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A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány két 
év óta nyújt ösztöndíj rendszerű támoga-
tást az általános iskolák és a középiskolák 
tehetséges, szorgalmas diákjai számára, 
akik kiemelkedő eredménnyel végzik ta-
nulmányaikat. Az ösztöndíjra félévenként 
pályázhatnak a Váli-völgyben (Felcsúton, 
Alcsútdobozon, Tabajdon, Válban, Kajá-
szón, Vértesacsán) élő jeles és kitűnő ta-
nulók. Az Alcsútdobozi Kalandparkban 
2019. 07. 29-én kerültek átadásra a 
2018/2019 tavaszi félév ösztöndíjai. 124 
felső tagozatos és 114 középiskolás tanuló 
részesült összesen 3 millió forint támoga-
tásban.

GRATULÁLUNK AZ 
ALCSÚTDOBOZI 

ÖSZTÖNDÍJASOKNAK!

AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK

ÖSZTÖNDÍJAS
ALCSÚTDOBOZI
DIÁKOK

A József Nádor Iskola
felső tagozatos ösztöndíjasai

Alcsútdoboz középiskolás ösztöndíjasai

web: www.vvfa.hu
e-mail: info@vvfa.hu



2.

Még alig fejeződött be a 120 millió forin-
tos energetikai beruházás, a nyár folya-
mán ismét komoly beruházások zajlottak 
az iskolában. Tóth Erika polgármester 
asszony pályázata alapján a kiszolgáló 
konyha bővítésére és teljes felújítására 
került sor. Mivel egyre nagyobb a tanulói 
létszám, egyre több az étkező diákunk is, 
fontosnak tartottuk, hogy kulturált kör-
nyezetben, kényelmesen tudjanak a gye-
rekek étkezni. Korszerű, energiahatékony 
konyhai berendezéseket, új kiszolgáló-
pultot, tányérokat, evőeszközöket és tála-
lóedényeket kaptunk. A beruházás értéke 
5 millió forint.

A Székesfehérvári Tankerületi 
Központ igazgatója, Török Szabolcs két 
tanterem burkolatának felújítására adott 
engedélyt, illetve biztosította az ehhez 
szükséges anyagi fedezetet. Két tanterem-
be rendelhettünk új bútorokat, padokat, 
székeket és egy elektromos zongora is ér-
kezik majd iskolánkba a napokban. A nyár 
folyamán megérkezett iskolánk első intel-
ligens panelje is, mellyel a digitális okta-
tásunk kerül egy teljesen új dimenzióba. A 
fenntartó az intézményünk valamennyi 
épületére kialakította a riasztórendszert 
is. A fenntartó ezekkel a beruházásokkal 
újabb 6 millió 200 ezer forintot költött is-
kolánkra. 

Gyereksziget Alapítvány – ezzel a névvel 
került bejegyzésre a Székesfehérvári Tör-
vényszéken az Alcsútdobozi József Nádor 
Általános Iskola alapítványa. Bővebben 
olvashatnak róla az iskola honlapján. 

Augusztus 22-én Budapesten is-
mét átvehettem újabb 5 évre az intéz-
ményvezetői megbízásomat Dr. Kásler 
Miklós miniszterúrtól, Prof. Dr. Bódis Jó-
zsef oktatásért felelős államtitkártól és 
Hajnal Gabriellától, a Klebelsberg Köz-
pont elnökétől.

Augusztus 22-én kihirdették a Ha-
tártalanul pályázatok nyerteseit és nagy 
örömünkre mi is közöttük voltunk, így 
most már az etyeki iskolától külön, önál-
lóan utazik a 7. osztályunk 17 fővel Szlo-
vákiába, és végigutazzák a „Szepesség 
gyöngyszemei – Rákóczi nyomában” el-
nevezésű útvonalat.

A 2019/20-as tanévben is elnyer-
tük a Boldog Iskola címet. A hivatalos ok-
iratot szeptember 18-án vehetjük át a 
Kongresszusi Központban. Tavaly két 
osztályban zajlottak a Boldogságórák, 
idén már három kolléga vezetésével, mind 
a nyolc évfolyamon szeretnénk bevezetni.

