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KI LESZ AZ ELSŐS TANÍTÓ NÉNI?
Kedves Nagycsoportos Szülők!
Mindig nagy az izgalom tél vége felé,
hogy ki is lesz az iskolában az elsős tanító
néni?
Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Daróczi Andrea fogja a kicsiket
az olvasás és írás meseországába bevezetni. Bizonyára sokan ismerik településünkön, de aki mégsem, annak ajánlom kedves figyelmébe bemutatkozását.
Daróczi Andrea alsós tanítónő vagyok.
Két fiúgyermekem van, Tamás 25, Bence
13 éves. Az Óvónőképző Szakközépiskola
után elvégeztem a Tanítóképző Főiskolát
is, így a 6 évesnél fiatalabb gyerekek képzését is megtanultam, ami nagyban segít,
hogy jobban meg tudjam könnyíteni az átmenetet, a beszoktatást az óvodából az iskolába.
Budapesten lakom, de immár három éve kijárok az Alcsútdobozi József
Nádor Általános Iskolába tanítani. Első
évben főként napközis csoportom volt,

majd tavaly átvettem a harmadik osztályt.
Második éve vagyunk együtt, nagyon
megszerettem a kis „gyermekeimet”, hamar összeszoktunk.
Tanítási elveim között vallom,
hogy a gyerekek minél játékosabban, élményszerűbben, felfedezésként tudják átélni az iskola első éveit. Következetességre törekszem, szeressenek iskolába járni,
szeressenek olvasni, számolni.
Nevelési módszerem főként a jutalmazáson alapszik.
A gyerekekben a jóra, szépre való
érzékenységet igyekszem kialakítani. Alkossanak osztályközösséget, tiszteljék
egymást és a felnőtteket.
Több alkalommal megyek majd az
óvodába, hogy előzetesen is megismerhessem a leendő tanítványaimat, és várjuk
majd a kicsiket is az iskolába Gergelynapkor, amely régen is Iskolába Hívogató
Nap volt. A tavasz folyamán szülői értekezletet is tartok, így a szülőkkel is megismerkedem majd.
Kedves Szülők! Jöjjenek el több is-

kolai rendezvényre, hogy bepillantást
nyerjenek az iskolai életbe, hiszen egy
rendkívül sokoldalú és programokban
gazdag iskolába íratják majd gyermekeiket!
Várom Önöket, akár a farsangi
mulatságunkon is!
Andi néni
Mit mondanak róla a tanítványai?
Andi néni jelenleg a negyedikeseket
tanítja, őket is megkérdeztük.
„Andi néni nagyon jó osztályfőnök, odafigyel ránk, megértő és sokat segít nekünk. Azért is szeretjük, mert kedves,
mosolygós, és sokat szokott viccelődni.
Szigorú, meg kell nála tanulni mindent,
nem lehet lazsálni. Alaposan megtanítja a
tananyagot, azért, hogy sikerélményhez
jussunk és mindent tudjunk. Nagyon szeretjük őt!”

LEVÉLBEN JÖTT A JÓ HÍR
Tisztelt Intézményvezető!
Kedves Keindl Zoltánné!
Örömmel tájékoztatom, hogy támogatási
kérelmük mérlegelésre került, és egyedi
tulajdonosi döntés alapján a Mészáros
Csoport 2x 1.452.880 Ft, azaz összesen
2.905.760 Ft támogatást nyújt az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola számára két darab interaktív tábla megvásárlásához. A tulajdonos Mészáros Lőrinc Úr
bízik benne, hogy az iskola interaktív oktatásának támogatásával a diákok még hatékonyabban sajátíthatják el azt az ismeretanyagot és tudást, amelyre szükségük
lesz későbbi életpályájuk során.
A támogatási szerződéssel és a kifizetés részleteivel kapcsolatban a cégcsoporthoz tartozó Fejér-BÁL Zrt. munkatársa veszi fel Önökkel a kapcsolatot.
Üdvözlettel:
Dr. Tóth Krisztina
kommunikációs igazgató
Mészáros Csoport

Képünk illusztráció
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Önsajnálat vagy önszeretet?

