kristóf 2.o.
III. Bíró Bence 2.o.
Felsős eredmények:
Lányok:
I. Bíró Olívia 6.o.
II. Nagy – Földházi Bianka 5.o.
III. Sipos Rita 6.o.
Fiúk:
I. Bíró Ádám 6.o.
II. Kiss Máté 5.o.
A szervezésben és lebonyolításban Béndek Laci bácsinak segített: Bíró Olívia,
Szücs Linda, Tieger Viktória és Baljer
Kitti. Köszönjük Mariann néninek, Marietta néninek és Judit néninek a segítségét. Reméljük minden résztvevő jól érezte
magát! Jövőre ismét találkozzunk, de még
többen!
Baljer Kitti 6. osztály

Mosolygó fogacskákkal
várjuk a zsűri döntését
Idén sem maradhattunk ki a DM Magyarország Kft. által kiírt Mosolygó fogacskák
pályázatból. Tavaly is nagyon lelkesek és
tudatosak voltak a gyerekek, és ez most
sem volt másképp: a témakör a fogkefék
titkos élete volt. Így egy magyar népmesei
elemekkel felruházott történet kerekedett
ki a kicsi második osztályosok elképzeléseiből, amihez fotósorozatot készítettünk
a gyerekek fogkeféiből.
„Három olyan dolog van, amelyet
mindig eltanulhat a felnőtt a gyerektől:
hogy kell ok nélkül örülni, hogy kell mindig valamilyen foglalatosságba merülni,
és hogy kell kíméletlenül kiharcolnia magának azt, amit ő akar.” Paulo Coelho
Moss fogat: reggel, délben és este!
Egyszer volt, hol nem volt, még a porcelán fogakon is túl, ahol a fogvájó manó
túrt, élt egyszer egy király. Sikamika király volt az ő becses neve, s országában a
fognépnek mindig ragyogó mosolya volt.
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hírei, eseményei
Ennek a királynak volt három fia: a legnagyobb Reggel, a középső Délben és a legkisebb Este névre hallgatott. Boldogan élték napjaikat, amikor üzenet érkezett a
szomszéd királytól fogselyemszálon:
„Segítsetek! Fogságban tartják a lányaimat a fogvájók! Ha nem sikerül kimenteni őket, kilyukadnak bánatukban, fájdalmukban!”
Több se kellett a három királyfinak. Útnak indultak Dentalitáliába, ahol a
három gyönyörűséges fog-királylány volt
fogságban. Mentek, mendegéltek, de nagyon elfáradtak, és féltek, hogy nem lesz
erejük kimenteni a fog-királylányokat. De
ahogy így tűnődtek, megjelent mellettük a
Fogtündér keresztanyjuk. El is mesélték
neki útjukat, s félelmüket a fogvájóktól,
de ki se mondhatták, amit akartak, mert a
Fogtündér keresztanyó nekik adott egy
csodaszert, ami segíthet a manók leküzdé-

sében. Ki is találtak neki egy nevet: fog(k)rém, hiszen megrémíti majd a fogvájókat.
Amint odaértek, látták a három
fogságba esett királylányt: koszosak és
szomorúak voltak. Körülöttük ugrándoztak vígan a fogvájó manók, akik észre sem
vették a királyfik érkezését. Először Reggel ugrott nekik a csodaszerrel, hogy kiszabadítsa az egyik királylányt, Dentinát.
Sikerült is megmentenie és a csodaszerrel
megmosdatnia, de két testvére a lánynak
még nem szabadult ki. Ekkor következett
Délben: sebesen vette körül Dentimit,
hogy letaszítsa róla a fogvájókat. A nagy
küzdelemben sikerrel járt, de a legkisebb
királylányhoz Dentamarához nagyon nehezen lehetett csak odaférni. Így következett legutóbb Este, aki ismét használatba
vette a csodás fog(k)rémet a gonosz és koszos fogvájókkal szemben. Olyan hatáso-

A pályázaton két díjat lehet elnyerni: az
egyik a szakmai zsűri által kiválasztott pályamunka, amivel 1 millió forint értékben
felújítják a nyertesek osztálytermét, a másik a közönségszavazás által a legtöbb
szavazatot kapott pályázat, aminek nyereménye egy kirándulás a Minipoliszba.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki segítette osztályunkat a
szavazatával, addig is bízzunk a legjobbakban!
Weizengruberné Keindl Marietta

Ciki a cigi

aktív előadást kértünk. Emberi testen mutatta be előadónk a dohányzás káros mellékhatásait. A befeketedett tüdőt, az érszűkületes végtagokat, a töredezett és ritkuló
hajat, a gégemetszés látható jelét. Három
rövid dokumentumfilmben erős dohányos emberek beszéltek arról, hogy milyen jónak tartották fiatalkorukban a dohányzást és sajnos milyen függőséget
okozott az életük során, milyen egészség-

rombolást végzett a szervezetükben.
Az elrettentő történetek után megkérdezte előadónk, hogy megkínálhatná-e
őket egy szál cigarettával? Erre határozott
NEM-mel feleltek a gyerekek.
Én bízom benne, hogy ennek a témának a felvetése nem sem volt hiábavaló. Fontos, hogy tudjuk, meddig szeretnénk élni, és mit teszünk ennek érdekében, miként védjük egészségünket!