Végezetül néhány tanévindító 
adat. Az előző tanévet 105 fővel zártuk, az 
ideit 117 tanulóval kezdjük, ez nagyon jó 
hír. 18 első osztályost fogunk köszönteni a 

tanévnyitón. 11 főállású pedagógussal, 
két részfoglalkoztatott és három óraadó 
pedagógussal kezdjük a tanévet, szakos 
ellátottságunk 98%-os. A felső tagozaton 
a technika tantárgyat és a 7-8. évfolya-
mon az informatikát fogjuk eseti helyet-
tesítéssel megoldani, amíg nem találunk 
rá szakos tanárt. A nevelőtestületünkbe 
két új kolléga érkezezett: Péterfi Nikolett 
és Nagyné Krain Katalin. Ebben a tan-
évben is szervezünk báb, kézműves, an-
gol szakköröket, énekkart, labdarúgó- és 
labdajátékok szakkört. Új szakkörként 
ajánljuk a szülők, gyerekek figyelmébe a 
rajz- és német nyelvű szakkört.

Iskolánk munkatervét, pedagógiai 
programját, szervezeti és működési sza-
bályzatát, mérési eredményeit elolvashat-
ják az iskola honlapján:

www.alcsutdoboziiskola.hu
További érdekességeket olvashat-

nak rólunk röviden az Alcsútdobozi Is-
kola facebook oldalán és természetesen az 
Alcsútdobozi Hírek oldalain. 

Keindl Zoltánné 
intézményvezető 

Jó hírekkel indul a 2019/20-as tanév az iskolában
„A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi,
gonddal rakja, gyarapítja.” (Fonay Tibor)

A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Alcsútdobozi hírek

Igazgatói kinevezés Évkezdő csapatépítés a kollégákkal



Alcsútdobozi hírek

3.

Örömmel jelentem, hogy sikeres hóna-
pok állnak mögöttünk, nem tétlenkedtünk 
a nyár folyamán sem és az alábbi jó hí-
rekről tudok beszámolni.

Képviselő-testületünknek kiemelt  
törekvése, hogy az alcsútdobozi gyerme-
kek számára minél korszerűbb és kultu-
ráltabb iskolai és óvodai környezetet te-
remtsünk. Az utóbbi években ezért újí-
tottuk fel az iskolában a könyvtárat, és a 
két régi épület tetőszerkezetét, ezért épí-
tettünk műfüves sportpályát és végeztünk 
a teljes épületegyüttesen energetikai kor-
szerűsítést. Az óvodában megnagyobbí-
tottuk a játszóudvart, ovi sportpályát épí-
tettünk, és lebontottuk a rossz állapotú 
melléképületeket. Ezzel nincs vége, hi-
szen ezen a nyáron a Vidékfejlesztési 
Operatív Program révén elnyert támoga-
tásból mindkét intézményben további fej-
lesztések történtek, a következők szerint. 

Óvoda: konyhatechnológiai fej-
lesztés 2.306.491.-Ft értékben, benne 
rozsdamentes bútorok, új mosogatóme-
dencék és mosogatógép, új étkészletek, 
evőeszközök.

Iskola: konyhatechnológiai fej-
lesztés 1.928.835.- Ft értékben, benne 
melegen tartó tálalópult, rozsdamentes tá-
rolók, új tűzhely és mosogatógép, étkész-
letek, evőeszközök.

Az iskolában mindezeken túl ma-
ga az étkezőhelyiség is megújult, hiszen 
az igazgatónővel egyeztetve a korábbi 
napközis teremből is étkező lett. Az egyre 
növekvő tanuló létszám indokolja ezt. A 
helyiségek mennyezete, a falak és aljzat is 
új burkolatot kapott, a belső ajtók kike-
rültek. Ezt a felújítást saját forrásból fi-
nanszíroztuk, mintegy 3 millió forint ér-
tékben.

A közösségi élet fejlesztésének 
céljával terveztünk az EFOP programban 
kerti konyha építést, amelynek a kivite-
lezése folyamatban van az iskola sport-
udvarában. Az 5x5 méteres, térköves, te-
tővel fedett alapzatra kemence, grillező és 
bográcshely kerül, a mintegy 3 millió 
forint pályázati forrásnak köszönhetően.

Az óvodában új játszótér kiala-
kítását tervezzük, amelyhez már koráb-
ban benyújtottuk a támogatási kérelmet. A 
hírek szerint már nem kell sokat várni az 
elbírálásra, jó esély van arra, hogy az ősz 
folyamán megvalósulhat a fejlesztés, 
amely hinták, játszóvárak, új homokozó 
építését tartalmazza.

