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A József Nádor Általános Iskola
Tavaszköszöntő fesztivál
Nagyon kedves és tartalmas két órát tölthettünk el május 17-én a tavaszköszöntő

fesztivál alkalmából az alcsútdobozi
sportcsarnokban. Iskolánk tehetségei mu-

Ha május, akkor kirándulásra fel!
Május a legszebb hónap – tartja a mondás,
mely az iskolás gyerekek életében minden
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bizonnyal így van, hiszen akkor indul kirándulni minden osztály. Idén a sort az el-

tatták meg tudásukat szinte minden művészeti ágban. A Nevesincs bábcsoport fergeteges hangulatú bemutatója mellett
hallhattuk versenygyőztes diákjaink szafolytatás a 3. oldalon

ső osztály nyitotta, akiket Béndek Marika
osztályfőnök Budapestre vitt a Minipoliszba. Betekintettek egy különleges világba, ahol a felnőttek hétköznapjai telfolytatás a 3. oldalon
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hírei, eseményei
valatát, zenét tanuló gyermekeink zongora-, fuvola-, gitár-, furulya-, tombitajátékát. Kedves népdalcsokorral készültek a
negyedikes lányok, virágos tánccal köszöntötték a tavaszt a másodikosok, néptáncot mutattak be a művészeti iskola növendékei, és zárásként iskolánk aprajanagyja együtt énekelte Csézy dalát Ez az
otthonunk címmel. Minden műsorszámot
gondos tehetséggondozó tanári munka

előzött meg.
Nyilvános igazgatói dicséretben
részesültek eredményes sportolóink, akik
minden rangos versenyen dicsőséget szereztek, külön kiemelve azt a két tanulót,
akik országos döntőig jutottak. Jakab Gergő súlylökésben és Baljer Kitti grappling
versenyszámban.
A tartalmas műsorszámok mellett
a háttérdekoráció is tanulóink munkáiból

került megrendezésre. A kiállítást Kántor
Erika és Weizengruberné Keindl Marietta
rajzot tanító pedagógusok készítették.
Köszönjük a szülőknek a sok finomságot,
amellyel megkínálhattuk a jelenlévőket.
Az örömteli eseményről beszéljenek a
képek.

nek munkával. Játszhattak 34 helyszínen
olyan dolgokkal, amire minden kisgyerek
nagyon vágyakozik. Méreteikre szabott
városban belebújhattak a felnőttek jelmezébe, lehettek fogorvosok, fodrászok,
bankárok, rádiósok, pénztárosok, szállodai portások, világsztárként előadók, vonatvezetők.
A második osztályosok a Velenceitóhoz utaztak, ahol interaktív élővilág
órán vettek részt, majd hajóra ültek és
megcsodálhatták a tó közepén elterülő
nádast. A Gárdonyi emlékháznál várkapitány vezetésével várjátékot játszottak az
Egri vár képmására épített rönkvárban,
majd egy hangulatos csúzlijátékkal zárták
a napot.
A harmadik osztályosok a Fővárosi Növény- és Állatkertben jártak Andi nénivel, aki kalandossá tette ezt a napot azzal, hogy tömegközlekedéssel utaztak.
Nagyon jó ötletnek tartom, mert sokan
csak a szüleikkel utaznak autóval.
A negyedik osztályosok csak lapzárta után indulnak kirándulni, de úticéljukat elárulta Trézi néni. Budapestre utaznak a 3D Galériába, ahova vinniük kell
majd a mobiltelefonjukat, hiszen azzal
kell majd megörökíteni az élményt. A
festmények csodája az interaktivitásukból fakad majd, ahol a képeket megérinthetik, belebújhatnak, részesévé válhatnak. Reméljük tetszeni fog a gyerekeknek. Utána ellátogatnak az Országházba,
majd az Eleven parkba is.
Az 5. osztály Balatonfüreden,
majd Tihanyban járt kiránduláson. Balatonfüredre még jó időben érkeztek, ahol
először körbe kisvonatozták Balatonfüred
fő nevezetességeit. A 9 kilométeres idegenvezetéses túra során megnézték a Tragore sétányt, a híres 19. századi üdülőket,
a Szívkórházat, a Balaton legnagyobb
kempingjét és az egyedülálló savanyúvízforrásokat. Utána a Bodorka Látogatóközpontban szemtől-szemben találkoztak
a vidék halaival, a pár centiméteres szél-

hajtó küsztől egészen Közép-Európa leghatalmasabb haláig, a több mázsásra is
megnövő harcsáig. Ízelítőül kis válogatást kaptak az Adriai-tenger élővilágából
is. Tihanyban miután megcsodálták a
Paprika-házat, felmásztak a Tihanyi
Apátsági Templomhoz. Itt először egy 15
perces kisfilmet láttak Tihany jelentőségéről és a bencés rendről, majd idegenvezető vezetésével megcsodálhatták az
apátsági templom belsejét is. A gyönyörű
18-19. századi templombelső megtekintése után lementek a több száz éves altemplomba, amelynek különlegessége
többek között, hogy itt található I. András
sírja és az 1000 éves Tihanyi Alapítólevél
korhű másolata. A gyerekek rácsodálkozhattak az első magyar nyelven leírt szavakra, amit közösen kerestek meg a szövegben. A rossz idő elől végül egy hangulatos kis vendéglőbe ültek be, ahol mindenkit felmelegített egy pohár finom forrócsoki.
A hatodik osztály fő útiránya Zirc
és Pannonhalma volt. Első állomásuk a
zirci Természettudományi Múzeum helyi
kiállítása volt. Nem csak az élővilág színes bemutatása kötötte le a figyelmüket,
hanem az ásványok és kőzetek csodálatos
szín- és formavilága is. Innen átsétáltak az
Apátság templomába, ahol vidám hangulatú idegenvezetést kaptak, majd megnézték az apátsági könyvtárat. Innen utaztak
tovább a Pannonhalmi Apátságba. Régi
ismerősként üdvözölte Béndek László
osztályfőnök az idegenvezetőt, aki az elmúlt években már az előző osztályait is
vezette. Élménydús másfél órát töltöttek
ezen a csodálatos helyen, majd siettek haza, hogy részt tudjanak venni a Tavaszköszöntő fesztiválunkon is.
A hetedik osztály a Határtalanul
pályázat keretében június 3-án indul majd
kirándulni Erdélybe, az Erdélyi fejedelmek városai című projekt keretében. Az ő
kirándulásukról mindenképpen fogunk
híreket adni a kedves olvasók számára.