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
Székesfehérvári kirendeltségéről Márton
János, a Bicskei Egészségügyi központból pedig Vargáné Ángyás Gabriella védőnő volt vendégünk a dohányzás megelőző kampányunkban.
Az alsó tagozatosokkal Gabi néni
beszélgetett el a dohányzásról, annak következményeiről, káros hatásáról. A gyerekek meglepően jól informáltak voltak e
témában, és a környezetükben élő dohányos családtagokért őszinte aggodalmaikat fejezték ki.
A felső tagozatosok részére inter-

san védte a királylányt, hogy a fogvájó
manók elmenekültek messzire, s remélhetőleg nem is jönnek vissza soha!
Ezért is mondja a közmondás: három a magyar igazság! Reggel, Délben és
Este! Azóta is boldogan élnek a fog-királylányok a fogkefe-királyokkal mosolygó fogacskákkal, ragyogó tisztaságban!

Száll a hírünk,
házról – házra...
Rendkívül nagy érdeklődés mellett tartotta meg Trézi néni a leendő elsős diákjaink
szüleinek a tájékoztató szülői értekezletét
és Szent Gergely napi iskolába hívogatóját.
Lassan 10 éve már annak, hogy iskolánk alsó tagozatos tanító nénijei kitaláltak egy folyamattervet a beiratkozást
megelőző időszakra, azzal a céllal, hogy
nem csak a helyi nagycsoportosok, hanem
a szomszédos települések nagycsoportos
ovisai is betekintést nyerhessenek iskolánk életébe. Többek között ezért tartjuk a
Gólyanapot, a Szent Gergely napi iskolába hívogatót, ezért hívjuk már az őszi nyílt
napjainkra az óvodásokat és szüleiket,
ezért jelenünk meg oly sokszor az óvoda
rendezvényein, mint például a farsangon,
anyák napján, ballagáson. Igyekszünk
olyan kapcsolatot kialakítani a gyermekekkel, hogy érezzék ismerőshöz jönnek,

amikor majd szeptember 1-jén iskolánkba
becsengetnek.
Sok-sok éven keresztül még nem
folytatás a 4. oldalon
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éreztük igazán a munkánk gyümölcsét, de
ebben a tanévben végre talán „beérik a
munka”.
Alcsútdobozról, Felcsútról, Tabajdról, Bicskéről, Óbarokról és Etyekről
is voltak érdeklődők Trézi néni szülői értekezletén, ahol bemutatta munkáját a
Prelúdium művészeti iskola, meghívást
kapott a napközis tanító néni, Vas Szilvia,
továbbá a hittant tanító pedagógusok is. A
megtelt teremben boldogan mutattam be
Trézi nénit a szülőknek és meséltem játékos tanítási módszereiről, a szakmai elhivatottságáról, és az egész intézményünk

oktató-nevelő munkájáról, a „Boldog iskola” szellemiségéről.
Március 12-én, Gergely napkor ismét kinyitotta kapuit iskolánk. A negyedikeseink dallal köszöntötték az óvodában a leendő első osztályosokat, majd átkísérték őket az iskolába. Ott a Nevesincs
bábcsoport előadásával indult a délelőtt
fergeteges programja, majd az előadás bővítéséhez minden kisgyermek elkészíthette saját bábját. A kisfiúk pulikutyákat,
a kislányok pillangókat és kisvirágokat.
Ezt követően ismét előadták az „Egyszer
volt Budán kutyavásár” című darabot, a
vendégeink közreműködésével. A nap le-

Mezei futás körzeti döntő
Csákvár 2019. 03. 19.
Induló iskolák: Alcsútdoboz, Bicske
Szent László, Bicske Csokonai, Vál,
Csabdi, Felcsút, Csákvár, Szár, Lovasberény, Vértesacsa, Mány. Korcsoportonként 50-60 induló volt.
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola eredményei:
I. korcsoport fiúk: 600 métert futottak, csapatversenyben aranyérmet szereztek
- Jére Zsolt
3.
- Márton Benedek 7.
- Bíró Bence
14.
- Linfer Kristóf
22.
- Bartus Kevin
42. hely
I. korcsoport lányok: 600 métert
futottak, csapatversenyben bronzérmet
szereztek
- Szendefi Jázmin 8.
- Szauer Hanna
12.
- Selettye Vanessza 14.
- Schnepp Vivien 15.
- Farkas Emília
30. hely
II. korcsoport fiúk 1000 métert futottak
- Szendefi Levente 16.
- Bíró Gábriel
35.
- Kipe Norbert
44.
- Fényi Milán
56.
- Matus Ádám
61. hely
I. korcsoport lányok 1000 métert
futottak
- Matus Emese
12.
- Eck Korinna
24.
- Diamant Eszter 31.
- Ottling Ramóna 32.
- Boros Olívia
49. hely
II. korcsoport fiúk 2000 métert futottak, csapatban ezüstérmet nyertek
-Antal Máron
4.
-Budai Kristóf
7.
-Jére Dávid
12.
-Kiss Máté
22.
-Kalucza Tamás
35. hely
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zárásaként közös táncot adott elő Trézi
néni jelenlegi és leendő osztálya. A sok
szülő elégedetten indult haza csemetéjével, és remélem, hogy szívesen íratják iskolánkba őket április 11-én vagy 12-én.
Köszönöm Szanyiné Halgancz Teréz kollégámnak a csodás napot! Nagyon
boldog voltam, hogy ilyen sokan eljöttek
erre a szép néphagyományt ápoló alkalomra, bevallom én igazán jól éreztem
magam.
Keindl Zoltánné
intézményvezető