Szintén az óvodánk épületének 
korszerűsítése érdekében adtuk be az el-
múlt hetekben a pályázatot a Magyar Falu 

programban az óvoda tetőszerkezetének 
a felújítására, 13 millió Ft összegben. A 
beázások megszüntetése, a rossz állapotú 
palatető lecserélése a cél.

A TOP programban ismét kiírásra 
került a bölcsőde építési pályázat, 
amelyre szintén beadtuk a kérelmet. 
Bölcsődei csoportszobával és a kötelező-
en hozzátartozó helyiségekkel bővíte-
nénk hozzáépítéssel az óvoda belső udva-
ri szárnyát. A tervek között bölcsődei ját-
szóudvar és az épület előtt parkolók ki-
alakítása is szerepel, mintegy 130 millió 
forint összegben.
Az oktatási, nevelési intézményeink fej-
lesztésével azt is el szeretnénk érni, hogy 
Alcsútdobozon a gyerekek esztétikus kö-
rülmények között cseperedjenek, és fel-
növekedve is legyenek majd igényesek a 
környezetükre.

A nyár közepén újból lehetőség 
volt arra, hogy a zártkerti útjaink javí-
tásához forrást igényeljünk. A cserhegyi 
és a rézhegyi ingatlantulajdonosok, illet-
ve az ott közlekedők mindennapjait sze-

Önkormányzati hírek

retnénk megkönnyíteni azzal, hogy 10 
millió forintra pályáztunk, amelyből a 
már meglévő, mezőgazdasági jellegű uta-
kat felújítjuk.

Az engedélyeztetési folyamat már 
a végéhez közeledik, így szeptember hó-
napban  nagy eséllyel el tudjuk kezdeni a 
helyi piac megépítését, melynek kivi-
telezésére két helyi vállalkozóval szer-
ződtünk. A húsbolt-pékség üzlettel szem-
beni területen térkő burkolatú, tetővel fe-
dett, asztalokkal ellátott árusító helyet ala-
kítunk ki, bízva abban, hogy mind a ter-
melők, mind a vásárlók számára kulturált 
szolgáltatóhelyet teremtünk.

Újabb jó hír, hogy a májusban 
járda felújításra benyújtott pályázati 
kérelmünk 15 millió forintos támoga-
tást kapott a Belügyminisztériumtól. 
Ennek révén további járdaszakaszain-
kat tudjuk fejleszteni, ezzel települé-
sünk lakosainak javát szolgálni.

Tóth Erika
polgármester

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG

Kedves Alcsútdobozi Lakosok! Falunk régi népszokását ismét
néptáncos bemutatóval, felvonulással, és mulatsággal 

elevenítjük fel a szüreti időszak alkalmából.
Iskolás gyermekeink és fiataljaink mellett idén felnőtt párok

(egykori  táncosok) is Keindl Zoltánné felkészítésével próbálnak a 
bemutatóra, mely

2019. SZEPTEMBER 28-ÁN SZOMBATON 14 ÓRAKOR 
A FALUKÖZPONTBAN NYITÓTÁNCCAL

veszi kezdetét, majd lovas, hintós, vontatójárműves felvonulással 
folytatódik a település utcáin.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a nyitótáncra
és a többi tánchelyre is, majd 

20.00 ÓRÁTÓL A SPORTCSARNOKBA,
A SZÜRETI MULATSÁGBA!

Zenél: Koncz József és Dóri Béla (retro és mulatós számok)
Büfé: Hegedűs Vendéglő

Belépőjegy: 800 Ft/fő
Asztalfoglalás: a Hegedűs Vendéglőben és
Petrovitsné Mariannál a Sportcsarnokban
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AZ ORVOSI ÜGYELET 
HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható:

naponta 16 és 08 óra között,
hétvégén egész nap.

A mentőszolgálat/mentési hívószám.

104

A Bethlen Gábor Alaptól elnyert, közel kétmillió forint pályázati 
támogatásnak köszönhetően augusztus közepén négy napig a 
kárpátaljai Rát település delegációját láttuk vendégül.

Az Alcsútdobozi Falunapok apropóján küldtük a meghí-
vást, így a testvértelepülésünkről érkezők aktívan bekapcsolód-
hattak ünnepi programjainkba.