A végzős diákjaink Zánkára utaztak 3 napos osztálykirándulásra az Erzsébettáborba. Engedjék meg, hogy egy kicsit nosztalgiázzam is. Amikor én voltam
kisdiák kétszer nyaralhattam ebben a
gyermekvárosban, akkor még Úttörővárosnak hívnák, és én csak egy betonrengeteget láttam akkor benne. Ennek ellenére
nagyon szép emlékeim vannak róla, és
szívesen pályáztam idén, hogy megnézzem pedagógusként, milyen is a mostani
Zánkai – Erzsébettábor. Betonrengeteg
nincs sehol, egy hatalmas, csodaszépen
rendezett, gondozott, erdő közepén találtam magam tanítványaimmal és Szilveszter Marikával, aki szívesen jött el velem
kísérőnek. Jól szervezett és irányított
programok várták azt a közel 2000 diákot,
akik együtt töltöttek el néhány napot a táborban. 25 féle program közül választhattuk ki azokat, ami nekünk a legjobban tetszett. Így mentünk hajókirándulásra,
íjászkodtunk, játszottunk lézercsatát,
megnéztük a moziban a Ferdinánd mesefilmet és Children of distance koncerten is
bulizhattunk. Ugráltunk jó sokat a trambulinon, lógattuk a lábunkat a Balatonparton, csodáltuk a sima víztükröt, hallgattuk
a madárcsicsergést és szippantottunk jó
nagyokat a friss levegőből.
Úgy gondolom, hogy sok szép
helyre vittük el idén is az alcsútdobozi
iskolába járó gyerekeket, nagyon köszönöm az osztályfőnököknek és a kísérő pedagógusoknak a szervező és megvalósító
munkát. Tudom és érzem, hogy hatalmas
a felelősség ezeken a kirándulásokon, és
hálás vagyok azért, hogy a kollégák bevállalják. Szülőként is és intézményvezetőként is köszönetemet szeretném kifejezni kedves kollégák felétek!

Szilveszter Mária

Keindl Zoltánné
intézményvezető
folytatás a 4. oldalon
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Olvasásóra kicsit másképp
A 4. osztályos olvasás tananyag annyira
színes és érdekes, hogy nagyon sok lehetőséget ad a csoportmunkákban elvégezhető projektfeladatokra. Az idén tavasszal
a Reformkor témakörét dolgoztuk fel. Mivel első osztályos koruk óta ismerik és
szeretik az együttműködésen alapuló kooperatív tanulást, most is nagyon lelkesen
vetették bele magukat a közös munkába.
Ebben a formában a tanulók nem azonos
minőségi munkát végeznek, hanem a jobb
közös teljesítmény érdekében a munkát

részeire bontva dolgoznak és a képességeik alapján, akár már önállóan differenciálhatnak is. Ez a forma különösen nagy
lehetőséget ad a kommunikációra, kooperációra, egymás segítésére, mivel a feladatokat megbeszélhetik, és közösen felkészülhetnek a prezentációra. Elsőként
Széchenyi István munkásságát dolgozták
fel színes tablókon, és tartották meg a kiselőadásukat, majd igazi kihívás volt számukra egy saját Lánchíd megépítése tetszőleges anyagokból. Csodálatos munkák

születtek! Örülök, hogy az internet nyújtotta lehetőségeket a tanuláshoz is fel tudják már használni. A közös munka nagyon
nagy élmény volt számukra, büszkék voltak magukra és egymásra is. Természetesen Petőfi és Bem apó is feldolgozásra
került pendrive-okon, amit a gyerekek
már teljes magabiztossággal használnak.
A projekt zárásaként az osztálykirándulásunkon ellátogatunk az Országházba. Hiszek abban, hogy ezek az élményszerű
órák a lehető legtöbb ismerettel gazdagítják a gyerekeket.
Szanyiné Halgancz Teréz

Hét hónapon át a Föld körül!
Keress! Kutass! Fedezd Fel!
Iskolánk négy tanulója vett részt ezen az
egész éven átívelő, a Bicskei Városi
Könyvtár által meghirdetett, 7 fordulós
Földrajz levelezős versenyen. Baljer Kitti
még az Endresz György Általános Iskolában kezdte el a versenylapok kitöltését,
Kemény Ede, Márton Dóri és Márton
Dani pedig az én kezdeményezésemre,
bíztatásomra kezdett bele és csinálta végig a feladatlapokat. Minden hónapban
kinyomtattam az aktuális feladatlapokat,
a gyerekek otthon kitöltötték, én pedig leadtam a bicskei könyvtárban. 2019. május
20. hétfőn délután volt az ünnepélyes
eredményhirdetés a könyvtárban. A díjkiosztó előtt megtekintettük a mányi színjátszó kör előadását, ahol Móka János kol-

légánk is szerepelt! Ő volt Óz, a nagy varázsló! Utána került sor az eredményhirdetésre és a díjat átadására!
Évfolyamonként értékelték a tanulókat:
5. osztály
Márton Dániel
I. hely
6. osztály
Baljer Kitti
III. hely
7. osztály
Márton Dóra
I. hely
Kemény Ede
II. hely
Ügyesek, nyitottak és sokoldalúak ezek a
tanulóink! Gratulálok valamennyiüknek,
öröm volt számomra, hogy a díjkiosztón
ott lehettem, velük együtt örülhettem.
Siposné Bokor Kata