- Matus Balázs
- Kemény Ede

6.
11. hely

Siposné Bokor Katalin
testnevelő
III. korcsoport lányok 1600 métert futottak, csapatversenyben bronzérmet
szereztek
- Baljer Kitti
7.
- Bíró Olívia
9.
- Márton Dóra
18.
- Németh Emese
25.
- Sipos Rita
26.
- Kiss Anna
36.
- Budai Barbara
44.
- Tieger Izabella
46. hely
III. korcsoport fiúk 3000 métert
futottak

Köszönöm iskolánk valamennyi testnevelést tanító pedagógusának, hogy a sportolóinkat felkészítette, Kata néninek, Andi néninek köszönöm, hogy a gyerekeket
elvitte a versenyre, Marietta néninek pedig, hogy a helyszínen fotókat készített a
rendezvényről.
A sportolóinkra pedig nagyon
büszke vagyok! Gratulálok, szép eredmények, hajrá alcsútdobozi iskola! Az érmeseket várom forrócsokira!
Mariann néni

Vál-völgye Fiatalokért Alapítvány
Tanulni menő!
Harmadszorra hívták ünnepélyes díjkiosztóra azokat a felső tagozatos diákokat,
akik 4,5 felett teljesítettek a félév során.
Tavaly félévkor iskolánkból 10 tanuló, év
végén 11, idén félévkor pedig 21 diák vehette át az ösztöndíjról szóló oklevelet.
Jól látszik, hogy egyre több diák
gondolja úgy, hogy tanulni igenis MENŐ.
A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány félévente 100.000 Ft-tal jutalmazza a kitartó
szorgalmat, a tanulást.
Rendkívül motiváló és nevelő hatású az alapítvány működése. Mácsodi
Ferenc a kuratórium tagjaként felsorolta,
hogy mire szeretné megtanítani ez az alapítvány a fiatalokat. Elsőként arra, hogy
életük során törekedjenek az ismereteik
elmélyítésére, a kitartó munkára, példamutató szorgalomra. Tudjanak pályázatot
írni, hiszen egész életükben ezt várja el
tőlük a társadalom. Fontos a megjelenés,
az alkalomhoz illő ruházat, és a díjat is
tudni kell átvenni. Szemkontaktus, határozott kézfogás. Továbbá tudni kell elő-

relátóan gondolkodni az elnyert összegről. Célokat szem előtt tartva takarékoskodni, vagy a fejlődésüket elősegítő módon elkölteni akár egy saját hangszerre,
vagy egy tabletre, laptopra, PC-re, sporteszközre.
2019-es tanév félévekor az alcsútdobozi iskolából a következő tanulók vehették át az ösztöndíjat: Jére Dávid, Budai
Barbara Kira, Tieger Izabella, Eck Korinna, Elek Zoltán, Nagy-Földházi Bianka,
Erdei Hajnalka, Márton Dániel, Szabó
Csilla, Biró Olívia Zoé, Fülöp Adrienn,
Baljer Kitti, Kalucza Tamás, Keindl Gergő, Marton István, Németh Lili Hanna,
Varga László, Kemény Ede, Márton Dóra,
Gazsi Ramóna, Pacsuta Ramóna.
Köszönjük az alapítónak, Mészáros Lőrincnek ezt a rendkívüli lehetőséget iskolánk diákjai és szüleik nevében is!
Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.
Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke
mélyéig megrendült…
Jézus feltámadásának ünnepéhez közeledve szóba szokott kerülni – például hittanórán – Jézus számos csodatétele, azok
is, amikor Jézus halottakat támaszt fel. De
vajon miért támaszt fel Jézus holtakat,
akik majd előbb-utóbb úgyis megint meghalnak majd?
Az evangéliumban három ilyen
csodatétel szerepel: A naimi ifjú feltámasztása, Jairus leányának feltámasztása
és Lázár feltámasztása. Ha figyelmesen
végigolvassuk ezeket a részeket, kiderül,
hogy Jézus valójában nem a halottakat
szánja meg, hanem az élőket. A naimi ifjú
után csak az özvegy édesanyja maradt
hátra. Figyelembe véve a férfi rokon nélkül maradt özvegyasszonyok siralmas
szociális kilátásait a korabeli Palesztinában, nem csoda, hogy Jézus az eset hallatán szánakozik ezen az asszonyon. Tudja,
hogy ha visszakapná a fiát, azzal biztosítva volna a további boldogulása. Miután az
ifjú életre támad, többen kijelentik: Isten
meglátogatta népét. (János evangélista
szerint Isten a szeretet. Tehát a Szeretet
meglátogatta a népét).
A másik történet szerint odament
hozzá egy zsinagógai elöljáró, aki hiába
költött orvosokra, a lánya állapota csak
romlott. Megvallotta hitét Jézusnak:
„Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” Jézus elindult, de útközben történt egy fontos esemény: egy
vérfolyásos asszony hittel a tömegen át
Jézushoz furakodott, mert azt gondolta:
„ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok”. Jézus megállt, mert tudni akarta,
ki ez az asszony, majd amikor előlépett,
szeretettel egészséget kívánt neki, és kijelentette, hogy a hite gyógyította meg.
Ezen közjáték miatt elkésett, és mire Jairus házába ért, azzal fogadták, hogy a lány
már meghalt. Jézus erre elhallgattatta a
gyászolókat, és közölte, hogy a lány nem
halt meg. Miután bement hozzá, és kihozta élve, figyelmeztette a családot,
hogy ne felejtsék el megetetni. (Csak találgatni lehet, hogy a maguk gondja-baja
körül forogva milyen figyelmet kapott az
a lány, ha Jézusnak ilyen alapvető dologra
figyelmeztetnie kellett a családot, hogy
adjanak enni a gyermeknek.) Tehát ismét
az irgalmas szeretet példáját látjuk, Jézus
visszaadja egy család boldogságát.
A legérdekesebb eset talán Lázár
feltámasztása, amelyet igen plasztikusan
beszél el az evangélium. Lázár és családja
baráti viszonyt ápolhatott Jézussal, hiszen
közli a szöveg, hogy Jézus szerette Lázárt,

