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1.

A felújított Szent Mihály szobor avatása
Cikkünk a 4. oldalon.

Köszöntjük az édesanyákat!
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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola

Amíg a gyerekek tanultak a tanórán Bankó Marcsi és Stefán 
Krisztián titokban összerakta azt a 2 darab 360 fokos fa kiülőt, 
melyet a Valentin napi bál bevételéből vett a gyerekeknek a szü-
lői munkaközösség. Mikor a nebulók kijöttek szünetre, boldogan 
vették birtokukba a szép kiülőket, mely két hársfát ölel körbe. 
Néhány nap múlva az iskola felújítási munkálatai is befejeződ-
nek, így csodás környezetben tölthetik hétköznapjaikat az alcsút-
dobozi iskolás gyerekek. 

Igazán Boldog Iskola vagyunk! 
A felújítási munkálatokat nagyon szépen köszönjük Tóth 

Erika polgármester asszonynak, a képviselő-testületnek, a kiülő-
ket pedig a szülőknek!        

Keindl Zoltánné 

Megleptük a gyerekeket!

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 

Tavaszköszöntő Fesztiváljára 
mely 

2019. május 17-én 17 órakor 
kezdődik az alcsútdobozi sportcsarnokban.

Fellépnek iskolánk tehetséges diákjai szavalattal, 
jelenettel, tánccal, és bábbal.

A műsorban közreműködik a
Nevesincs Bábcsoport, 

a Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
néptánc- és zenei tanszaka.



Alcsútdobozi hírek

3.

hírei, eseményei 

Március 29-én másképp tanítottunk iskolánkban. A projektnap 
alapgondolata a Víz világnapjához kapcsolható, de ezen kívül 
sok-sok érdekes és értékes téma várta a tanulókat.

Az alsós osztályok között a legkisebbek kézműves foglal-
kozás keretében tavaink, vizeink növény- és állatvilágával fog-
lalkoztak. A békák és a tavirózsák élete kapott hangsúlyos szere-
pet szebbnél szebb festett és hajtogatott alkotásokon keresztül.

A második osztályban kipróbálták a vízi zenélést üvegpo-
harak segítségével, megtudhatták, hogy vízben négyszer gyor-
sabban terjed a hang. Színes vizet kevertek egy gézcsík segítsé-
gével, halacskákat vágtak és színeztek, majd egy „fali” tóba 

Tavaszi projektnap

Az iskolánk tanári szobájában mindenki nagyon szeret elidőzni, 
de sajnos rövidek az óraközi szünetek, így a beszélgetéseknek 
hamar véget int a csengőszó, pedig mi még szívesen hallgatnánk 
egymás történeteit, akár a tanítványainkról, akár egymásról. 
Ezért is van az, hogy mindenki nagyon várja már a tavaszi szünet 
első napját, mert akkor mi munkatársak, minden évben kirán-
dulni indulunk és egész nap beszélgethetünk.

Igazi csapatépítésre indultunk, hiszen első helyszínünk 
Budapesten volt a MagicRoom szabadulószoba, ahol a nevelő-
testület egyik fele az Atlantisz, másik fele a Karib szobában igye-
kezett megoldani a hol ügyességi, hol logikai, hol mindenki szá-
mára kesze-kusza logikátlan feladatokat. A számtalan lakat ki-
nyitása után sikeresen kijutott mindkét csapatunk, és volt miről 
beszélgetni a buszon, amíg elérkeztünk a Duna Palotába, ahol 
megcsodáltuk Fekete Ildikó tojáskiállítását. Innen már nem volt 
messze a Szent István Bazilika, melyet a külföldi turisták első 
helyre tesznek budapesti nevezetességeink listáján. Csendes 
imádkozás és a Szent Jobb megtekintése után jöhetett egy kis vá-
rosnézés gyalogosan, majd a jól megérdemelt finom falatozás 
egy hangulatos belvárosi étteremben.

Igazán nagyszerűen sikerült ez a nap, mely után mi is át-
adtuk magunkat a húsvéti ünnepnapoknak. A kirándulásunkat tá-
mogatta a szülői munkaközösség, melyet nagyon szépen kö-
szönünk! 