A Kápolnaesteken énekkaruk egyházzenei szolgálatot 
tartott, a futballpályán velünk együtt vigadoztak, és a Szent Ist-
ván nap felemelő perceit is közösen éltük át.

A találkozásra ők is, mi is nagyon készültünk. Sok értékes 
gondolat, jóleső emberi gesztusok, őszinte érzések töltötték meg 
az együtt töltött időt.

Kárpátaljai magyar barátaink nagy meglepetéssel szol-
gáltak, amikor ünnepélyes keretek között a Kárpátaljai Magya-
rok Kulturális Szövetségének kitüntető oklevelét adományozták 
Alcsútdoboz település közösségének, a neves keramikus, Hidi 
Endre Kárpátalja érdemes népművésze által készített nagymé-
retű „Miskakancsó” kíséretében.

A díjat másfél évtizede alapították azzal a céllal, hogy a 
határon túli magyarok és az anyaországi magyarok kapcsola-
tának építésében és fejlesztésében aktív szerepet vállaló szemé-
lyek és közösségek tevékenységét elismerjék.

Köszönjük a kitüntetést!

ÉRTÉKES ELISMERÉS A FALUKÖZÖSSÉGNEK

FAZEKAS JANKA
2019.08.18-án érkezett

Édesanyja neve: Pataki Zsuzsanna
Jó egészséget, sok erőt és örömet 

kívánunk a családnak!

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.

Sokat tettek ezért az elmúlt években a faluközösségünk tagjai, 
kiemelten azok a családok, akik több alkalommal vendéglátást, 
vendégfogadást vállaltak, és személyes kontaktust építettek ki 
magyar testvéreinkkel.

Ígérjük, hogy tovább fogunk dolgozni az együttműködés 
fejlesztéséért!

Tóth Erika

K
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ió KÖSZÖNTJÜK FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJÉT!
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A KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA 2019. környezetszépí-
tési akció értékelése során kiemelkedő pontszámot kapott és 
„Elismerő tábla” kihelyezésére jogosult ingatlanok:

ź Bőcs István és családja, Szabadság u. 233.
ź Szalai Lajos és családja, Szabadság u. 208.
ź Mészáros János Béla és családja, Szabadság u. 32.
ź Dobozi Károlyné és családja, Szabadság u.2/2.
ź Fábián János és családja, Dózsa Gy.u.9.
ź Boncz Sándor és családja, József A.u.8.

A  környezetszépítési akció értékelése során a kapott pontszá-
mok alapján „Oklevél” minősítésben részesült ingatlanok:

ź Hablicsek Jánosné, Szabadság u.135.
ź Sófalvi Csaba és családja, Szabadság u. 64.

ź Ádám János és családja, Sza-badság u.11.
ź Papp Ferenc és családja, Sza-badság u.49.
ź Nitti Gyula és családja Szabadság u.51.
ź Molnár János és családja József A.u.37.
ź Ottling Tibor és családja Jókai u.3.
ź Pataki Sándorné és családja József A.u.18.  

A díjazottaknak  ezúton is gratulálunk! Köszönjük, hogy odafi-
gyelésükkel, rendszeres környezetszépítő munkájukkal fokozot-
tan hozzájárulnak Alcsútdoboz településképének javításához!

                                                                                                             
Tóth Erika

polgármester

ALCSÚTDOBOZ LEGSZEBBB PORTÁI 2019-BEN

Szabadság u. 233.

Szabadság u. 208.

Szabadság u. 32.

Szabadság u.2/2.

Dózsa Gy.u.9.

József A.u.8.
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A kárpáraljai Rát település református kórusa

Kárpáti Berta és festménye Kárpáti József festménye Kárpáti József

Kápolnaest
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Vígasságok

Az Alcsútdobozi Falunapok rendezvénysorozatot ebben az esz-
tendőben már a huszonkilencedik alkalommal rendeztük meg. 
Településünk önkormányzata 1991. augusztus 20-án, Szent Ist-
ván napján ünnepélyes keretek között avatta fel legfontosabb 
szimbólumait: a falu címerét és a községi zászlót. E jeles alkalom 
volt a mi első falunapunk, melyet azóta évről évre megtartunk. 
Az idei esztendőben is pályázati források (EFOP humán erőfor-
rás-fejlesztési programból 2.017.000 Ft, és a Bethlen Gábor Alap 
testvér-települési programjából 1.900.000 Ft) segítségével tud-
tuk a három napos rendezvénysorozatot lebonyolítani, összesen 
3.917.000 Ft költséggel. Ezt az összeget az alábbi kiadások tették 
ki:

ź a kárpátaljai testvér-település 37 fős delegációjának 
vendégül látása (utazás, szállás, étkezés, kirándulás be-
lépők),

ź a kápolnaest (hangosítás, terembérlet arborétum ká-
polna),

ź a  falunapi vígasságok (egészségügyi szűrés, ugráló-vá-
rak, tűzzsonglőrök, báli DJ, bűvész, tűzijáték, hango-
sítás, főzőverseny, faluvacsora),

ź a Szent István nap (vendéglátás, meghívók).
Az alábbiakban tekintsék meg fotós „beszámolónkat” a prog-
ramokról!

Tóth Erika polgármester

Alcsútdobozi Falunapok
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Szent István Nap



9.

Alcsútdobozi hírek

Tisztelt Főherceg úr, Főherceg Asszony! 
Tisztelt Elnök Úr! Kedves Nagytiszteletű 
urak! Kedves ráti Vendégeink! Kedves al-
csútdobozi barátaim!

Ünnepelni gyűltünk össze, aho-
gyan minden évben ezen a napon. Ünne-
pelni és tanulni abból, ahogyan a régiek 
csinálták, ahogyan ők építették a maguk 
világát.

„Őseink követése a legnagyobb ki-
rályi ékesség” – intette Imre fiát az első 
király, akiről most szólnak szavaink, akire 
ma emlékezünk. Bölcs dolog tehát ne-
künk is az elődök után járni, és gyümöl-
csöző, ha próbálunk róluk példát venni. 
Már kisiskolás korunk óta tudhatjuk, 
hogy történelmünk egyik legmeghatáro-
zóbb alakja István király.

Bár meghatározó és rendkívüli tett 
volt maga a honfoglalás is, de csak fél si-
ker. A siker másik fele éppen az volt, hogy 
abbamaradtak a kalandozások és a meg-
szerzett birodalmat a meghonosodással 
meg is tudták tartani. A meghonosodás va-
lójában a lelkületben való azonosulást je-
lentette, Európa akkori népei közé a hit és 
a lélek útján lehetett beilleszkedni. Ha ez a 
felismerés akkor nem születik meg, úgy 
járhattunk volna, mint ahogy a hunok és 
az avarok jártak előttünk. Erejük volt, har-
colni is tudtak, de az alkalmazkodóképes-
ség hiányában vesztesek maradtak.

Vajk két ösztönzés nyomán akarta 
népét az európai nemzetek közösségében 
elhelyezni. Részben politikai okokból, 
hogy védelmet szerezzen a környező eu-
rópai hatalmakkal szemben, részben meg-
győződésből, amellyel Krisztus ügyének 
és egyházának, illetve az európai nemze-
tek szakrális közösségének kötelezte el 
magát.

István és Géza között az a különb-
ség, hogy az idősödő fejedelem pusztán 
reálpolitikai okok miatt választja a ke-
reszténységet, az ifjú király már őszinte 
meggyőződése miatt, lelkiismereti okok 
folytán. Az ő politikai stratégiája szerint 
„ha megtámadnak védekezem, ha nem, 
hát jó barátságban élek mindenkivel”.  
Azzal, hogy az országát a vallás révén 
nyugat felé megnyitja, ugyanazzal sikerül 
is minden irányból azt megvédenie.

Vajkból úgy lett István, hogy a 
„szemet szemért, fogat fogért” régi alap-
törvénnyel szemben a Krisztusi törvényt 
hirdette: „Ha megdobnak kővel, dobd 
vissza kenyérrel!” Koppányt azért lehe-
tett legyőzni, mert képtelen volt ekkora 
változásra. A jurták helyett így kezdtek 
székesegyházak épülni, a törzsszövetsé-
gekből így születhetett állam és nemzet.

A magyar állam, és a magyar nem-

zet, Szent István isteni gondviselésben bí-
zó küldetéstudata, és vasakarata révén 
vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, 
amelyet ezer év óta betöltött és ma is be-
tölt. A keresztény hit felvétele és a keresz-
tény állam kiépítése tette lehetővé, hogy a 
magyarság visszaverje a létére törő táma-
dásokat, hogy ne csak győzelmeiben, de a 
hódoltságok, a megszállások, feldarabo-
lások és diktatúrák idején is megőrizze er-
kölcsi tartását, és túléljen öröknek hitt, 
hódító birodalmakat.