Máriát és Mártát korábbról ismerte.
Mégis, miután üzennek neki, hogy beteg a
barátja, Jézus még két napig nem megy
sehová. (Gondoljuk csak meg, mit váltana
ki belőlünk az adott helyzetben ez a magatartás…) Sőt az evangélista megjegyzi,
hogy Jézus külön örül, hogy nem volt ott,
amikor Lázár meghalt, mert így hinni fognak benne. Felkel tehát, és elindul Betáni-

ába, ahol egyébként korábban meg akarták kövezni őt. Amikor odaér, a gyakorlatias Márta szinte számon kéri, hogy miért nem jött előbb, mert akkor nem halt
volna meg Lázár. Ugyanezt mondja neki
Mária is, jelezvén: gyakorlatilag már
nincs mit tenni. De Jézus más szemszögből látja a dolgot. Ő nem mond le azokról,
folytatás a 6. oldalon

A Szent Mihály szobor titkai
A temetői angyalszoborról nagyon kevés
ismeretünk van. Fejér megye műemléki
jegyzékébe 1984-ben vették fel 9702 számon. A kísérő szöveg mindössze ennyi:
Szt. Mihály arkangyal öntöttvas szobra,
1860 körül. Neogótikus. A temető bejáratánál kb.1,50 m magas talapzaton álló 70
cm magas szobor.
A Püspöki Levéltárban nincs információ. Egyéb források id. Storno Ferenchez kötik az alkotást. Amennyiben ez
igaz, akkor nem keletkezhetett 1879 előtt,
mivel József főherceg ekkor ismerkedett
meg Storno Ferenccel Nagyváradon. A
művészt ez után bízta meg a kastély istállójának kápolnává alakítására, amelyet
1882-ben szentelt fel Simor János bíboros. Ebben az időben készülhetett a szobor
is.
A tavaly indított közadakozásnak
köszönhetően Rajcsok Attila szobrászművész vezetésével megkezdődött a felújítás. A rozsdarétegek eltávolítása meglepetéseket tartogatott. Valószínűsíthető,
hogy az angyal festett volt. A ruha esetében kék, a szárnyaknál arany festéknyomok kerültek felszínre. A kezében keresztet tartott, aminek támasztási pontjait látni
lehetett a kézben és a lábnál. Nem tipikus
ábrázolása ez Szt. Mihálynak. Az sem bizonyos, hogy a szobor Mihályt ábrázolja,
de nekünk már csak Szt. Mihály szobra
marad.
A felújított alkotás visszakapta a
keresztet. Színe egységes selymes szürke,
talapzata fekete lett, ahogy a mellékelt
képen látható. Remélem tetszeni fog.
Mindenesetre mennyei segítség is
lehet abban, hogy az adakozás során a mai
napig 1 millió 56 ezer forint gyűlt össze.
Hátra van még az Echo Kamarakórus jótékonysági koncertje, amelyre virágvasárnap, április 14-én 17 órakor kerül sor a
katolikus templomban. Így aztán nagy bizakodással lehetünk, hogy a szobor és kő
talapzata mellett egy kis vendéglátásra is
sort keríthetünk az április 27-én délután 4
órakor tartandó szentelési-avatási ünnepség után.

Az adakozók neveit a szobor talapzatán
megjelenítjük. Hogy a feliratos táblák
időben elkészülhessenek, a március 20
utáni adományokat már csak a jótékonysági koncert bevételeként tudjuk fogadni.
Hálásak vagyunk minden adakozónak,
köszönjük.
Szili Árpádné
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Alcsútdobozi hírek
folytatás az 5. oldalról

akiket szeret. Sőt, látván gyászukat megrendül, és sír. Együtt sír a szomorkodókkal, és siratja a barátját, akiről tudja,
hogy noha már elkezdett bomlani,
mindjárt életre fogja kelteni.
De miért sír Jézus, az Örök Isten
Fia? Mert a szeretet együtt érez. Az isteni
szeretet érzi az ember mély bánatát, és ve-

le együtt képes sírni öt perccel a csodatétel
előtt is. Ez az az isteni szeretet, amelyre az
ember is képes. Képes együtt érezni, képes reményt adni és vigasztalni, képes az
életet értelmessé tenni, és képes a szomorúaknak az életkedvét visszaadni. Az ember csakis így képes részesülni Jézus istenségéből.
Húsvét előtt Jézus még nem az

örök életre támasztotta fel e történetekben
az embereket. Reményt és vigaszt adott,
és jelezte, hogy szeretete ura az életnek.
Nem kapkodott, nem idegeskedett, volt
ideje pihenni is és várni is. Mégis együtt
érzett minden nyomorúsággal, mert szerette az embert. Már itt a földön a húsvéti
úton, az élet útján járt.
Jäger Tamás hitoktató