ELADÓ
ALCSÚTDOBOZON
SZÍNKEVERT (CAPUCCINO)
HÉRA KÜLTÉRI FESTÉK
15L/5 VÖDÖR
SÖTÉTBARNA
LÁBAZAT FESTÉK
15L/1 VÖDÖR
ÁR: 20.000.-FT/VÖDÖR
ÉRDEKLŐDNI LEHET A
+36 22 252 004
TELEFONSZÁMON
(A burkolat felújításhoz rosszul
lett kiszámolva, a mennyiség és egy
nyugdíjas házaspáron rajta maradt,
ezért eladó!)
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Ébresztő!
Gondolkodtál már azon, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy bekerülhess a mennyeknek országába? Vagy éppenséggel nem foglalkozol ezzel, mert undorodsz a vallásosságtól? Ha az utóbbi te
vagy… teljesen megértem. Én is. Én is undorodom a „vallásosságtól”. Mert abban, amit gondolunk „vallás” címszó alatt, már
nem az van, amire vágyunk legbelül. Amire szükség van, az a keresztyénség. 10-ből 9 ember abszolút nem érti, hogy mi a keresztyénség lényege. Itt nem arról van szó, hogy betartsd a 10 parancsolatot, fizesd a pénzt, és minden kritériumnak felelj meg csak
azért, hogy az Isten rád figyeljen, hogy az Isten jónak tartson, és
hogy egy jó helyet készítsen neked a mennyben. Ezek mind feltételek, melyek valójában nem léteznek. Itt nem arról van szó, hogy
TE mit tehetsz azért, hogy jó legyél, és talán megnyíljon előtted
egy résnyit a mennyország kapuja, hanem arról van szó… hogy
JÉZUS mit tett érted. Itt Ő hoz áldozatot, és nem te. A keresztyénség arról szól, hogy Ő meghalt azért, hogy te áldott legyél. A
keresztyénség arról szól, hogy Ő feltámadt azért, hogy neked
szabad belépőjegyed legyen a mennybe, és ennek fényében élj
már itt e földön, szabadon. Szabadon… Kétségek nélkül, feltétel
nélkül, szeretetben. Mi nem azért tartjuk be a parancsolatokat,
hogy szeressen az Isten, hanem azért, mert szeret minket. Nem
kérünk mást, csak gondolkodj el pár kérdésen: Ha az Isten feltétel
nélkül szeret téged, miért vagy mégis szigorúbb magaddal, mint
Ő? Várod a boldogságot, mégsem jön? A „boldog végcél”? A
„majd egyszer, ha”? Boldogtalan útnak hogy lehet szerinted boldog vége? Mi erre jöttünk rá. 1865 körül Abraham Lincoln elnök
felszabadított egy rabszolga nőt, és ennyit mondott neki: „Szabad vagy!” A nő megdöbbent és kérdezte: „Most akkor menjek?”
– „Igen, hiszen szabad vagy, menj!” – válaszolta az elnök. Mire a
nő ennyit mondott: „Akkor veled megyek!”
Kedves Olvasó! Jézus ezt tette érted. Mi nem vallásosság
miatt ülünk a templomban, hanem hálából. Mi nem feltételeket
szabunk, hanem viszonozzuk azt a szeretetet, amit kaptunk. Mert
keresztyének akarunk lenni. Mert keresztyénnek lenni számomra
ezt jelenti: „Szabaddá tettél, ezért veled megyek!”
Helyed van nálunk!
Lendvai Sándor
református segédlelkész

Ragaszkodás és elengedés
Az utóbbi évtizedben egy ország ismerkedhetett meg közelebbről az adósság, az eladósodás fogalmával. Olyan lehetőségek adódtak nagyobb néprétegek számára, amelyek kapcsán
tömegek adósodtak el – sokan kezelhető mértékben, mások kevésbé számolva a következményekkel. A mintegy tizenöt éve
kezdődött történet ma is súlyos társadalmi kérdés és politikai téma. Egyesek értetlenül néznek, ha központi adósmentés kerül
szóba, mások a szolidaritást hangsúlyozva elvárják azt. Egy biztos: a számlát valakinek rendeznie kell, mert ez az igazságos.
Az adósság azonban átszövi az életünket – akár vettünk
fel hitelt, akár nem. Mindenki adósa valakinek, és mindenkinek
adósa valaki. Gondoljunk most a szülő-gyermek kapcsolatra: hogyan tudná visszafizetni egy gyermek mindazt, amit az édesanyjától kapott? Sehogy. Esetleg az egész éves gondoskodást megköszönve rajzol valamit, vagy apuval együtt hoz egy szál virágot.
Lássuk be, ha üzleti alapon nézzük, az ellentételezés nem sikerült, anyu mégis megkönnyezte gyermeke botladozó hálálkodá-

sát. Mert az emberi kapcsolat nem üzlet, a szeretet pedig nem
mérlegen dől el.
Ezért van az, hogy Isten igazságosságának mértékegysége az irgalom. Másként mondva: Isten kijelenti, hogy az egyetlen
igazság maga az irgalom, mert maga Isten is irgalmas, aki mindennek a fokmérője.
Az Ószövetség is felismerte az isteni irgalom mértékét,
amint a 103. zsoltárban olvassuk:
„Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és
gazdag az irgalomban. Nem perel untalan, haragja nem tart
örökké. Nem bűneik szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint
fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy
irgalma az igazak iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.”
Amikor Jézus Krisztus imádkozni tanít, vagyis az Istenre
hangolódni tanít, azt mondja: engedjük el az adósaink tartozását,
mert Isten is elengedi, sőt amint fent olvashattuk, jó messzire eldobja az adósságunkat. A Miatyánkban normává teszi ezt a párhuzamot: Bocsásd meg vétkeinket (=feléd fennálló tartozásunkat), miképpen mi is megbocsájtunk. Mennyire eltér ez a gondolat az üzleti alapú méricskéléstől, és milyen közel áll az édesanya/édesapa szerető öleléséhez. Az Isten által felkínált lehetőség a boldogságra: legyünk irgalmasok, és akkor nekünk is irgalmaznak.
Megbocsájtani annyi, mint elengedni. Kell hozzá egy
nagy adag bátorság, de az ember képes arra, hogy ne ragaszkodjon görcsösen ideáihoz. Elengedni a problémákat, a sérelmeket, és lemondani az önérzet biztonságot sejttető csapdájáról –
talán nem könnyű, de ez a szeretet, és bizony önmagunk szeretetének is záloga. Hiszen ki mondta, hogy csak akkor vagyok
elég jó, ha mindenki meg van velem elégedve? Inkább Istent és
az ő irgalmas szeretetét kellene alapnak tekinteni, a többi félelmet meg elengedni, sőt messzire hajítani.
Jäger Tamás
hitoktató

A Jézus Szíve katolikus templom
búcsújának ünneplése
2019. június 28-30.
2019. június 28. péntek
Jézus Szíve ünnepe
17 órakor igeliturgia áldozással,
majd 24 óráig virrasztás