körben. Ha sajnálod, akkor fejleszd olyanná, akit szeretni tudsz.
A boldogságot csak a szeretet teremti meg, mert az önsajnálat, az
csak kisajnál téged az életből. Arra szolgál, hogy mindig bebizonyítsd magadnak újra és újra, hogy miért nem érdemled meg,
hogy boldog legyél.
Meddig akarsz hazudni még magadnak? Meddig akarsz
szeretet nélkül élni? A legnagyobb rajongód Isten. Ha Ő szeret,
akkor miért sajnálod magad? Inkább indulj, és vedd magadra,
tedd magadévá az Ő szeretetét, és merülj el benne!
Ha kérdéseid vannak, várlak szeretettel minden héten vasárnap 10.30-kor istentiszteleten!
Boldog akarsz lenni? Legyél.
Lendvai Sándor
református lelkipásztor

Hányszor érzed azt, hogy a te életed a legrosszabb? Érzed, hogy
az egész világ ellened van? Vagy esetleg, hogy mindenki másnak
könnyebb az élete? Szeretünk szenvedni. Sőt. Van itt még valami. Szeretünk szenvedni, de közben azt mutatni, hogy küzdünk,
fenntartjuk a látszatát annak, hogy mi igyekszünk rendbe hozni
az életünket és boldognak lenni, de… de nem sikerül. Valamiért
sosem sikerül. Látszatokban élünk. Lepel alatt élünk. Hogy miért? Mert a ködben megmarad az önsajnálat. Mert a ködben mások nem látják a valóságot, és mi határozhatjuk meg, mit mondunk magunkról. De van egy kérdés, amit ha megválaszolsz, tetten érheted magad, hogy önsajnálatban élsz vagy szeretetben. A
kérdés így hangzik: Boldog vagy?
A legcsúnyább szó a világon, amit ismerek ez: önsajnálat.
Tudod miért? Döntsük már el azt, hogy egy életen át sajnálni
akarjuk magunkat, vagy szeretni! Változtasd meg az életed a szavaid megváltoztatásával! Változtasd meg az életed a gondolataid
megváltoztatásával! Lépj előre! A boldogságot csak úgy érhetjük
el, ha rálépünk az ösvényre és megyünk, alakítjuk, tesszük. Az
önsajnálat viszont arra szolgál, hogy a lepel alatt megbújjunk. A
ködben, csak úgy. Csak tenni ne kelljen semmit, elég nekem az
önsajnálat is. De a szürke szamár mindig elvész a ködben, ezt ne
felejtsd el! Kezdd el szeretni azt az embert, akit meglátsz a tü-

Mindegy a színhely

KÖSZÖNET A SZOLGÁLATOKÉRT
A Dobozi Református Gyülekezet ezúton is
KÖSZÖNETET MOND
CEZINER FERENCNEK
az egyházat segítő munkájáért, a templom,
a gyülekezeti ház, a temető környezetének
gondozásáért!
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a
Dobozi Református Gyülekezet pénzügyeit
TÓTH MÁRTA intézi.
Elérhetősége: 06 22 353 011
Köszönjük áldozatos munkáját!
SOLI DEO GLORIA!
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Keresztelő Szent János vértanúhalála után Jézus elkezdi tanító
küldetését. Az évközi idő most következő rövid szakaszában,
egészen nagyböjtig a tanító Jézusról hallhatunk a szentmiséken –
az Örömhír talán ismertebb részeit idézzük fel majd. Érdemes jól
odafigyelni a szóban forgó szakaszokra, de hogy jobban megértsük Jézus egész üzenetét, ne hagyjuk figyelmen kívül, hogyan
indul küldetése. Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő)
Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. „Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és
Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a
pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény
virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus
tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a
mennyek országa!” (Mt 4, 12-17)
Palesztina abban az időben három jól elkülöníthető vidékből állt: délen Judea, a legmagasabb presztizsű hely, ahol Jeruzsálem és a templom állt. Északon Galilea, távol a központtól,
amelyet a judeaiak pogány földnek, sötét vidéknek tartottak, lakóit nem titkoltan lenézték. Nem is beszélve a középen fekvő
Szamáriáról, az ottaniakat különböző okok miatt egyetemlegesen vették semmibe.
Jézus tehát – noha kétségünk nem lehet afelől, hogy tudása, intelligenciája, származása alapján megtehetné – nem óhajt
az öntelt júdeaiak közé tartozni. A názáreti zsinagógában a Szentírást önmagára értelmezi: „Az Úr azért kent fel engem, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a
foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon
bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének
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esztendejét.” (Lk 4, 18-19)
Jézus elutasít minden kiváltságot, nem törődik a vérvonalával, átérzi, hogy küldetése azokhoz szól, akik az aktuális elit
szemében kevesebbet érnek, akiknek a felső réteg értékrendje
szerint kevesebb jutott, ugyanakkor még jobban rászorulnak Isten irgalmára.
Jézus nem akar divatikonná válni, tanítása érthető, egyszerű és sokszor kényelmetlenül egyértelmű.
Néhány évtizeddel ezelőtt az egyház üldözése alatt számtalanszor előfordult, hogy kivételes képességű atyák akár doktorátussal is a világ végén kaptak kis plébániát (persze ha nem
börtönözték be őket) mert a rendszer el akarta őket tüntetni a látómezőből. Ha túl sikeresek voltak a lelkipásztori munkában, rövid idő alatt rendre tovább helyezték őket – amivel a rendszer
sokszor akaratán kívül szolgálta Jézus Krisztus ügyét, hiszen
egyre több helyen alakult keresztény közösség az atyák munkássága által. Az igazi jellemek nem rogytak össze a lefokozás-