Önkormányzati hírek
A Vidékfejlesztési Program pályázata keretében megvalósult 072/2 és 081 hrsz.-ú
mezőgazdasági útfejlesztés kifizetési kérelmével kapcsolatban a Fejér Megyei
Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részéről helyszíni ellenőrzést kaptunk. Örömmel adok
tájékoztatást arról, hogy a projektmegvalósítás teljes dokumentációjára illetve kivitelezésére kiterjedő vizsgálat során készült jegyzőkönyv elmarasztalást nem
tartalmaz, így az ellenőrök részéről intézkedési terv megfogalmazására nem került sor. A projektről benyújtott szakmai
beszámolónk elfogadásra került, a kifizetési kérelmünk alapján a támogatott öszszeget átutalták számlánkra. A projekt 2.
része a következő hónapokban folytatódik tovább, a 0187 hrsz.-ú mezőgazdasági
út felújításával.
A helyi önkormányzat kezelésében lévő mellékutcáink közlekedési feltételeinek javítása érdekében felvettem a
kapcsolatot a Bicskei Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjével, Tóth Norbert r. századossal, akivel 2019.03.11-én helyszíni bejárást tartottunk a Bem, a Petőfi, a Sport, a Hársfa,
a Dózsa Gy., a Fenyves, a József A. és a
Jókai utcákban. A szakember ezekben az
utcákban 30-as zóna sebességkorlátozásra vonatkozó szabályozást javasolt. Több
helyen figyelmeztető illetve veszélyt jelző tábla, továbbá súlykorlátozó tábla kihelyezését ajánlotta. A bejárás során sajnálattal állapítottuk meg, hogy a korábban
az önkormányzat által kihelyezett sebességkorlátozó táblák eltűntek. Ez nem csupán anyagi károkozást jelent, hanem a faluközösség közlekedésbiztonsága szempontjából is komoly károkozás történt.
Kérem lakosainkat, hogy a közlekedési
szabályokat illetve az út- és terepviszonyoknak megfelelő sebességet minden
esetben tartsák be, vigyázzunk egymásra!
A március 15-i nemzeti ünnep helyi megemlékezését az önkormányzat a
József Nádor Iskolával közösen tartotta,
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melyen a 3. osztály tartalmas irodalmi-zenei műsort mutatott be. Alcsútdoboz Település Önkormányzata nevében megköszönöm a szereplést minden tanulónak,
név szerint: Baják Laurának, Márton
Benedeknek, Selettye Vanesszának, Szauer Hannának, Matus Emesének, Farkas Emíliának, Kipe Norbertnek,
Schnepp Viviennek, Kovács Virágnak, és
a felkészítő pedagógusnak, Daróczi Andreának!
A Fejér Megyei Önkormányzat elnöke, Dr. Molnár Krisztián levélben kérte,
hogy a 2021-2027-es időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának
tervezéséhez jelöljük meg a legfontosabbnak tartott 2021-2027-es helyi fejlesztési
igényeket. Az ehhez megküldött adatlapokon a 811–es és a 8111-es közútjaink
fejlesztése, a külterületi csapadékvíz-elvezetés, a zártkerti utak fejlesztése, járda-

fejlesztések, óvodafejlesztés, a szociális
bérlakások felújítása és a régi községháza
és környezetének új funkciójú fejlesztése
célokat jelöltük meg. Az igényfelmérést a
megye továbbította a Pénzügyminisztérium által koordinált Területfejlesztés
Szektorális Tervezése készítőihez.
Sikeresnek ítélem a 2019.03.2223-án megtartott „Te szedd Alcsútdobozon” hulladékgyűjtési akciót. Bár a faluközösség tagjai sajnos nem túl nagy létszámmal kapcsolódtak be a programba, a
lelkes iskolásaink és a környezettudatosabb felnőttek munkája révén 250 zsák
szemetet sikerült összegyűjteni a településre bevezető utakról és a központi belterületről. KÖSZÖNET MINDEN ÖNKÉNTESNEK, AKIKNEK SEGÍTSÉGÉVEL TISZTÁBB LETT KÖRNYEZETÜNK!
Tóth Erika polgármester

MEGHÍVÓ
Alcsútdoboz Település Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja Önöket

2019.05.03-án 16.30 órakor a József Nádor Iskolába
(8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.)
a TOP 3.2.1 energetikai projekt keretében felújításra került

ISKOLAI ÉPÜLETEGYÜTTES
valamint
az EFOP 4.1.7 projekt keretében kialakított

KÖZÖSSÉGI TEREM
ünnepélyes átadására
Az ünnepségen köszöntőt mond:
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és
Tóth Erika polgármester
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!

Alcsútdobozi hírek
FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig
A tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteit
a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatala a honlapján nyilvánosságra hozza.
AZ ALCSÚTDOBOZI JÓZSEF NÁDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZERETETTEL VÁRJA JÖVENDŐ
1. OSZTÁLYOSAIT.