Keindl Zoltánné

Csapatépítésen a tantestület

Évek óta szokás már iskolánk háza táján, hogy igazi „kőszínházi” 
látogatást szervezünk. Így történt ez március 21-én is. Negyvenöt 
felső tagozatos diákunkkal ellátogattunk a székesfehérvári Vö-
rösmarty Színházba, ahol esti előadás keretében nézhettünk meg 
egy premierdarabot 80 nap alatt a Föld körül címmel. Igen hosz-
szú és tartalmas darab kötötte le figyelmünket, diákjaink ilyen 
módon is átélhették a jól ismert Verne-regény történetét. Ez a 
szép este nem valósulhatott volna meg, ha nem kapunk támoga-
tást az utazás megszervezésében. Itt, az újság hasábjain keresztül 
is köszönetünket fejezzük ki Tóth Erika polgármester asszony-
nak, továbbá a Puskás Akadémiának, akik biztosították a kényel-
mes utazást.

Szilveszter Mária szervező

Egy kis kiruccanás
egy „Föld körüli utazásra”

Április hónapban 4 napon keresztül zajlottak a körzeti atlétika 
döntők Alcsútdobozon, melyre 9 iskola – Bicske Csokonai, Bics-
ke Szent László, Vál, Csabdi, Felcsút, Vértesacsa, Csákvár, Lo-
vasberény és Alcsútdoboz – nevezett és a 4 nap alatt közel 350 
versenyző mérte össze erejét. Kimagasló eredményeink:

III. korcsoportos egyéni összetett és csapatverseny
Fiúknál Alcsútdoboz II. hely
Csapattagok: Antal Márton, Budai Kristóf, Ángyás Ferenc, 
Kalucza Tamás, Jére Dávid, Kiss Máté, Marton István
III. és IV. korcsoportos egyéni verseny
III. korcsoport fiú 60 méter: Antal Márton III. hely
IV. korcsoport fiú 100 méter: Matus Balázs I. hely
III. korcsoport leány 600 méter: Bíró Olívia III. hely
III. korcsoport fiú 600 méter: Jére Dávid III. hely
IV. korcsoport fiú 300 méter: Kemény Ede II. hely
IV. korcsoport leány súlylökés: Magáriusz Szabina I. hely
IV. korcsoport fiú súlylökés: Jakab Gergő I. hely
III. korcsoport fiú távolugrás: Antal Márton III. hely
IV. korcsoport fiú távolugrás: Matus Balázs I. hely, Kemény 
Ede III. hely
III. korcsoport 4x100 m fiú váltó: II. hely Marton István, Kiss 
Máté, Jére Dávid, Antal Márton
4x100 m leány váltó: II. hely Németh Emese, Márton Dóra, 
Budai Barbara, Szűcs Linda
IV. korcsoportos 4x100 m leány váltó III. hely: Ángyás Evelin, 
Magáriusz Szabina, Pacsuta Ramóna, Balázs Georgina
4x100 m fiú váltó I. hely Kemény Ede, Jakab Gergő, Simon 
Balázs, Matus Balázs

IV. korcsoportos egyéni összetett és csapat döntő
Matus Balázs egyéni összetett III. hely
II. korcsoportos egyéni összetett és csapatverseny 
Szendefi Levente egyéni összetett III. hely

Mindamellett, hogy iskolánk a helyszínt biztosítja, számos fel-
adatban vállalunk szerepet. Gondnokunk, Stefán Krisztián na-
gyon szépen rendbe tette a sportpályát, felfestette a futópályák 
vonalazását, diákjaink pedig nagyon sokat dolgoztak azért, hogy 
zavartalanul és gyorsan tudjunk eredményt hirdetni. 

Segítő tanulók: Németh Lili, Jakab Mirella, Fülöp Adri-
enn, Pacsuta Ramóna, Balázs Georgina, Ángyás Evelin, Jakab 
Gergő, Erdei Virág, Németh Eszter, Neumann Nikoletta, Inno-
centi Eliza, Erdei Hajnalka, Kemény Ede.