tól, mert tudták, hogy az evangélium hirdetése és az Egyház szervezése minden körülmények között Krisztustól kapott kitüntető
feladat.
Jézus sem mondott fel, sőt ő maga fordult a megvetettek
felé. Manapság, amikor a papok száma meredeken csökken,
egyre inkább felértékelődik a civil keresztények szerepe. Hiszen
az embereknek akkor is igazat kell hallaniuk Jézus Krisztusról,
amikor nincs elég felszentelt személy, hogy Krisztus képmásaként jelen legyen falvainkban. Ilyen helyzetben a tanúságtevő
keresztények szerepe nemhogy csökken, hanem egyre fontosabbá válik.
A minap cinikusan megkaptam valakitől, hogy maradjak
csak falun, én csak egy vidéki hitoktató vagyok. Az illető
szándéka ellenére nem éreztem magam megbántva….
Jäger Tamás
falusi hitoktató

Képeink az ökumenikus imahét alcsútdobozi alkalmain készültek

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné
szül. Dobozi Terézt
(1926. 02. 13. )
94. születésnapja alkalmából
Bense Ferencné
szül. Vigh Gabriella Lujza
(1930. 02. 21.)
90. születésnapja alkalmából
Orosz Jánosné
szül. Gergely Teréziát
(1931. 02. 20.)
89. születésnapja alkalmából
Sebők Mihályné
szül. Vépi Magdolnát
(1933. 02. 17.)
87. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk képviselő-testületének 2020. január 20-án
tartott ülésén az alábbi döntések születtek.
Háromoldalú megállapodás aláírására
született határozat, egy göböljárási vízvezetékszakasz áthelyezése kapcsán. Az
Etyeki Kúria Kft., mint a SAMAK Kft.
meghatalmazott képviselője azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy
a társaság tulajdonában álló Alcsútdoboz
külterület 0121/8. hrsz-ú ingatlanon keresztül áthaladó, önkormányzati tulajdonú vízvezetékszakasz kiváltásához és az
Alcsútdoboz 0121/35. hrsz-ú ingatlanra
történő áthelyezéséhez járuljunk hozzá, a
kérelmező költségviselése mellett. A társaság a régi magtár épület mellé egy félig
földbe süllyesztett új borászati raktár és
érlelő épületet szeretne kialakítani, mely-

LOMTALANÍTÁS

hez már jogerős építési engedéllyel is rendelkeznek. Az új épület megépítéséhez
szükséges a vezeték körülbelül 94 méteres szakaszának áthelyezése.
A háziorvosi és az iskolaorvosi
egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról hozott határozatot képviselő-testületünk. Mivel Dr.
Temesszentandrási György háziorvosunk
feladat-ellátási szerződését felmondta,
önkormányzatunknak új egészségügyi
szolgáltatóról kellett gondoskodnia. Megkereséssel éltünk több lehetséges szolgáltató felé, melynek eredményeként a vértesacsai META PREVENT Kft. vállalta,
hogy az Alcsútdoboz-Tabajd körzetben