2019. június 29. szombat
16 órakor Keresztény gála iskolánk aulájában

2019. június 30. vasárnap
11 órakor Ünnepi Szentmise
A jelenlévők közös ebédje
Felhívás!
A keresztény gála „műsorába” várjuk
a címhez illő témában előadni kívánó hívőket,
felekezeti hovatartozás nélkül!
Az egyházközség nevében
Gulyás Lászlóné egyhk.képviselő
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Önkormányzati hírek
Önkormányzati képviselő-testületünk
2019. május 28-án tartott ülésén az alábbi
fontosabb témák kerültek előterjesztésre.
Az „Alcsútdoboz Település Önkormányzat 2018. évi zárszámadása”
napirend keretében tárgyalt írásos anyag
értékelte a kötelező feladatok ellátásának,
a bevételek és kiadások összhangjának, az
önkormányzati vagyon alakulásának, a
fenntartott intézmény működésének és az
önkormányzati fejlesztéseknek a financiális vonzatait. A zárszámadási rendelet az
önkormányzat bevételi főösszegét
572.101.388 Ft-ban állapítja meg. Ebből
az európai uniós fejlesztési projektek forrása 259 millió forint. A kiadások között a
bérek 31 millió, a dologi költségek 49 millió, egyéb kiadások 20 millió forintot tettek ki. A lakosságnak juttatott támogatásokra, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokra több, mint 8 millió forintot fordítottunk. A zárszámadási rendeletet egyhangú szavazással fogadta el a testület.
A Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi beszámolója is megtárgyalásra
és elfogadásra került. A Közös Önkormányzati Hivatal a tavalyi évben 117 millió Ft bevételből gazdálkodhatott. Ennek
90%-át a köztisztviselői bérekre, a maradékát pedig dologi költségekre fordították. A közös hivatal általános működéséhez Alcsútdoboz település 4.3 millió forint saját erővel járult hozzá.
A Bicskei Rendőrkapitányság Alcsútdoboz település közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolója is napirendre került. Az ülésen részt vett Dr. Balázs Sándor kapitányságvezető úr, aki kiemelte a település
vezetése és a rendőrkapitányság között kialakult jó munkakapcsolatot, és megköszönte az önkormányzat, valamint a helyi
polgárőrség együttműködő tevékenységét. Az írásos anyag rögzíti, hogy 2018.
évben Alcsútdoboz közigazgatási területén 5 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt. Rendőri eljárásban az elmúlt
évben 18 bűncselekmény került regisztrálásra. Kapitány úr arról is tájékoztatást
adott, hogy rövidesen új körzeti megbízottat neveznek ki Alcsútdobozra, jelenleg az etyeki rendőrök látnak el helyettesítést.
A továbbiakban a helyi adózással
kapcsolatos tájékoztatót vitatta meg a
képviselő-testület. A helyi adók a települési önkormányzatok helyi közszolgálati
feladatainak ellátásához szükséges források biztosításának eszközei. A helyi adók-
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ból befolyó összegek az önkormányzat
saját bevételeinek jelentős hányadát képezik. Ennek okán az adóbevételek alakulása a helyi önkormányzati költségvetés tervezésére is befolyással bír. Településünkön a helyi adókból származó bevételek 2018. évben közel 59 millió forintot
tettek ki. Ebből 47.6 millió az iparűzési, 3
millió a gépjármű, 5.5 millió a kommunális, 1.8 millió az építményadó bevételünk.
A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése VP6-7.2.17.4.1.3-17” projekt kapcsán elnyert pályázat megvalósításához és a piac megépítéséhez szükséges kivitelezők kiválasztásához építés illetve tetőszerkezet
készítés tárgyában beszerzési eljárást kell
lebonyolítanunk. Beszerzési szabályzatunk szerint a kivitelezőt három ajánlattevő közül kell kiválasztani. A kiválasztás
során az egyik legfőbb szempont, hogy a
beérkezett árajánlatok közül az összegszerűségében legkedvezőbbet fogadjuk
el. Ennek a szempontnak mindkét tárgyban helyi vállalkozók feleltek meg, akiknek ajánlata elfogadásra is került.
Április közepén kiírásra került az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések 2019. évi támogatásának pályázati felhívása. A pályázati célok között
szerepel a belterületi utak, járdák felújítása. A maximálisan igényelhető vissza
nem térítendő támogatás 15 millió Ft.
Idén a falu dobozi részén szeretnénk
folytatni a járdafelújításokat, ezért egy
szakemberrel bejárást tartottunk, aki árajánlatot is adott a pályázati kérelem benyújtásához. A fejlesztés összes költsége
az árajánlat szerint: 17.646.650 Ft. Az önkormányzatunk adóerő-képessége alapján a fejlesztési költség 85 %-a igényelhető támogatásként, a 15 %-ot önrészként
saját forrásból szükséges biztosítani.
Jelen esetben a biztosítandó önrész:
2.646.998 Ft. A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges határozatot egyhangúlag megszavazta.
Egyéb fontos történések
A MÁV Zrt. BERUHÁZÁSI LEBONYOLÍTÓ IGAZGATÓSÁG képviselői 2019. 05. 02-án tervismertetést, egyeztetés kezdeményeztek a Vál-Völgyi Kisvasút továbbfejlesztésének előkészítése
kapcsán, mivel a már megépült Alcsútdobozi arborétum megállóhelyhez csatlako-

zik az új tervezési szakasz. A tervezési
nyomvonal megegyezik a régi vasútéval.
Itt nincs az önkormányzatunk tulajdonában lévő terület, így jeleztük, hogy Alcsútdoboz Önkormányzat részéről nincs
akadálya a beruházásnak.
A Bethlen Gábor Alaphoz testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése témában benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott, amely alapján 1.900.000.-Ft
összegről támogatói okirat került aláírásra önkormányzatunkkal. A támogatást Rát
település 40 fős delegációjának 2019. 08.
18-19-20-21-ére történő meghívására fordítjuk, ezen belül utazási költségre, szállásdíjra, étkezésre költhető el az összeg. A
vendégek részletes programjának kidolgozása most van folyamatban.
Május 8-án a Bicskei Rendőrkapitányság „Baleset megelőzési fórumot”
tartott. A baleseti halál ma a vezető halálok, amit a szakemberek szeretnének csökkenteni. Közlekedési balesetek ugyanis
nem történnek, azokat mindig úgy okozzák! A rendőrség arra kívánja felhívni a
figyelmet, hogy a KRESZ betartása
össztársadalmi érdek.
Tóth Erika
polgármester
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KÖSZÖNTJÜK
PEDAGÓGUSAINKAT
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
s magadhoz mindig hű maradj,
mert élen állsz és messze látszol,
sose feledd: példa vagy!”
(Nagy László)