Versenyiroda: Baráth Judit tanárnő.
Felkészítő tanár: Siposné Bokor Katalin.
Kedves Gyerekek! Kedves Kata és Judit néni! Köszönet 

nektek ezekért a napokért, büszkék vagyunk a szervezőmunkára, 
a versenyeredményekre, gratulálunk diáknak és pedagógusnak 
egyaránt!

Szurkolunk nektek, hogy a megyei döntőkön is ilyen 
ügyesek legyetek! 

Keindl Zoltánné 

Körzeti atlétika döntők az alcsútdobozi iskolában

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról

eresztették azokat. Majd a víz és a tan-
terem napi kapcsolatát demonstrálva virá-
got portalanítottak, akváriumot takarí-
tottak.

A nagyobbak már előzetes kutatá-
sok alapján fotókat, cikkeket hoztak ma-
gukkal az Új-Zélandon található termé-
szetvédelmi örökségről, a Kék-tóról. A tó-
ról gyűjtött fotók, leírások egy olyan pla-
káton jelentek meg, mely maga is egy ha-
talmas kék tavat ábrázolt.

A felsős diákok négy témakörben 
láttak-hallottak előadást interaktív óra ke-
retében. Vendégünk volt a Bicskei Rend-
őrkapitányság munkatársa is. Aktuális, a 
gyermekek mindegyikét érintő témát ho-
zott: az internetes közösségi oldalak ve-
szélyeit a gyermekekre nézve. Beszélt ar-

ról, hány évesen szabad közösségi oldalt 
nyitni, mi is az elektronikus lábnyom, mi-
lyen bűncselekményeket követnek el a vi-
lághálón.

A vízről, a víz védelméről a na-
gyok is sokat tudtak meg különböző egy-
szerű kísérletek segítségével. Képes be-
mutatót láthattak a vízi erőművek hasz-
náról, a vízszennyezésről. Szó esett az ott-
honi ivóvízzel való takarékoskodás fon-
tosságáról is.

Egy másik helyszínen a kamasz-
kor biológiai változásairól esett szó. Vá-
laszt kaptak a tanulók azokra a kérdések-
re, melyek nem minden esetben kerülnek 
otthoni megbeszélésre. Útmutatást adott 
az előadás a testi higiéné betartásához, a 
testünk jelzéseire való odafigyeléshez.

S ha már a testi egészség fő téma-

ként jelent meg, így a táplálkozás ismét 
hangsúlyt kapott. Pontosabban az egész-
ségkárosító táplálkozás. A gyerekek kü-
lönböző egészséges, finom (de egészség-
telen) élelmiszert fogtak kezükbe, vizs-
gálták meg azokat.

Szó esett a túlzott cukorfogyasz-
tásról, az energiaital okozta problémák-
ról. Az ételszínezékekről, az üdítőitalok 
gyümölcstartalmáról.

Minderre a koronát egy közös be-
mutató tette fel, itt láthattuk azokat a 
szemléltető plakátokat, képeket, színes fi-
gurákat, melyek a délelőtt folyamán szü-
lettek meg a gyermekek keze munkájából.
Másképp tanítottunk, és mindenki jól 
érezte magát. 

Szilveszter Mária

Bensőséges ünnepséggel felavattuk teme-
tői Szent Mihály szobrunkat. Április 27-
én délután 4 órakor népes vendégcsoport 
várt az eseményre. A Habsburg család ré-
széről megjelent Mihály főherceg és Kin-
ga főhercegasszony, valamint néhány csa-
ládtag. A Palatinus Alapítvány kuratóriu-
mi elnöksége is képviseltette magát. So-
kan elfogadták a meghívást az alcsútdo-
bozi és elszármazott adományozók közül. 