MEGHÍVÓ – 20 ÉVES A SPORTCSARNOK
Szeretettel hívjuk az érdeklődőket

2019.04.09-ÉN 9 ÓRÁTÓL
A 20 ÉVES SPORTCSARNOK
SZÜLETÉSNAPI
ÜNNEPSÉGÉRE
Program:
Köszöntők
Videoklip a 1999.évi átadásról
Fotókiállítás a 20 év eseményeiből
Szülinapi tortakínálás
Sportprogramok és ingyenes teremhasználat egész
nap:
exatlon sorversenyek ovisoknak és iskolásoknak
zumba gyermekeknek és felnőtteknek
kézilabda és futball mérkőzések
Önöket is várjuk!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. A GYERMEK NEVÉRE
KIÁLLÍTOTT SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ
2. A GYERMEK NEVÉRE
KIÁLLÍTOTT LAKCÍMET IGAZOLÓ
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY
3. AZ ISKOLÁBA LÉPÉSHEZ
SZÜKSÉGES FEJLETTSÉGET
TANUSÍTÓ IGAZOLÁS:
- ÓVODAI SZAKVÉLEMÉNY
- JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE
- SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
GYERMEK ESETÉBEN
A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYE
4. NYILATKOZAT AZ
ÉLETVITELSZERŰ LAKCÍMRŐL
5. NYILATKOZAT A KÖZÖS
SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG
GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓAN
6. NYILATKOZAT A HIT- ÉS
ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA VONATKOZÓAN
CSALÁDIAS LÉGKÖR, SOFÉLE PROGRAM,
SZAKKÖR, MŰVÉSZETI OKTATÁS.
VÁLASSZANAK MINKET BIZALOMMAL!

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104
Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentőszolgálat/mentési hívószám:
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KEDVEZMÉNYES VIRÁGVÁSÁR

2019. MÁJUS 4-ÉN
SZOMBATON
8.00 ÓRÁTÓL ALCSÚTON
A KÖZPONTBAN
10,30 ÓRÁTÓL DOBOZON
A BUSZMEGÁLLÓNÁL
VÁRJUK ÖNÖKET A LOVASBERÉNYI
KAISER KERTÉSZET NÖVÉNYEIVEL
(MUSKÁTLI ÉS EGYNYÁRIAK)

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Takács Lajosné szül. Németh Etelt (1923. 04. 10.)
96. születésnapja alkalmából
Győri Istvánt (1931. 04. 17.)
88. születésnapja alkalmából
Kanczler Lászlóné szül. Szél Ibolyát (1933. 04. 18.)
86. születésnapja alkalmából
Bán Lajost (1937. 04. 12.)
82. születésnapja alkalmából
Csányi Józsefné szül. Béllei Máriát (1937. 04. 29.)
82. születésnapja alkalmából
Kispál Ibolyát (1938.04.25.)
81. születésnapja alkalmából
Buzi Jánosné szül. Juhász Erzsébetet (1939.04.23.)
80. születésnapja alkalmából
Mészáros Ferenc Kálmánné szül. Horváth Máriát
(1939.04.24.) 80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Hírek az Anna nyugdíjas klubból
A 2018-as évről, a programjainkról és a
sikeres rendezvényekről (Anna nap, kirándulások, batyubál, falunap, karácsonyi
ünnepség, színházi bérletes előadások…)
csak februárban tudtunk a klub tagságának összefoglaló beszámolót tartani. Ennek oka az volt, hogy január hónapban az
összejöveteleinken alacsony létszámmal
voltunk jelen, sokan betegeskedtek, így
beszélgetéssel, tervezgetésekkel telt az
idő.
Magunkénak érezzük a klubházat
és igyekszünk is szépíteni, tisztán tartani.
A helyi önkormányzattal, a képviselőkkel

és Tóth Erika polgármester asszonnyal is
törekszünk a jó kapcsolatra. Köszönjük a
segítséget és a törődést!
Szeretnénk a 2019-es évben is
folytatni hagyományos programjainkat, a
tagok és a pártoló tagok részvételével (jelenleg 60 fő), így továbbra is két kirándulást tervezünk távolabbra. Tavasszal ismét megkapjuk a Puskás buszt, Debrecen
lesz az úticélunk. Igyekszünk olyan helyszínekre eljutni, ahol megismerhetjük hazánk jeles történelmi, építészeti és néprajzi értékeit.
Idén is folytatjuk a szervezett szín-

házlátogatásokat. Bekapcsolódunk a községi programokba. A környékbeli települések nyugdíjasaival is tartjuk a kapcsolatot, kölcsönösen elmegyünk egymás
rendezvényeire. A területi nyugdíjas
klubokhoz az idei évtől tizedik tagként
Csabdi is csatlakozott.
A fentieken túl vendégek meghívásával, illetve a klub számára biztosított
egyéb lehetőségekkel élve színesítjük a
klubéletet.
Szeretettel várjuk a falu nyugdíjasait magunk közé!
Miklós Dénesné
klubvezető

„Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek,
velem teszitek"
(Máté 25:40)

MEGHÍVÓ
Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus
nagy szeretettel hívja és várja Önöket
jótékonysági koncertjére

2019. április 14-én
17 órakor
az alcsútdobozi Jézus Szíve templomba
A koncert bevételét a kórus
a Szent Mihály szobor
helyreállítására ajánlja fel
A műsorban egyházi kórusművek
hangzanak el
Vezényel: Kiss Ferenc és Kun Oszkár

A KÖZVILÁGÍTÁS
HIBABEJELENTÉSE
2019. március 01-től
Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút és Vértesacsa
településeken
a hibabejelentési lehetőségek az alábbiak szerint
megváltoznak:
Telefonon: 06-1-457-0575
(0-24 órás hibabejelentő call center)
Interneten:
www.kozvilhiba.hu
www.kovika.hu
www.plh.hu
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FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Önkormányzata
és a Kertbarát Akadémia
csatlakozva a
Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz,
2019. évre is meghirdeti az
AZ ALCSÚTDOBOZI LEGSZEBB
KONYHAKERTEK
versenyt.
Jelentkezési határidő: 2019. május 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
az alcsútdobozi polgármesteri hivatalban
Értékelés: az országos rendszerben
összeállított pontozás alapján
Díjazás: az első helyezett a
„Magyarország legszebb konyhakertje”
országos díjra kap jelölést
az első három helyezett ajándékutalványt kap
A kertek megtekintése:
2 alkalommal (június 10 - július 31. között) történik
Eredményhirdetés: 2019. augusztus 19.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő
kertművelő jelentkezését!