OZORÁN JÁRTUNK AZ ANNA KLUBBAL

TRIANON
ÉVFORDULÓ

A reneszánsz hangulatát idézi a Tolna megyei Ozora várkastélya, amelyet a firenzei kereskedőcsalád sarja, Filippo Scolari (1369–1426), ahogy Magyarországon
nevezték, Ozorai Pipó építtetett. Zsigmond király híres törökverő lovagját, a magyarok által Ozorai Pipóként emlegetett férfiút a szerelem láncolta Ozorához. Miután nőül vette a vidék urának leányát, Ozorai Borbálát, 1416-ban nagyszabású
építkezésbe kezdett a páratlan szépségű, friss vizű patakokkal átszelt településen.
Bővebben: http://ozoraivarkastely.hu/varkastely/vartortenet

A 99 éve aláírt Trianoni békediktátum elszakította Magyarország kétharmadát és
lakosaink felét. Minden harmadik magyar
nyelvű állampolgár idegen állam területére került. Mai napig mintegy 3,5-4 millió honfitársunk él határainkon túl, akik
őrzik anyanyelvüket, kultúrájukat, intézményeiket. De éljen bárhol is a magyar,
nemzeti közösségünk összetartozik. Van
egy szellemi hazánk, melynek megtartó
értéke a nemzeti kultúra. A szellemi értékek határtalanok, összeadódnak és megmaradnak. Hazát teremtenek a magasban.
Nézzünk hát mindig fölfelé!
2019. június 2-án a Nemzeti Öszszetartozás Napja alkalmából bensőséges
ünnepségen idéztük fel a békediktátum
következményeit. Köszönöm a közreműködést Szakáll Bélánénak, Szili Árpádnénak, Szilveszter Máriának és Tóth Gabriellának.
Tóth Erika
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MEGÚJULT A JÓZSEF NÁDOR ISKOLA
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Hajrá Alcsút!
Örömmel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy az Alcsútdoboz
Községi Sportegyesület futballcsapata a 2018/2019. évadban az
ALLWAYS GREEN Megyei III.o. Észak-Felnőtt Bajnokságban 4. helyen végzett 42 ponttal. A lejátszott 22 mérkőzésből 13
alkalommal győztünk, 3-szor döntetlen eredményt értünk el, 6
alkalommal kikaptunk. Összességében jónak tartom a szereplésünket, bár az őszi szezonban becsúszott egy-két olyan vereség,
aminek nem kellett volna. Jó fordulatot akkor vettünk, amikor a
helyi Kónya Róbert elvállalta a kapus szerepét. Robi, mint tehetséges védő, nagyot lendített szülőfaluja futballcsapatán. Sok kapura rúgott labdát kifogott, így a tavaszi fordulóban egy mérkőzéstől eltekintve végig veretlenek voltunk. Persze ahhoz, hogy
elérjük a 4. helyezést, nagy szükség volt a szívvel-lélekkel harcoló mezőnyjátékosainkra is! Tényleg sok jó meccsünk volt, és
együtt örültünk a sikereknek.
A Sportegyesület vezetősége nevében ezúton is köszönetet mondok az AKSE csapatban futballozó valamennyi játékosnak, akik hétről-hétre, itthon és idegenben is a falu dicsőségéért
fociztak. Köszönöm szurkolóinknak, hogy a mérkőzésekre kijártak, és érdeklődésükkel, buzdításaikkal támogatták a csapatot.
Reméljük, hogy a következő időszakban is velünk lesznek! Sokat köszönhetünk a csapat motorjának és edzőjének, Antal Mártonnak és segédjének, Ángyás Ferencnek, akik mint a legelkötelezettebb helyi sportbarátok, oroszlánrészt vállalnak a felkészülésben, a csapat kiállításában. Ahhoz, hogy a bajnokságban
részt vehessünk, különböző technikai feltételeknek is meg kell
felelnünk. Vannak segítőink, akiknek a pálya gondozását, fizikai fenntartását köszönhetjük, nagy szükségünk van rájuk! A működéshez és a versenyeztetéshez pedig az elmúlt időszakban is
jelentős támogatást kaptunk. Szponzorunk volt Mészáros Lőrinc, az alcsútdobozi önkormányzat, a Zsigrai fivérek, a Jére testvérpár, Hegedűs Lajos, Tész József. A jövőt szeretnénk további
sikerekkel folytatni, és a tabellán előbbre jutni. Ehhez a szakmai
hátterünket stabilizáljuk, és még nagyobb hangsúlyt helyezünk a
felkészítő munkára. Tárgyi feltételeink javításán is dolgozunk. A
saját erőn túl nagyon bízunk abban, hogy a két benyújtott pályázati kérelmünk – öltöző illetve pályafelújítás – rövidesen elbírálásra és támogatásra kerül.
A következő évad mérkőzései augusztus hónap közepén
indulnak. Továbbra is hívjuk és várjuk magunk közé, és a csapat
köré mindazokat, akik szeretik a futballsportot, utánpótlásnak,
játékosnak, segítőnek, szurkolónak!
Jére Csaba
sportegyesület elnöke
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Gyuricza Jánosné, szül. Bárányos Gizellát (1932.06.11.)
87. születésnapja alkalmából
Bán Lajosné, szül. Szász Erzsébetet (1938.06.27.)
81. 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.

MEGHÍVÓ

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK
2019. június 23. Vasárnap
17 óra
Arborétum Kápolna

Válogatás a klasszikus
dal- és operairodalom remekeiből
közreműködik:

Nagy Márta
zongoraművész

Kertesi Ingrid
a Magyar Állami Operaház énekese

Papp Viktor
a 2018. évi Simándy Énekverseny győztese
A koncert alatt képzőművészeti kiállítás
tekinthető meg a Színnel-Lélekkel Művészeti
Egyesület tagjainak alkotásaiból.
A program az
EFOP-1.5.2-16-2017-00011
pályázat keretében Magyarország
kormánya és az Európai Unió
Európai Szociális Alap
támogatásával jött létre.