Gulyás Györgyné köszöntője és 
bevezetője után ismertettem a szobor fel-
újításának körülményeit és folyamatát, 
valamint beszámoltam az összegyűlt ado-
mányok felhasználásáról. Az összesen 1 
millió 157 200 Ft adományból 302 000 Ft 
érkezett banki átutalással, 777 000 Ft 
nyugtás bevétel és 78 200 Ft volt az Echo 
Kamarakórus virágvasárnapi jótékonysá-
gi koncertjének bevétele. A költségek kö-
zül 952 500 Ft a szobor és fém talapzatá-
nak felújítása és összeszerelése, 100 000 
Ft a kőlépcső felújítása és alábetonozása 
valamint 75.840 Ft a támogatók neveit 
tartalmazó 6 db réztábla és gravírozása. 
Összes kiadás 1 millió 128 340 Ft. A kelet-
kezett 28 860 Ft maradványt az ünnep-
séget követő szeretetvendégség költsége-
ihez használtuk fel.

Ezek a száraz adatok. Ami ennél 
sokkal fontosabb, a bizonyíték, hogy jó 
ügy érdekében képesek voltunk áldozatot 
hozni. Az eredmény magáért beszél. 
Szent Mihály szobra az eddig hallott véle-
mények alapján „nagyon szép, elegáns, 
exkluzív”. Dicséri az alkotó Storno Fe-
renc, a felújítást végző Balogh István kő-
faragó mester és Rajcsok Attila szobrász-
művész munkáját.

Köszönöm négy segítőm (Csányi 
Imréné, Lakatos Lászlóné, Gulyás 
Györgyné, Dr. Gulyás Lászlóné) gyűjtő-

munkáját, az Echo Kamarakórus szín-
vonalas koncertjét, katolikus és refor-
mátus egyházközségi tagok munkáját, Dr. 
Hargitai László színvonalas fotóit, hely-
történeti körös társaim minden segítségét 
és támogatását. Köszönöm a Zsigrai csa-
lád nagy összegű anyagi támogatását és a 
temető bejáratának teljes felújítását, a Pa-
latinus Alapítvány (Habsburg család) 
nagy összegű anyagi támogatását és min-
den alcsútdobozi és elszármazott család 
és egyén áldozatkész adományát. Le-
gyünk büszkék falunkra!

Az ünnepségen köszöntő beszédet 
mondott Habsburg Mihály főherceg, 

A közösségi összefogás eredménye akinek dédapjától kapta a falu többek kö-
zött a Szt. Mihály szobrot is. A református 
testvérek közül Szakáll Béláné ismeretlen 
szerző Szent Mihály himnuszát olvasta 
fel. Varga Imre plébános atya kedves sza-
vak kíséretében megáldotta a szobrot, 
amelynek égbe mutató ujja figyelmeztet a 
földi élet végességére és keresztje haté-
konyabb minden fegyvernél.

A továbbiakban a plébánián sze-
retetvendégséggel háláltuk meg az ado-
mányozók kedvességét. A kötetlen be-
szélgetésekben újabb ismeretségek köt-
tettek, jövőbe mutató célok is megfogal-
mazódtak. 

Szili Árpádné

Szent Mihály, az angyali karok legnemesebb Fejedelme, a magasságbeli Isten 
kiváló harcosa, dicsőségének lelkes hirdetője, a lázadó angyalok megfélemlítője, 
akinek öröm a teljes isteni igazság: kérlek, számíts engem is a hozzád ragaszkodó 
szolgák közé. A mai napon neked ajánlom és szentelem magamat. Neked szentelem 
környezetemet és családomat, a te oltalmadba ajánlom mindazt, ami az enyém. Kö-
nyörgök hozzád, ne azt nézzed, hogy milyen kicsi vagyok, ne azt, hogy szolgád csu-
pán egy nyomorult bűnös, hanem tekints rám jó szemmel és őszinte szeretettel, nézz 
rám úgy, ahogy felajánlom magamat. Emlékezzél meg a mai napról, amikor a te 
oltalmadba ajánlottam magamat, és életem egész folyamán légy segítségemre. Esz-
közöld ki számomra sok súlyos tévedésem és bűnöm bocsánatát, eszközöld ki a ke-
gyelmet, hogy egész szívemmel szerethessem Istenemet, és édes megváltómat, Jé-
zust, valamint Isten anyját, Szűz Máriát. Erősíts meg, hogy megszerezzem a szüksé-
ges segítséget a dicsőség koronájának elnyeréséhez. Életem utolsó napjaiban oltal-
mazz engem lelki ellenségeimtől. Jöjj el akkor majd dicsőséges Fejedelem, és segíts 
engem a végső küzdelemben. Hatalmas fegyvereddel tartsd távol tőlem az alvilág 
mélységeinek kísértését, és a bukott angyalt, kit legyőztél az égi csatában. Kérlek, 
kísérj engem Isten trónusához, hogy veled Szent Mihály Arkangyal, és az összes 
angyalokkal énekelhessem: dicsőség, tisztelet és imádás az egy Igaznak, aki kormá-
nyoz és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Fölajánló imádság Szent Mihályhoz
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A Háromhárs Óvoda hírei