Alcsútdobozi hírek

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.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
A XV. Felcsút Kupa Nyílt Nemzetközi
Kempo Bajnokság jubileumi
versenyen sportszerű küzdelemben

Jubileumi kempo verseny a Puskás Akadémia
Sport- és Konferenciaközpontjában
Ünneplésre adott okot Felcsúton az idén
megrendezett kempo versenyünk. Nem
csak azért, mert tizenötödik alkalommal
mérhették össze tudásukat a kempókák,
hanem azért is, mert a településen Kornély György (Felcsúti Fehér Tigrisek
Kempo HSE alelnöke és vezetőedzője és
a Magyar Kempo Szövetség alelnöke) vezetésével 25 éves múltra tekint vissza ez a
harcművészeti stílus. Ennek elismeréseként a honi szövetségtől megkapta az 5.
DAN fokozatot.
A 2019-es év első bajnoki fordulója és egyben a XVI. IKF Kempo Világbajnokság kvalifikációja a XV. Felcsút
Kupa Nyílt Nemzetközi Kempo Bajnokság. A nyolc versenyszámba 121 kempóka
367 nevezést adott le.
A versenyen részt vett Felcsúti Fehér Tigrisek: Badics Bálint, Czene Ferenc, Fülöp Krisztián, Juhász Gergő,
Nagy Kristóf, Rácz Kata, Szilágyi Júlia,
Valencsik Richárd. A 9 arany-, 14 ezüstés 5 bronzéremmel 19 nevezett egyesületből V. helyezést értünk el a csapatversenyben. Az áprilisban, Spanyolországban megrendezésre kerülő kempo világbajnokságra a magyar válogatott tagja-

FÜLÖP KRISZTIÁN
1 arany 1 ezüst és 1 bronzérmet
CZENE FERENC
1 arany 2 ezüst és 1 bronzérmet
szerzett.
Szép teljesítményükhöz az egész
faluközösség nevében
GRATULÁLUNK!

ként utazik Szilágyi Júlia és Valencsik
Richárd is.
Köszönjük támogatóink segítségét, és hogy lehetővé tették, hogy ezen az
impozáns helyen rendezhettük meg jubileumi versenyünket.
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szívesen csatlakoznának csapatunkhoz! Edzéseinket hétfőn és szerdán tartjuk
18:00-19:30-ig a Felcsúti Sportcsarnokban.
Cserkuti Marianna sajtóreferens
Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo HSE
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A Háromhárs Óvoda hírei
Húsvéti játszóház és vásár
Már 19 éve annak, hogy ezt a hagyományőrző programot kitaláltuk. 1998-ban írtuk
meg a helyi nevelési programunkat. Nagy
Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív óvodai nevelési programot választottuk alapul saját programunkhoz, ezt dolgoztuk át adottságainkat, s a helyi igényeket figyelembe véve.
Nagy Jenőné abból indul ki, hogy a
gyerekekhez közel kell hozni a művészeteket, ezen belül is magyar népművészetet, mind a zenei nevelés, mind az ábrázolás, kézimunka, kézműves tevékenységek során.
Amikor elkészült a helyi nevelési
programunk, úgy éreztük, hogy valami
még hiányzik belőle, valami, ami a miénk.
Akkor jött az ötlet, hogy milyen jól illene
a programunkhoz egy táncházas, vásáros
rendezvény. Hagyományőrző program lehetne, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolva, s
ide varázsolhatnánk a népművészet kis
szeletét a gyerekeknek, a családoknak,
vendégeinknek. Három óvónő társam-

mal: Tóthné Tóth Gabriellával, Partiné
Kocsis Tündével és Kocsis Zsuzsával átbeszéltük, majd nekiláttunk kidolgozni a
programot. A környéken nem volt, és
azóta sincs hasonló nagyszabású óvodai
rendezvény, ez a mi egyik értékünk, mi teremtettük és nagyon büszkék is vagyunk
rá.
A húsvéti játszóházban táncházi
muzsikára gyermek-táncházat tartunk,
kézműves foglalkozásokat vezetünk. Szereplési lehetőséget biztosítunk óvodánk
középső- és nagycsoportosainak. Mi magunk is előadunk egy-egy mesét, népi játékot. Hogy színesítsük a rendezvényt,
időnként vendéget is hívunk. Volt már
vendégünk Berecz András ének- és mesemondó, a Kolompos együttes, a Napraforgó együttes, a Palinta társulat, Szalóki
Ági és zenekara stb. De a környék óvodáiból is hívtunk gyerekeket, óvónőket és
szülőket, illetve a helyi iskolásokat, néptánccsoportokat. Volt ez a rendezvény a
megyei szakmai napok rendezvénysoro-