Az ebek pótoltása Alcsútdobozon
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
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Napközis Kézműves Tábor

Napközis Sporttábor

Alcsútdoboz
2019. július 1-5.
(De. 8.00-tól – du. 16.00-ig)

Alcsútdoboz
2019. július 8-12-ig
(De. 8.00-tól – du. 16.00-ig)

Táborvezető: T. Tóth Gabriella

Táborvezető: Vas Szilvia
A táborba az alsó – felső tagozatos gyermekeket
várjuk.
A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.
Tervezett program:
ź Labdajátékok
ź Sorversenyek
ź Váltóversenyek
ź Ütős játékok
ź Bowlingozás
ź Kalandpark
ź Vízparti kirándulás
ź Rekreáció
A táborba jelentkezni lehet: Vas Szilviánál az
Iskolában, és Bőcsné Zsuzsánál
Jelentkezési határidő: 2019. június 28.
A programot szervezi: Alcsútdoboz Település
Önkormányzata

A kézműves tábort 7-14 éves korig olyan alkotni
vágyó gyerekek számára ajánlom, akik szeretik a
maguk készítette, kétkezi dolgokat, tárgyakat.
Szeretnek rácsodálkozni az őket körülvevő világ
apró tárgyaira, alkotásaira és szeretnek maguk is
„elbíbelődni” azokkal.
1. nap
Barkácsolás gipszpólyával.
Flamingó, szarvacska vagy csillogó hal, a
kreativitás nem ismer határokat.
A szabadon választott báb kasírozása
gipszpólyával.
2. nap
Az előző nap elkészített, kiszárított bábok
kifestése, díszítése csillogó ujjfestékkel.
3. nap.
Kesztyűbáb, zokni-báb készítése „Szörny Rt
jeligére”

Támogató

4. nap
Az előző nap elkezdett bábok befejezése.
Ujjbábok készítése.
5. nap
Délelőtt karkötő készítése csomózással, délután
kirándulás.
A tábor helyszíne az Alcsútdobozi Sportcsarnok.
A táborban napi háromszori étkezést biztosítunk.
A táborba jelentkezni lehet: Tóth Gabriellánál
az Óvodában

EP képviselő választási eredmények
Alcsútdobozon
A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 1166 fő.
Megjelent: 600 fő (51,46%)
Érvényes szavazólapok száma: 593 (99,00%)
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:
6 (1,00%)
Listákra leadott érvényes szavazatok

Jelentkezési határidő: 2019. június 20.
A programot szervezi: Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Támogató:
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FIDESZ-KDNP
464 (78,25%)
DK
37 (6,24%)
MOMENTUM
22 (3,71%)
MSZP-PÁRBESZÉD 18 (3,04%)
MKKP
16 (2,70%)
JOBBIK
16 (2,70%)
LMP
10 (1,69%)
MI HAZÁNK
9 (1,52%)
MUNKÁSPÁRT
1 (0,17%)
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A Háromhárs Óvoda hírei
Ovi-galéria
Kedves Szülők! Tisztelt Látogatók! Idén
is folytatódik az „Ifjú tehetségek, avagy:
Miből lesz a cserebogár?” sorozatom.
Ez alkalommal két kislányt, két tehetségígéretet mutatok be Önöknek: Juhász Bertát és Mészáros Borókát.
Bertát már 4 éves korában is bemutattam, különleges, egyedi vonalvezetésű állataival és kíváncsian vártam nagycsoportos korára, hogy miből lesz a cserebogár?, azaz hová fejlődik tovább. Nem
csalódtam. Hát tessék! Íme, itt van egy 7
éves kislány, akinek kedvencei továbbra
is az állatok, miközben álmaiban ő is királylány szeretne lenni, mint minden igazi
kislány az ő korában. Jóllehet a külső
szemlélő számára ő egy halk, visszafogott
kislány, aki láthatóan nem szeret sokat beszélni. A szeme és a rajzai azonban mindennél többet elárulnak belső fantáziavilágáról, érzelemgazdagságáról. Édesanyja rajztanárnő, így érthető hogy kitől örökölte az alkotás iránti képességét. Fantá-

Juhász Berta

Mészáros Boróka

ziavilágát tovább alakították a kiskorától hallott mesék, a családi
közös élmények és az a tény, hogy Bertának otthon mindenféle
anyag, ábrázoló eszköz a rendelkezésére állt és áll ma is, hogy alkotásvágyát kiélhesse, gondolatvilágát kifejezhesse. Így az eltelt
pár év alatt nagyfokú önállóságra tett szert, és mindenről határozott véleménye van. Szeret önállóan dönteni, és választani témákat, cselekvéseket, melyek az átlagtól mindig eltérnek az „egyedi” felé. Az állatokat annyira szereti, hogy emberi tulajdonságokkal ruházza fel őket. Így mutatja be például a legapróbb részletességgel egy süncsalád életét, és így lesz a rókából csodálatos
tündérlány. A rajzok díszítéséhez használt tollakat, flittereket, selyemvirágokat, ceruzaforgácsokat is professzionális szinten alkalmazza, meghaladva ezzel korát. Alkotásai nyomán egy csodálatos mesevilággal kápráztat el minket. Rajzain a lényeg kiemelése mellett a részleteket is rajzolással fejezi ki, ha szükségesnek tartja. A díszítéseket nem csak különleges anyagokkal
valósítja meg, hanem finomívű, könnyed, vonalas, kacskaringós
rajzolással is.
A királylányokat olyan sokoldalúan ábrázolja, hogy szinte életre kel egy mese, melynek természetesen ő a főszereplője:
„Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akit Bertának hívtak. Berta álmaiban mindig királylány szeretett volna
lenni. Egyszer találkozott egy rókatündérrel. Nagyon elcsodálkozott, mert tüstént megszólította.
– Kedves Berta! Régóta figyellek téged a mindent látó
távcsövemmel. Láttam, hogy mennyire szereted az állatokat, és
ahogy milyen csodálatos rajzokat készítesz róluk. Ezért úgy gondoltam, hogy megajándékozlak azzal a képességgel, hogy te is
értsed az állatok beszédét. Pávahercegnő és Bagoly királylány
Mackó testvérrel együtt már sokat mesélt rólad. Maradj mindig
ilyen, és ne feledd az állatokat!
Ennyit mondott Róka tündér és úgy eltűnt mintha ott sem
lett volna. Berta bol-dogan ment haza, és egész úton azon gondolkodott, hogy fogja ezt otthon elme-sélni?”
Mészáros Boróka még csak 5 és fél éves, de már fejlett
rajzkészséggel, gazdag szókinccsel, fantáziavilággal rendelkefolytatás a 10. oldalon
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A Háromhárs Óvoda hírei
folytatás a 9. oldalról