2020.02.01-től ellátja a háziorvosi feladatokat. Leköszönő orvosunk a következő
hat hónapban még rendelkezik azzal a
joggal, hogy praxisát értékesítse. Amenynyiben ez 2020.07.31-ig nem lesz sikeres,
a praxisjog átszáll az önkormányzatra.
Addig a feladat-ellátás csak helyettesítés
keretében oldható meg, mely csökkentett
rendelési időt jelent.
A META PREVENT Kft-vel és
Dr. Hadházi Ádám háziorvossal történő
szerződés aláírását követően az ANTSZtől megkértük és meg is kaptuk a működési engedélyt, amelynek birtokában a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megköthető a finanszírozási szerződés.
Tóth Erika
polgármester

A 2020.02.01-TŐL ÉRVÉNYES HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐK
Alcsútdoboz

A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. a tavaszi
lomtalanítást

2020.
MÁRCIUS 28-ÁN
TARTJA
A lomhulladék
2020. március 27-én
17 órától
helyezhető ki
a közterületre.
FIGYELEM!
A 3 KÖBMÉTERNÉL
NAGYOBB
MENNYISÉGBEN
KIRAKOTT
HULLADÉKOT
A SZOLGÁLTATÓ
NEM SZÁLLÍTJA EL.
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Tabajd

Hétfő

17.15-19.15

Szerda

17.15-19.15

Kedd

17.00-19.00

Péntek

16.15-18.15

Csütörtök

17.15-19.15

Tanácsadás
minden hétfő

16.15-17.15

Tanácsadás
minden szerda

16.15-17.15

Rendel: Dr. Hadházi Ádám háziorvos
Asszisztens: Kissné Kiss Erzsébet szakápoló

Meghívó

A DOKTOR ÚR
Dr. Temesszentandrási György és
Rácz Sándorné asszisztens köszöntése
Az ünnepélyes alkalomra

2020. február 21-én pénteken 17 órakor
kerül sor az alcsútdobozi Sportcsarnokban,
melyre tisztelettel hívjuk településünk polgárait.
Program:
Köszöntések szóban, versben, dalban
Kötetlen beszélgetés, vendéglátás
Mindenkit várunk, aki szereti és tiszteli leköszönő
háziorvosunkat és szakápolónkat!

Alcsútdobozi hírek
Zsohár Melinda

Orvost keresnek, nagy a kihívás
Február 1-jétől Hadházi Ádám háziorvos helyettesít Alcsútdobozon és Tabajdon

Nem lesz könnyű

Jére Csaba, Varga Ferenc, Boncz Sándor, Szili Árpádné és Tóth Erika polgármester a
többedik alkalommal tartott egyeztetésen
Fotó: Pesti Tamás
Nem lesz könnyű dolga a két községbe
érkező háziorvosnak, mert személyes
tiszteletnek és megbecsülésnek örvend
Temesszentandrási György, aki negyvennyolc esztendeje szolgál a két község közös praxisában. Komplex gyógyítást végzett, biztató szóval sem fukarkodott.
A két település közös orvosaként
1972-ben foglalta el állását a tüdőgyógyász szakképesítésű doktor, mindenképpen vidéken szeretett volna élni és dolgozni, mondta el korábban is, ha kérdezték döntése felől. Idén január 31-én lejár a
felmondási ideje, mindenképpen helyettesről kell gondoskodnia a gesztorönkormányzatnak, monda el Tóth Erika, Alcsútdoboz polgármestere a legutóbbi testületi ülésen. A polgármester asszony második ciklusát kezdte meg tisztében, a vele
együtt héttagú testületben szinte valamennyiüknek van véleménye, érzelmi
hozzáállása az „orvosügyben” – ez kiderült. Tabajdon Bárányos Csaba is a második ciklusban kapott felhatalmazást, az
ezerlelkes településen ötödmagával vezeti az önkormányzatot, s náluk is ugyanaz a
helyzet.