Szent István politikai arcképét 
1663-ban Zrínyi Miklós tömören így fo-
galmazta meg: „Az, mi régi István kirá-
lyunknak koronája semmi a pallosa nél-
kül.” Mi magyarok küzdelmes ezer esz-
tendő óta azok vagyunk, amivé István ki-
rály fegyvert forgató, törvényeket aláíró 
keze gyúrt bennünket.

Kós Károly így jellemzi István 
munkásságát „Az országépítő” című re-
gényében: „István király szerte az ország-
ban templomokat építtetett, és káptalano-
kat rendelt a templomok mellé. Klastro-
mokat, monostorokat, apátságokat, püs-
pökségeket hozott létre. Nagy rendet és 
békességet tartott fenn országában. Mert 
erős volt és hatalmas, és kemény, mint a 
sziklakő. Mindent tudott, mindent meglá-
tott és súlyosan ütött az ökle meg a kor-
bácsa, és éles volt a kardja. Tisztelték és 
félték minden népei, engedelmesek voltak, 
és mukkanni sem mert ellene senki sem. 
De tisztelték és félték a szomszédos or-
szágok és birodalmak is mind, mert gaz-
dag volt a magyarok országa aranyban és 
ezüstben, legelő állatokban és szolgáló 
népekben, meg katonákban. És nem volt 
már más úr az országban, csak egyedül 
István király.”

II. János Pál pápa 1991. augusztus 
20-án, budapesti látogatásakor Szent Ist-
vánról szólva Máté evangéliumát idézte: 
„Sziklára építette házát”. Pontosan ille-
nek rá Krisztus hegyi beszédben elmon-
dott szavai, miszerint a bölcs ember szik-
lára építkezik. Szent István olyan keresz-
tény volt, aki szívét Jézusra hangolta, és 
habozás nélkül követte az ő tanítását.

István király sziklára épített háza, 
maga az országa. Ez az ország ezer évvel 
ezelőtt épült a mi őseinknek, és rajtuk ke-
resztül a magyarok minden nemzedéké-
nek. Történelmünk nagy hősei mindig ta-
nítanak. Mindenekelőtt arra, hogy miként 
álljuk meg helyünket magyarként, keresz-
tényként, európaiként a jelen világban, 
amely szomorú módon kevéssé érdeklő-
dik a nemzetfenntartó példák, a klasszikus 
tanítások iránt.

De Szent István nem nyugszik, itt 

van köztünk ma is, szerte az országban 
sok szép ünnepségen. Emlékét idézve föl-
ráz bennünket, és ha akarjuk, hallhatjuk is 
néma kiáltását: haladj mindig tovább, te-
gyél és teremts szüntelenül! Ez a mi hit-
vallásunk is itt, Alcsútdobozon. Helyi 
döntéshozókként szeretnénk jól élni 
mindazokkal a lehetőségekkel, amelyek 
országunkban rendelkezésre állnak. Sze-
retnénk úgy dolgozni, hogy olyan nyomot 
hagyjunk magunk után, amely sokáig és 
sok ember számára hasznos, és értékes.

Ez volt a célunk az elmúlt évek-
ben, amikor gyermekeink számára kom-
fortosabbá tettük az iskolát. Amikor a 
sport és játéklehetőségeiket bővítettük, 
javítottuk.

Erre gondoltunk, amikor az egész-
ségházunkat korszerűsítettük. Amikor az 
időseink klubházát rendbe hoztuk. 

Az Alcsútdobozon élő emberek 
mindennapjaira gondoltunk, amikor a he-
lyi közlekedést megkönnyítő járda- és út-
felújításokat végeztettünk.

A közösségi élet fejlesztését akar-
tuk elérni, amikor a könyvtárat és a hiva-
talt szépítettük. Amikor közösségi termet 
alakítottunk ki, amikor egyházaink és ci-
vil csoportjaink működését anyagilag tá-
mogattuk.

A helyi családok, gyermekeket ne-
velők helyzetét akartuk megkönnyíteni, 
amikor gyermekszületési és iskolakezdé-
si támogatást vezettünk be.