zik. Édesanyja művészi szinten készít
csomózott ékszereket, így érthető hogy
kiváló ábrázoló készségét, hajlamait tőle
örökölte. Szülein látszik, hogy Borókát
szinte felnőttként kezelik, és nagyon sokat
foglalkoznak vele. A nagyszülők is gyakran kirándulásokat, élménygazdag
együttléteket biztosítanak számára. Édesanyja a gyermek igénye szerint foglalkozik vele otthon. Különleges technikákat
alkalmazó képei erről tanúskodnak. Már
egészen kis korában felfedezték az ábrázoláshoz való vonzódását, és segítették első lépéseit. Azóta a kislány nagyfokú ön-

állóságra tett szert, és saját, kialakult stílusa van. (Ez óvodás korban tehetségígéretet jelent.) Képeiről kitűnik természetszeretete és azon belül is a rovarok, bogarak,
lepkék világa, és a virágok dicsérete. A
kedvenc macskáját is Pitypangnak hívja.
Órákat el tud tölteni a kertben, a fű között
kutatva, mint egy kis tudós bogarász. Halkan beszélgetve játszik a kis élőlényekkel.
Kezdetben az oviban társakra sem volt
igénye, annyira elmélyült saját kis világában. Mára már barátai is vannak, akiket
nagy örömmel von be a természetben eltöltött és kitalált játékaiba.
Boróka rajzain, festményein sze-

met gyönyörködtető virágok között a fűben katicák, hangyák sietnek céljaik felé,
a levegőben méhek, pillangók röpködnek.
Olyan közel hozza a nézőhöz ezt a világot,
hogy szinte megelevenednek az ábrázolt
élőlények a papíron. Csodálatos mesevilág tárul elénk! Vegyes technikái is olyan
fejlett ábrázolások, hogy egyik-másik a
kisiskolás szintet is eléri. Kíváncsian várom, hová fejlődik tovább jövőre, hiszen
neki még van egy éve iskola előtt, azaz
miből lesz a cserebogár?
Tóthné Tóth Gabriella

Kirándulás a XI.kerületi Tűzoltóságra

Kirándulás

2019.április 24-én szerdán útnak indultunk a Háromhárs Óvoda kis csemetéivel
megnézni, hogy mit csinálnak a tűzoltók.
A reggeli indulás zökkenőmentesen zajlott. Két busszal mentünk, a gyerekek nagyon izgatottak voltak. Az odaúton nagyon jó hangulat alakult ki a mondókázások és énekek által. A boldogságot harapni lehetett. Ahogy megérkeztünk, az
első állomás a tűzoltótömlőhöz vezetett.
Betekintést nyerhettünk a tűzoltóautó belsejébe és a tűzoltólétrát is mindenki kipró-

Az idén a dinnyési Várparkba látogattunk
el autóbusszal gyermeknap alkalmából.
Alexi Zoltán magánember néhány éve határozta el, hogy olyan középkori magyar
váraknak a makettjét készíti el, melyeknek már csak a romjai, vagy azok sem léteznek. Különlegességük abban rejlik,
hogy az épületek eredeti anyagukból készültek, fából és kőből, sőt van földvár is,
amely igazából Poroszlón épült az Árpádkorban. A sétányt emlékoszlopok övezik,
melyek mindegyike 1-1 magyar királynak, kormányzónak, fejedelemnek állít
emléket. Nagy Magyarország területén
annak idején 6-7 ezer vár létezett, amiből
Alexi Zoltán régészeti emlékek, elbeszélések és egyéb források alapján 38-at épített fel és tervei szerint épít még legalább
ugyanennyit az elkövetkezendő években.
A világon egyedülálló anyaghűen megépített vármakett-park Dinnyésen már
kétszer elnyerte a Guines rekordok megtisztelő címet. Hát ide látogattunk el a
gyerekekkel úgy, hogy az eső sem tántorított el bennünket. Megérkezésünkkor
már vártak a szervezők egy beöltözős, 7próbás, szerepjátékos várjátékkal, melynek a végén az általunk választott királyok lovaggá ütötték társaikat. Olyan változatos, vidám volt a hétpróbás várjáték,
hogy a gyerekek fittyet hánytak a szitáló
esőre. Végül mindenki kapott szivacskardot, mellyel kedvükre csatázhattak, kardozhattak a gyerekek. Az eső közben elállt, az ég kiderült és kedvünkre gyönyörködhettünk a várakban. Nagyon tetszett a
gyerekeknek. A napot fagyizással zártuk,
majd indultunk a busszal vissza az óvodába. Tartalmas, vidám gyereknap volt!

bálhatta. Volt aki kétszer is ment. Gyönyörű napsütéses időnk volt. Ezután elmentünk a közeli parkba megenni az ennivalónkat. Folytattuk utunkat a játszótérre
és innen indultunk haza. Önfeledten játszottak a kicsik és a nagyok is. Köszönjük
az óvó nénik odaadó igyekezetét ennek a
csodálatos napnak a levezénylésében.
Szabóné Andrási Szilvia