Programdús napok 
az oviban…
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető
Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, 
ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi 
településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a 
saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így 
életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő 
életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási 
kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon 
tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás 
jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül 
már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 
digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd 
a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a 
legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon 
tehetjük, mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan 
kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan 
indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és 
megnyithatják a lementett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk 
weboldalán is megtalálnak.
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Az április 1-i képviselő-testületi ülésen 
került sor az alcsútdobozi civil szerveze-
tek által benyújtott támogatási kérelmek 
elbírálására. Összesen 3.226.300 Ft került 
felosztásra a 9 pályázó civil szervezet és a 
3 helyi  egyház között ,  amelyből 
1.800.000 Ft-ot az önkormányzat költ-
ségvetésében létrehozott támogatási alap 
fedezett, 1.426.300 Ft-ot pedig az alpol-
gármester és a képviselők nyújtottak, tisz-
teletdíj felajánlásaik révén. A támogatás-
ban részesített szervezetekkel az önkor-
mányzat szerződést köt, amely rögzíti az 
összeg felhasználásnak és elszámolásá-
nak módját.

Magyarország kormánya által a 
Magyar Falu Programban elsőként kiírt  
„A nemzeti és helyi identitástudat erősí-
tése” alprogramra április 18-án benyúj-
tottuk önkormányzatunk pályázatát, 
amelyben az alcsútdobozi Sportcsarnok 
és Közösségi színtér felújításához kérünk 
támogatást. A pályázat keretében a 15 mil-
liós pályázható összegből a belső terek 
felújítását tervezzük, benne: a küzdőtéri 

Önkormányzati hírek

oldalfalak parafaburkolatának cseréje, a 
sportparketta felcsiszolása és lakkozása, a 
pályák – kézilabda, kosárlabda, tollaslab-
da, röplabda, tenisz – felfestése, az edző-
termi burkolat korszerűsítése, az épület 
egyes külső nyílászáróinak cseréje, a bel-
ső fém korlátok, rácsok felújítása, a mos-
dóhelyiségek részleges megújítása sze-
repel.

A Program második felhívása ese-
tében sajnálattal tapasztaltuk, hogy a szá-
munkra legfontosabb fejlesztésre, az or-
vosi lakás felújítására, a Magyar Falu 
Programból nem tudunk forráshoz jutni, 
mivel a megjelent kiírási feltételek szerint 
csak a 6 hónapja betöltetlen praxishelyek 
pályázhatnak. Ennek ellenére elkezdtük 
az orvosi lakás felmérését annak érdeké-
ben, hogy elkészüljön egy felújítási költ-
ségbecslés, mivel a megvalósításhoz más 
pályázati lehetőséget, egyéb forrást kell 
találnunk.

Javában folyik a 2019. évi Vál-
völgyi Zsúr programsorozat szervezése, 
melyet idéntől a FLAMINGO 24 by Ta-

lentis Kft. végez. A június 7-8-9-re ter-
vezett nagyszabású rendezvény előkészí-
tése a korábbiakhoz képest megújult kon-
cepcióval, változatos programelemekkel 
zajlik.