A fiatalabbaknak a doktor bácsi, az idősebbeknek a doktor úr lényegében az életük része lett, annál is inkább, mert Temesszentandrási György intézménnyé
vált mindkét faluban. Sokáig Alcsútdobozon lakott, majd Tabajdon megvette a
falu talán legöregebb parasztházát, autentikusan felújította, berendezte, s háromszor négy esztendőn át társadalmi megbízatású polgármesterként is igazgatta Tabajdot, segítséggel, hangsúlyozza, ha erről kérdik. Nem titok, az utóbbi években,
de talán korábban is nála elég hosszú ideig
kellett várakozniuk a betegeknek a rendelőben, mert ő komplex gyógyítást végzett.
Továbbküldte, letelefonálta, megszervezte, beajánlotta a hozzá forduló beteget az
általa legjobbnak vélt szakorvoshoz, kórházba, ha arra volt szükség. Ha házhoz
hívták, öreget, fekvőbeteget látott el, a vigasztaló, biztató szóval sem fukarkodott.
Hát ezt siratják most annyian, bár hála istennek Temesszentandrási doktor a hetvenkilencedik esztendejébe lépvén is
szellemileg friss, ragyogó, gyógyítani is
tud, de hát mégiscsak engedni kell őt pihenni!

Az ide vonatkozó törvény nem egyszerű,
a testületi üléseken boncolgatták eleget,
az önkormányzatoknak kötelező feladat
az egészségügyi ellátás. Alcsútdobozon
már háromszor szavaztak róla, s megszületett a megállapodás és az átmenetileg
biztos megoldás. Röviden az a lényeg,
hogy a háziorvosi praxis egyelőre Temesszentandrási doktoré, de ha hat hónapon át
nem veszi meg tőle senki, a praxisjog az
önkormányzatra száll. A helyettesítés idején a helyettesítő orvost a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) fizeti.
Ha ezek után fél évvel sem jelentkezik
senki a praxisra, akkor a továbbiakban az
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia az
orvos illetményét, részben vagy egészben, de orvosról így is, úgy is gondoskodnia kell. Február 1-jétől tehát Hadházi
Ádám vértesacsai háziorvos helyettesít
Alcsútdobozon és Tabajdon az ő rendelési
ideje után két-két órában a két községben
– erről beszélnek hetek óta a két faluban.
Az új doktornak ugyan bizalmat szavaznak: ki nehezítené a dolgát? De nem lesz
könnyű neki sem, Temesszentandrási
György három-négy generációnak – a
legöregebbeknek a dédunokái révén – ismeri betegségét, lelkiségét. A napokban
dugig van a felújított, fogorvosi rendelővel és védőnői szolgálattal ellátott szép alcsútdobozi egészségház éppúgy, mint a
százéves tabajdi községháza első traktusában kialakított öregecske rendelő. Csak
receptért, csak jó szóért, csak még egyszer!
forrás:feol.hu

Az ALCSÚTDOBOZI
KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA
Hétfő: 16.00 - 18.00
Csütörtök: 16.00 - 18.00
Szombat: 9.00 - 10.00
Gyermekkönyvtár:
Hétfő és Szerda: 12.30 - 14.00
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Pillanatképek a Magyar Kultúra Napja
alcsútdobozi gálaműsorából
Alcsútdoboz Önkormányzata szervezésében ünnepi gálaműsor keretében emlékeztünk meg a Magyar kultúra napjáról
2020. január 24-én, a sportcsarnok közösségi színterén.
Az igényes és tartalmas műsorból
elevenítünk fel pillanatképeket.
„A kultúra hangja a csönd. A
csönd az elmélyedés, a megrendülés, a
fölébredés, a bekapcsolódás, a megértés,
a tisztaság, a bölcsesség hangja. A giccs
hangja a zaj. A kultúra megrendít, a giccs
megőrjít. A kultúra katartikus, tisztít, a
giccs szennyez. A kultúra tétje az üdv, a
giccsé a bevétel. A kultúra a közösségben
terem, a giccs a tömegben.” Czakó Gábor
Kossuth-díjas író gondolataival nyitottuk
meg az ünnepséget.
A Himnusz közös eléneklése után
Tóth Erika polgármester asszony ünnepi
köszöntőjében a Himnusz történetének jeles alkalmait elevenítette fel.
Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus előadásában az alábbi dalok csendültek fel Kiss Ferenc vezényletével, Fonyó-