Gyermeknap az oviban
A szerdai kirándulás után másnapra udvari gyermeknapi elfoglaltságot terveztünk a gyerekekkel, amit sajnos az előző
napi esős idő nem engedett meg a vizes
udvar miatt. Nem estünk kétségbe, hanem
gyorsan átszerveztük a napot. A középső
csoportosok termét villámgyorsan tornateremmé változtattuk és zenés tornára
gyűltünk össze mindhárom csoporttal.
Csilla óvó néni vezetésével vidám zenékre „ovi-aerobic”-ot rendeztünk mindenki
nagy örömére, ahol a gyerekek jól kimozoghatták magukat. Még a legkisebbek is
ügyeskedtek, el-ellesve a nagyobbak
mozdulatait. Ezt követően szusszanásnyi
idő után a kiscsoport termében előkészített „ovi-mozi”-ban megnézhettek néhány részt „Tom és Jerry” kalandjaiból,
jókat nevetve az egér és a macska „harcán”, és a macska balul sikerült cselszövésein. Filmnézés közben pedig arcfestésre is sor került. Gabi óvó néni, Andi óvó
néni és Tündi óvó néni kezei alatt sorra jelent meg pillangók, pókemberek, oroszlánok, tigrisek, cicák, tündérek, kígyók,
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lovak… stb. sokasága, szinte nem is maradt festetlen arcú kisgyerek. Egészen
ebédig tartott ez a vidám színes délelőtt. A
helyi cukrászda tulajdonosának, Csepeli
Árpádnak a jóvoltából másnap, pénteken
pedig ajándék fagyizásra voltunk hivatalosak, mint minden évben. Az idő már jóval kellemesebb volt erre, így kényelmesen, napsütésben, jóízűen fogyasztotta el
miden kisgyermek az általa kiválasztott
fagylaltot. Az óvoda udvarán aszfalt krétával lehetett rajzolni a járdára, és az
SZMK-tól kapott új buborékfújókat is ki
lehetett próbálni. A rajzolás inkább a nagyobbaknak tetszett, de a buborékfújást a
kisebbek is nagyon élvezték. Akinek nem
sikerült, az sem szomorkodott, hanem vidáman szaladt a buborék után és próbálta
elkapni. Köszönjük szépen az ajándék
fagylaltot és az új buborékfújókat! A nyáron elő is fogjuk venni!
Partiné

T.T.G.
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Cross-pálya felújítás
2018. április 12-én volt a Háromhárs Óvoda sportudvarának ünnepélyes átadása.
Ez alkalomból a sportudvar mellé egy kerékpározásra és motorozásra is alkalmas
cross-pályát építtettünk a szülők segítségével. Az eredménnyel nem voltunk megelégedve, mert a sima betonburkolat a

kanyaroknál balesetveszélyes volt. Egy
édesapa, Kozáry László és munkatársai
segítségével azonban az idén sikerült
összefüggő gumiburkolattal ellátni, és ráadásul gyönyörű piros színben. A gyerekek boldogan vették birtokukba a csodálatosan megújult cross-pályát. Sebi nagyon büszke volt apukájára, és mi is. Köszönjük szépen!
T.T.G.

Gyerekszáj
Katicát az öltözőben kérdezem:
– Neked nincs melegebb nadrágod?
– Nekem csak ez a hideg van! –
érkezik a válasz.
Katica hallgatja a zenét és örömmel felkiált:
– Ez a Hamupipőke, szeretem, és
az leszek farsangon! Lesz szárnyam is!
– Neki nincs szárnya, hanem van
üvegcipője. – mondom.
– Nekem van üvegcipőm, de az
műanyag! – feleli.
Kevin vidáman érkezik reggel az oviba.
– Óvó néni! Ma van a boldog születésnapom! – mondja.
Stefivel reggel beszélgetünk. Többek között így szól:
– Én nagyon szeretem a sárgadinnyét és a „dörögdinnyét” is!
Janó cipőjét megdicsérjük:
– De jó „Nike” cipőd van!
– Ez nem, ez kék! – hangzik a határozott válasz.
Bogi és Bence mesélik, hogy otthon bicikliztek.
– Én amikor leszálltam a bicikliről,
elestem, és alatta maradt a lábam. –
mondta Bogi.
– Igen, de nem lett semmi baj, mert
nálam volt az „elsősegéd”! – szólalt meg
Bence.
Julcsi és anyukája találkoztak a gyógyszertárban dolgozó nénivel. Kérdi Julcsi,
hogy hova megy. Azt a választ kapja, hogy
még dolgozni, de már elment nyugdíjba.
– És ott is van patika? – kérdezte
Julcsi.
Partiné Kocsis Tünde gyűjtése
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ÜDÜLÉSI TÁMOGATÁS
ALCSÚTDOBOZI
NAGYCSALÁDOKNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány
pályázatot hirdet nagycsaládosok és egyszülős
családok üdülésének támogatására
I. A pályázat célja: A szociálisan rászorult három
vagy több gyermeket nevelő kétszülős családok
(nagycsaládosok) és egyszülős többgyermekes
családok üdülésének támogatása
II. A pályázat benyújtására jogosult:
Minden alcsútdobozi lakóhellyel rendelkező
és életvitelszerűen a településen élő, kétszülős
családban három vagy több gyermeket nevelő,
vagy gyermekeit egyedül nevelő, 18. életévét
betöltött szülő.
A támogatás kizárólag belföldi üdüléssel
kapcsolatban felmerült szállásdíjra, útiköltségre és
szabadidős tevékenységgel összefüggő belépőkre
használható fel, melyek egy üdülés során a
felmerülő költségeket jelentik.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TELJES TERJEDELEMBEN
ELÉRHETŐ ÉS ÁTVEHETŐ
PÁLYÁZATI ADATLAPPAL EGYÜTT A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.
Kedves Olvasók!

Állatorvosi ügyelet
június 01-02. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | +36 20-6615215
június 08-09. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | +36-70-2173745
június 10. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55. | +36-20-4456256
június 15-16. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26. | +36-20-9411900
június 22-23. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35. | +36 20-6615215
június 29-30. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18. | +36-70-2173745
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Az üdülési támogatás összegét Habsburg Mihály és családja
ajánlotta fel az alcsútdobozi nagycsaládok számára azzal a céllal, hogy a szülők és a gyermekek egy általuk kiválasztott nyaralóhelyen együtt tölthessék el a nyári szabadság egy részét, és szép
közös élményeket szerezzenek, feltöltődjenek. Valamennyi érintett nevében ezúton is megköszönjük a felajánlást, amely csodálatos lehetőséget nyújt a nagycsaládoknak és az egyszülős családoknak egy felejthetetlen nyaralásra. Bízunk benne, hogy minél többen beadják a kérelmüket a pályáztatást lebonyolító Kuratóriumhoz, és az elnyert támogatás révén olyan helyekre is eljutnak, melyet saját erőből nem tudnának finanszírozni!
Tóth Erika polgármester
HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