Közalapítványunk és a Palatinus 
Alapítvány együttműködése révén öröm-
mel vállaltuk a közreműködést és lebo-
nyolítást, amikor a Habsburg család jelen-
tős üdülési támogatást ajánlott fel nagy-
családjaink számára.

Lelkesen megragadtuk a lehetősé-
get, amikor testvér-települési kapcsolat 
kialakítására nyílt mód Kárpátalján, me-
lyet ráti magyar testvéreinkkel együtt 
fenntartunk és ápolunk.

Kérem, ne vegyék szerénytelen-
ségnek, hogy mindezeket felsoroltam! Mi 
a magunk helyén, a 21. század második 
évtizedében így tudtunk helytállni és te-
remteni. Nekünk itt ez volt dolgunk, ten-
nünk kellett, hogy méltók legyünk a ma 
ünnepelt, nagy elődhöz. A munkánk mé-
rete és súlya nyilván nem érhet fel az ál-
lamalapítás kori tettekhez, de igyekszünk 
tehetségünk legjavát adva, tisztességgel 
elvégezni a ránk szabott feladatokat. A 
legtöbbet ebben is hitünknek köszönhet-
jük, melyből mindig segítséget kapunk. 
Igyekszünk megtartani az apostoli intést: 
„Mindenkor örüljetek, szüntelen imád-
kozzatok, mindenért hálát adjatok!”

Köszönöm megtisztelő figyel-
müket!

                                                                                                                    
Tóth Erika

polgármester

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ SZENT ISTVÁN NAPJÁN 
elhangzott 2019.08.20-án az arborétum kápolnában
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Sajtóközlemény

Lezárult a „A közösségi művelődés
fejlesztése Alcsútdobozon”című projekt
2019/06/30

Az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívás keretében Alcsútdoboz Település 
Önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy kialakítson egy legalább 15 főből álló csoport 
befogadására, leültetésére és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató teret, 
klubhelyiséget.

A projekt megvalósítása során a teljes homlokzat felújításra került, illetve megtörtént az utólagos 
falszigetelés és a padlásfödém felső hőszigetelése. Szélfogó előtér került kialakítása, melyből 
közvetlenül nyílik az elkészült akadálymentes mosdó. A külső nyílászárók kicserélésre kerültek. A 
klubhelyiség belső felújítása (falfelületek, padlózat, világítás) is megtörtént.

A projekt megvalósítója: Alcsútdoboz Település Önkormányzat
A projekt megvalósítási ideje: 2018.05.01 – 2019.06.30
A projektzárás dátuma: 2019.06.30

További információ kérhető:
Alcsútdoboz Település Önkormányzat
06 22 594 070
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A korábbi évekhez hasonlóan, települé-
sünk idén is csatlakozott a „Magyarország 
legszebb konyhakertjei” akcióhoz. A ver-
senybe benevezett kertekben a zsűri két 
alkalommal tartott szemlét. A napi szinten 
művelt, szépen gondozott veteményesek-
ben öröm volt körbejárni! 

Az országos versenybe 2019-ben 
továbbjutó alcsútdobozi kert művelője: 

Dr. Gulyás László és családja

Kiemelt különdíjas:

Fülöp András

A verseny különdíjasai:

Farkas Attiláné
Szili Árpádné
Varga Ilona

Alcsútdoboz legszebb konyhakertjei 
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szeptember 01. Dr. Kiss  Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36-20-9411900
szeptember 07-08. Dr. Locker Lóránd

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

szeptember 14-15. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.

+36-70-2173745
szeptember 21-22. Dr. Halász György

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

szeptember 28-29. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.

+36-20-9411900 

Állatorvosi ügyelet

HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel

és szeretettel köszöntjük:
Tóth Ferencné sz. Ábel Annát (1929.09.27.)

90. születésnapja alkalmából
Amler Ferencné sz.  Berta Annát (1931.09.14.)

88. születésnapja alkalmából
Papp Ferencet  (1937.09.04.)
82. születésnapja alkalmából

Vörös Jánost (1937.09.10.)
82. születésnapja alkalmából 
Simorádi Jánost (1937.09.12.)
82. születésnapja alkalmából

Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát (1937.09.15.)
82. születésnapja alkalmából

Tranker Ferencet (1939.09.17.)
80. születésnapja alkalmából   

Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!