di Tivadar zongorakíséretével:
ź Bárdos Lajos: Erkel Szózata – vegyeskarra
ź Vasile Cazan: Templom és iskola
(Reményik Sándor verse)
ź Farkas Ferenc: Felhők
ź Karai József: Ugrótánc
Kemény Ede, végzős tanuló előadásában
hangzott el Tóth Árpád: A holdkóros apród története című kedélyes hangulatú
verse.
Márton Dóra hegedűjátkában gyönyörködhettünk a szavalat után. Előadásában Acollay: A-moll koncertje csendült
fel.
A zenei előadást kisiskolás tehetségek folytatták az alábbi sorrendben, furulyajátékkal:
ź Molnár Lotti: Szólj síp szólj és
Gólya- gólya, gilice
ź Márton Klári: Borsót főztem és
Béres János 24. számú gyermekdalai
ź Molnár Orsi: Aki nem lép egyszerre
és Aranyszálat szakajték
ź Fényi Dóri: ABCD és Hol jártál

KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT
Hálásak vagyunk mindenkinek azért a gyors segítségért,
amelyet a kazánházunkban keletkezett tűzeset oltásánál kaptunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni a szakszerű beavatkozást legelső sorban is az
ALCSÚTDOBOZI TŰZOLTÓ EGYESÜLET TAGJAINAK,
továbbá a
BICSKEI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓKNAK és a TATABÁNYAI
TŰZOLTÓSÁGNAK!
KÖSZÖNETTEL:
DEMETER EMIL ÉS CSALÁDJA

ALCSÚTDOBOZI HÍREK

Postánkból

Ingyenes kiadvány

Tisztelt Alcsútdobozi Ismerőseim!
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.
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Hosszú ideig (57 év) Alcsúton éltem.
2019. november végén elköltöztem Budapestre. Időm nem volt arra, hogy a szomszédaimtól és a jóismerőseimtől elköszönjek. Most bepótolom ezen mulasztásomat.
Soha nem felejtem el az itt töltött
éveket, az itt megismert embereket. Végleg nem szakadok el Alcsúttól, mert hozzátartozóim sírjainak gondozását továbbra is kötelességemnek tartom, míg erőm
engedi. Ezen alkalmakkor biztosan fogok
ismerőseimmel találkozni.
Kívánok mindenkinek jó egészséget, boldog éveket!
Sok szeretettel:
Buziné Juhász Erzsébet

báránykám?
Felkészítő tanáruk: Frank-Kócsi Boglárka.
A furulyaszó után fuvolajáték következett, Szabó Csilla és Szendefi Jázmin előadásában.
Szakáll Béláné, nyugalmazott tanárnő minden előadásával értéket közvetít. Igényesen választja ki az irodalmi művek sokaságából azokat, melyek egyetemes emberi értéket hordoznak és közvetítenek. A magyar irodalom kimagasló írónőjétől választotta előadásának témáját,
Szabó Magda: Ókút című regényének „A
versek” című részletét.
A gálaműsor koronáját Mészáros
János Elek szívet emelő, zenés-irodalmi
előadása tette fel. Énekhangjával, témaválasztásával magyarságtudatunkat erősítette.
Ez a gálaműsor tanúbizonyságát
adta annak, hogy településünkön élnek
olyan kicsik és nagyok, akik szeretik, őrzik anyanyelvünket, örökölt kultúránkat,
és örömmel osztják meg tudásukat a falu
polgáraival.
Szilveszter Mária

“...hogy mindnyájan egy legyenek …”
(Jn: 17,21)