Április 10-én megtörtént a mun-
katerület átadása, és elkezdődött a Dióson 
és a Csere dűlőn futó, 0187 hrsz.-ú mező-
gazdasági út felújítása. A munkálatok az 
út nyomvonalának térképek szerinti kitű-
zésével indultak, és 1180,07 m hosszúság-
ban 3,00 m burkolatszélességben 20 cm 
mélységű stabilizált útalap kiépítéssel 
folytatódnak, majd 20 cm rétegrendű zú-
zott kő (murva) burkolatfektetéssel, illet-
ve 0,50 méter szélességű, 15 cm vastag 
mechanikai stabilizált padka megépíté-
sével zárulnak. Ez a projekt a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvaló-
sításának második üteme, amely zárásá-
nak végső határideje 2019. július 31. 
napja. 

Tóth Erika
polgármester

MEGHÍVÓ

 A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 
ALÁÍRÁSÁNAK

99. ÉVFORDULÓJA 
ÉS A NEMZETI  ÖSSZETARTOZÁS

ÜNNEPE ALKALMÁBÓL
 ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS 

ÖNKORMÁNYZATA 

2019. JÚNIUS 2. NAPJÁN
16 ÓRAKOR 

A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA 
AULÁJÁBAN 

MEGEMLÉKEZÉST, MAJD 
A TRIANON KOPJAFÁNÁL

KOSZORÚZÁST TART, 
MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVOM

ÜDVÖZLETTEL:
TÓTH ERIKA

POLGÁRMESTER

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:
Kanczler Lászlót

(1929. 05. 31.) 90. születésnapja alkalmából  
Nagy Benedekné szül. Nagy Jolánt

(1931. 05. 13.) 88. születésnapja alkalmából  
Takács Károlyné szül. Tóth Rozáliát

(1932. 05. 11.) 87. születésnapja alkalmából  
Hollósi Lajosné szül. Komáromi Juliannát
(1934. 05. 09.) 85. születésnapja alkalmából  

Varga Andrásné szül. Török Máriát
(1935. 05. 05.) 84. születésnapja alkalmából  

Boros Istvánné szül. Schvanner Rozáliát
(1935. 05. 24.) 84. születésnapja alkalmából  

Stvrteczky Ferencné szül. Leitersdorfer Juditot
(1936.05.01.) 83. születésnapja alkalmából

Dinnyés Jánost
(1939. 05. 04.) 80. születésnapja alkalmából     

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: naponta 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési hívószám:

104
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CSALÁDI ÉS GYERMEKNAP

2019. MÁJUS 18-án szombaton
15-TŐL 19 ÓRÁIG 

A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA SPORTUDVARÁN

program:
Egészségsátor – szűrőbusz 
(hallás és látásvizsgálat)

Tűzoltó bemutató
Ugrálóvárak

Lufi hajtogatás
Arcfestés

Bográcsvacsora
és még sok más meglepetés

Minden alcsútdobozi családot szeretettel hívnak
és várnak a szervezők és a támogatók:

az Önkormányzat, 
a József Nádor Iskola és az SZMK,  

a Háromhárs Óvoda

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

Községháza - Időpont: 05.29. 17 - 17.30        
Dobozi buszmegálló - Időpont: 05.29. 17.30 - 18 

Pótoltás
      Községháza - Időpont: 06.05. 17 - 17.30 

Göböljárás puszta - Időpont: 06.05. 18 - 18.30

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

Az összevezetett ebek oltása az idei évben 3.800 Ft,
a féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200 Ft.

Csak chippelt kutyát tudunk beoltani.
A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni.

Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 300 Ft
További információ: dr. Cseh Kornél, tel.: 06/70/217-3745

Eboltás Alcsútdobozon

Április hónapban immár másodszor, a 
költészet került az Anna Klub figyelmé-
nek a középpontjába. Tíznél is többen ké-
szültek, sok szép verset és néhány szép 
prózai művet is meghallgattunk a költé-
szet napján. Szintén a versek voltak a fő-
szereplői a Tabajdon megrendezett nyug-
díjas szavalóversenynek, amelyet a ki-
emelt Ady évforduló mottójára hirdette-
tek meg. A meghívást a kistérség többi te-
lepülésén működő klubhoz hasonlóan mi 
is elfogadtuk, és egykori klubtagunkat, a 
kitűnő szavaló Papp Ferencet kértük fel 

Nyugdíjasainkról…

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.

falunk képviseletére. Az eseményen sok-
sok szép vers hangzott el. Papp Feri két 
költeménnyel készült. Ady Endre: Kará-
csony és Wass Albert: A bujdosó imája cí-
mű műveket olyan színvonalas előadás-
ban tolmácsolta, amelyet a zsűri első he-
lyezéssel, győztesként értékelt. Szeretet-
tel gratulálunk az eredményhez, büszkék 
vagyunk rá!