HUSZÁR az Óvodában
„Itt az óra, itt az óra!
Aki vitéz fel a lóra!
Rajta vagyok, rajta máris –
vitéz volt a nagyapám is.”
Elérkezett idén is március 15-e, amikor
hagyományunkhoz híven vendégünk volt
a lovas huszár a szári Vértes Egyesület jóvoltából. A gyerekek 14-én reggel feketefehér ünneplőben, kokárdával érkeztek az
óvodába, megtisztelve nemzeti ünnepünket. Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek arra, hogy találkozzanak a huszárral és megnézhessék a ruháját, felpróbálják csákóját, mentéjét, kézbe vehessék
fegyvereit és azt is láthassák, hogy ül a lován. Amikor megérkezett, mi köszöntöttük őt a frissen tanult ünnepi versekkel, énekekkel. A három ovis csoport műsora után Tihamér huszár interaktív módon mutatta be a huszárok ruházatát és
fegyvereit. Nagy örömére a „régi” gyerekek, akik már látták őt az előző években,
szinte mindent felismertek, még a tárgyak
nevére is emlékeztek és hangosan, bátran
mondták: tarsoly, mente, szablya, csákó,
csákórózsa, sarkantyú, tollforgó. Újra
gyakorolták a karabély (puska), zsinóröv
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(kösöntyű – ami véd a kardcsapás ellen),
kardbojt elnevezéseket és hallottunk újat
is: pantallér szíj (amibe bele van akasztva
a karabély), és a kartus (tölténytáska) szavakat.
Az ismerkedés az udvaron folytatódott, ahol lovon ülve mutatott be érde-

Iskolacsalogató
Március 12-e Gergely napja. Réges-régen
ez nagy nap volt a gyerekes családok életében: ugyanis ezen a napon kezdődött az
iskolai tanév. Az iskolás gyerekek házról
házra jártak és versekkel, dalokkal csalogatták a kisebbeket az iskolába. Mára ez a
szokás kissé megváltozott: nem a házakhoz mennek az iskolások, hanem az óvoda
nagycsoportjába látogattak el, ahol már
nagyon izgatottan várták őket a gyerekek.
A leendő elsős tanító, Trézi néni kedves
szavakkal üdvözölte az ovisokat. Elhangzott egy kedves csalogató dal, majd minden kisgyermek felöltözött, és egy-egy iskolás kíséretében átsétáltunk az iskolába!
Az igazgató, Mariann néni kedve-

zat egyike is. A rendezvényre kézműves
mestereket szoktunk hívni, akik kiállítják
itt alkotásaikat, illetve a vásárban meg is
lehet vásárolni termékeiket, pl: gyékényfonót, kosárfonót, csuhé-szobrászt, fazekast, tojásfestőt, gyöngyékszer-készítőt,
textiltáska-varrót, méhészt, kecskesajtost,
stb.
Segítségünkre van minden évben
az óvodai szülői munkaközösség. A büfébe a szülők készítik a finom süteményeket, ők hozzák a szörpöket, és mindig szülők vállalják az árusítást is. A terem feldíszítésében és a rendezvény végén a takarításban is számíthatunk rájuk. A bevételünk mindig az SZMK számlájára folyik
be, s óvodai fejlesztő játékokra költjük.
Az idén április 13-án, szombat délután 15 órától tartjuk a „Húsvéti játszóház
és vásár” programot a Sportcsarnokban.
Ha még nem voltak ezen a rendezvényünkön, és sikerült felkeltenünk érdeklődésüket, úgy sok szeretettel várjuk
Önöket!
Óvári Zsoltné
A Háromhárs Óvoda vezetője
kes dolgokat a gyerekeknek. Megnézhették a ló felszerelését: pl. kengyel, kötőfék,
sabrak (nyeregtakaró), farmatring (lószerszám), szügyelő (állat hámjának
mellrésze)…
Majd lóhátról búcsút intett a gyerekeknek és elköszönt. Jövőre találkozunk!
Partiné Kocsis Tünde

sen köszöntötte a gyerekeket, és az érdeklődő szülőket. Az iskolások egy magyar népmesét báboztak el, melynek címe: Egyszer volt Budán kutyavásár. Ezután egy kis barkácsolásra invitálták az
ovisokat. Mindenki kivette a részét: kedve
szerint készített virágot, pillangót vagy
egy-egy kutyust az iskolások és a felnőttek kisebb-nagyobb segítségével.
Ekkor Trézi néni invitálására bementünk a negyedikesek tantermébe,
hogy ismerkedjenek a leendő új helyükkel. Egy vidám kis videót indított el, amire
nagy örömmel táncoltak: Alma együttes:
Nád a házam teteje… A vidám tánc után
Mariann néni és Trézi néni egy-egy szelet
csokival és gyümölcslével lepte meg a kis
vendégeket. Az ovisok ekkor adták át
ajándékukat Trézi néninek: egy saját ke-

Alcsútdobozi hírek

zűleg készített virágot. Újra átmentünk az
aulába, és az iskolások már az ovisokkal
(a saját kezűleg készített bábokkal) közösen újra eljátszották a bábdarabot, a szülők és az odagyűlt alsó tagozatos gyerekek örömére.
Élményekkel gazdagon tértünk
vissza az oviba, és nagy örömmel újságolták az értük jövő szülőknek, hogy mi
mindent láttak, és már alig várják, hogy iskolások lehessenek! Nagyon reméljük,
hogy ez a lelkesedés később sem fog csökkenni, és örömmel fognak iskolába járni,
megbirkózva az előttük álló feladatokkal!
Némethné Galler Valéria
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