Ökumenikus
nemzetközi imahét
A Krisztus-hívők egységéért évről-évre
január 18. és 25. között tartott eseménybe
falunk keresztény közösségei is bekapcsolódtak.
2020. január 22-én délután Lendvai Sándor nagytiszteletű úr igehirdetését
hallhattuk a katolikus templomban, majd
másnap Varga Imre c. esperes, plébános
szólt hozzánk a református gyülekezeti teremben.
Aki el tudott jönni az eseményre,
együtt mondhatta közös imáinkat, majd
kedves vendéglátásban részesülhetett
mindkét imaalkalom után.
Komáromi János kedves testvérünk évekre visszamenő “statisztikája”
szerint ebben az évben 22-én a katolikus
templomban 13 református és 14 katolikus, 23-án a gyülekezeti teremben 14 református, 13 katolikus és 1 evangélikus
hívő imádkozott együtt.
“A hitvallásnak számos formája
van. Mindegyik fontos, a te és az én kicsi
és alázatos tanúvallomásom is, azoké,
akik egyszerűségben élik meg hitüket a
hétköznapokban.” (Ferenc pápa)
Gulyás Lászlóné

Alcsútdobozi hírek

A védett platánfasor kezelése

Az alcsúti platánsor – kiegészülve a feketedió fasorral – különleges falutörténeti és
turisztikai értéket képvisel. Rangos helyet
foglal el a Helyi Értéktárban és a Fejér
Megyei Értéktárban is.
Az Etyekre vezető 8106 jelű országos közút mentén elhelyezkedő fasor tulajdonjogilag a közút kezelőjéhez, a Magyar Közút Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságához tartozik.
A platánfák sorsa és megóvása már
a kilencvenes évek elején is foglalkoztatta
a helyi önkormányzat vezetőit, ezért
1993-ban helyi védelem alá helyezték a
fasort.
Mára sajnos sokat öregedtek a fák.
Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy
odafigyeljünk rájuk, hogy minél hosszabb
ideig életben maradjanak. Java részükkel

még nincs nagyobb baj, de van néhány
beteg faóriás, illetve tíz körüli a már kiszáradt, forgalomra veszélyes platánfák
száma.
Tavaly október végén a Magyar
Faápolók Egyesületével vettük fel a kapcsolatot, majd január hónap közepén a

Magyar Közút Zrt. képviselőivel tartottunk megbeszélést az alcsútdobozi platánsor fáinak védelme, kezelése ügyében.
A cég környezetvédelmi szakmérnökei
felmérést készítettek a fákról, melynek
eredményét nyilvántartásban rögzítették.
A fasorban még jelenleg is több
mint 200 darab fa található. A fákat eredetileg (az 1800-as évek első felében) 5
méterenként telepítették, azzal a szándékkal, hogy minél előbb összeboruljanak,
majd ha már túlzottan besűrűsödnek, minden második fa kivágásával ritkítják azokat. A ritkítás azonban csak a fasor egyik
felében történt meg, az út déli-délkeleti
oldalán. Az idők folyamán a fasor mindkét oldalán pusztultak ki fák, így a tőállás
sok esetben többszöröse az ültetett 5, illetve a ritkított 10 méternek.
Emiatt is, illetve a balesetveszélyt
hordozó, kiszáradt példányok Közút által
tervezett eltávolítása miatt is, a fasort új
facsemeték ültetésével kell pótolni, kiegészíteni. Ebbe a programba szeretnénk
majd bevonni a lakosságot is! A kis fák
örökbefogadásával, személyes gondoskodásunkkal sokat tehetünk a megerősödésükért, fejlődésükért.
A platánsor és a feketedió fasor védelmében tervezett további intézkedésekről folyamatos híradásokban fogjuk tájékoztatni lakosainkat.
Tóth Erika

Új körzeti megbízott Alcsútdobozon
Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány úr 2020. január 9-én azért keresett fel, hogy bemutassa az Alcsútdobozra kirendelt új körzeti megbízottat. A következő időszakban településünkön a közrend és közbiztonság védelmi feladatok ellátásáért tevékenykedik:
LAKATOS ATTILA körzeti megbízott. Elérhetősége: +36 70 329 3190.
Feladatai közé tartozik az általános rendőri, a bűnügyi, a közlekedési feladatok
ellátása, valamint együttműködés az illetékességi területén működő települési önkormányzattal.
Tóth Erika