Miklós Dénesné
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Április 9-én, a sportcsarnokunk átadásának 20. évfordulóján ün-
neplésre hívtuk az érdeklődőket. Az összegyűlt felnőtteket és az 
óvodai-iskolai gyereksereget a csarnok eseményeiből összeállí-
tott fotókiállítás várta, mely ízelítőt adott a legszebb régebbi és 
jelenkori sportos, kulturális és szabadidős alkalmakról. A meg-
nyitón Gulyás Györgyné bevezetője után köszöntőt mondott a 
sportcsarnokot megálmodó polgármester Dr. Hargitai László, 
aki felidézte a forrásszerzés, a tervezés és az építkezés időszakát. 
Kiemelte, hogy az önkormányzatnak az a szándéka, hogy az is-
kolának tornatermet, a falunap pedig szabadidőközpontot bizto-
sítsanak, kiállta az idők próbáját. Tóth Erika a csarnok egykori 
vezetője, mai polgármester arról a mindenkori törekvésről be-
szélt, amely az épület állagának szinten tartását célozza, s amely-
nek érdekében eddig 3 alkalommal volt már felújítás, és ehhez 
igyekeznek támogatást szerezni jelenleg is. Fekete Imre, a helyi 
tévé főszerkesztője az 1998-99 évben, a csarnok építése alatt rög-
zített videofelvételekből tartott vetítést, amely bemutatta a helyi 
szinten hatalmasnak mondható kivitelezői munkát. Ezt követően 
az ünneplés stílusosan mozgással folytatódott, 150 gyermek 
együtt zumbázott a népszerű sport-tánc oktatóval, Tóth Anettel. 
Aztán Györkösné Marika óvodai konyhán készített szülinapi tor-
tája egy-kettőre elfogyott, a Hegedűs Vendéglő szendvicseivel 
együtt. Ezt követően indultak nagy sikerrel a sorversenyek, azaz 
az alcsútdobozi exatlon, amelyet Keindl Zoltánné igazgató asz-
szony állított össze. Ezen a napon a többi rendszeres szabadidős 
program részt vevőit is térítésmentesen fogadta a sportcsarnok. 
Jó volt együtt ünnepelni, és mindenki megígérte, hogy 20 év múl-
va is itt lesz, az akkori szülinapon!

Tóth Erika

Születésnapoztunk…

HÍMESEK BŰVÖLETÉBEN
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12.

május 01. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | +36-20-9411900

május 04-05. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | +36 20-6615215

 május 11-12. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | +36-70-2173745

május 18-19. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | + 36-20-4456256

május 26-26. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | +36-20-9411900

Állatorvosi ügyelet
A közelmúltban száztíz középiskolás diák részesült a Vál-völgyi 
Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjában, a környék hat településén. 
A 2017-ben Mészáros Lőrinc által létrehozott alapítvány külde-
tése a szorgalmas és tehetséges diákok támogatása. Az ösztön-
díjat jó tanulmányi eredményük alapján az alábbi alcsútdobozi 
fiatalok kapták meg: Bak Luca, Buzár Patrik Gábor, Buzár Ta-
más, Cseh András Kornél, Fülöp Krisztián, Gondos Jázmin, 
Győrfy Csaba, Kocsis Bence Máté, Molnár Laura, Nagy Anna 
Réka, Németh Benedek József, Szöllősi Dominika, Tenyei-Tóth 
Kristóf, Varga Enikő.

GRATULÁLUNK!

Tóth Erika

Jeles alcsútdobozi diákok