MEGHÍVÓ
RENDHAGYÓ TANÓRA

Alcsútdoboz Település Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja Önöket
2020. FEBRUÁR 28-án 17 órakor a
József Nádor Iskola aulájában tartandó
RENDHAGYÓ TANÓRÁRA
Téma:
PSZICHOLÓGIA
avagy
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
ÉS HOZZÁÁLLÁS
Előadó:
LENDVAI SÁNDOR
református lelkész
Megtisztelő érdeklődésükre számítunk!
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A Háromhárs Óvoda hírei
Újévi zenés nap 2020.
Már hagyományosnak mondható, hogy
évek óta zenés nappal köszöntjük az újesztendőt, itt az óvodában.
Január 15-én délelőtt tartottuk meg
az idén ezt a napot. Ennek a napnak a szervezésével az volt a célunk, hogy még közelebb hozzuk a gyerekekhez a muzsikát,
a hangszeres zenét. Ezért is gondoltuk,
hogy a rácsodálkozás élményét leginkább
gyermek zenei tehetségek segítségével
adhatjuk át. Egészen kis kortól, már óvodás kortól lehet tanulni zenélni. Már volt
nekünk is olyan kisóvodásunk, Márton
Klári, aki nagycsoportban már járt hegedülni, kicsi negyedes hegedűjén apró
gyermekdalokat megtanult eljátszani. Az

idén a szép tiszta énekhangjáról ismert tehetségígéretünk, Farkas Karcsi mutatta be
harmonikáját.
A helyi általános iskolában pedig
már szép számmal akad zeneiskolás gyermek. Kértem a segítségét Keindl Zoltánné
igazgató néninek, hogy engedjen át erre a
délelőttre néhány ügyes tehetséget. Így
aztán kis műsorral szerepeltek nálunk az
alább felsorolt zenészpalánták.
Márton Dániel gitáron pengetett,
Szabó Csilla és Szendefi Jázmin fuvolán,
Fényi Dóra és Farkas Emília furulyán játszott, Farkas Emília és Márton Dóra zongorázott, Márton Dóra és Baljer Márk hegedült egy-egy kedves népdalt, gyerekdalt, amit több-kevesebb sikerrel felismertek még az ovis gyerekek is.
Zeneiskolába Bicskére, a Prelúdi-

um Alapfokú Művészeti Iskolába járnak
ők, és az iskolai és a községi rendezvényeken időnként fellépnek hangszereikkel. Nagyon megköszöntük a szereplésüket, aprósüteménnyel, csokoládéval és
üdítővel igyekeztünk kedveskedni nekik.
A zeneiskolás gyermekek szereplését egy kis mozizás követte. Kivetítőn
igazi zenei zseniket, pl. 3 éves zongoristát, dobost, óvodáskorú gitárosokat és hegedűsöket, énekes tehetségeket néztünk
meg a világ minden tájáról. Minden produkciót hangosan megtapsoltak a gyerekek.
Reményeink szerint a mi kis óvodásaink közül is kerül ki olyan tehetség,
akire később még büszkék lehetünk.
Óvári Zsoltné

AZ ALCSÚTDOBOZI
HÁROMHÁRS ÓVODA
NYITVATARTÁSA
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
NAPONTA:
6.30 ÓRÁTÓL
17.30 ÓRÁIG

2012. óta egy angol
kezdeményezés nyomán

FEBRUÁR 14.
nemcsak Valentin nap,
hanem a

KÖNYVADOMÁNYOZÁS
NAPJA is
Ajándékozz Te is könyvet
gyermekednek,
szeretteidnek!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Településünk szülötte,
CSŐKE ANDREA
nemrégiben jelentette meg könyvét
GYILKOSSÁG ALCSÚTON
címmel, melyet élvezettel olvastam.
Az izgalmas cselekmény falunkban,
illetve külterületi helyszíneinken
játszódik az 1918-23 közötti években.
A könyv, amelyet minden helybélinek
figyelmébe ajánlok, az alcsútdobozi
könyvtárból kikölcsönözhető!
Tóth Erika

Állatorvosi ügyelet
február 01-02.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397 | +36 70 217 3745
február 08-09.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353-327 | +36 20661 5215
február 15-16.
Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u.55.
+36 20 445 6256
február 22-23.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u.26.
254-505 | + 36 20 941 1900
február 29. - március 01.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
353-327 | +36 20 661 5215
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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.
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

