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A József Nádor Általános Iskola

Cirkuszban járt a 6. osztály
Február 20-án a Lázár Ervin Program keretében az egész 6. osztály a Fővárosi
Nagycirkuszban nézhette meg a Fesztivál+ című műsort. A Cirkuszfesztivál
produkcióiból összeállított válogatásban
a Varázslatos Fényhajlító és a színeket
megtestesítő tánckar segítségével újra színesre festette a világot. Igazi cirkuszi élményben volt részünk sok nevetéssel, soha nem látott trükkökkel és mutatványokkal! Szédületes sebességgel száguldottak
a labdák és buzogányok a zsonglőrök kezei között. A levegőben szárnyaltak a trapézművészek, örmény lovasok száguldó
lovakról ugráltak, a pónilovak elvarázsoltak minket cukiságukkal, miközben a bohócok újra és újra megnevettették a gyerekeket és felnőtteket. Mindenki lélegzet
visszafojtva figyelte a mutatványokat, és
a gyerekek úgy vélekedtek, hogy „Megérte eljönni.” Mindenkinek csak ajánlani
tudjuk ezt a műsort.
Baráth Judit osztályfőnök

Színházlátogatás
A harmadikosok színházban jártak Tatabányán. Sok felnőtt számára cseng ismerősen Gőgös Gúnár Gedeon neve. A sok
apró történetet zenés feldolgozásban ismerhették meg a gyerekek. Igazán színvonalas előadást láttunk. Tarka tánc kavalkád, a pergő ritmusos zene lüktetése
tette a délelőttöt feledhetetlenné.
Péterfi Nikolett
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hírei, eseményei
Zrínyi Ilona megyei és
iskolán belüli
matematikaverseny
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány szervezésében 2020. február 21-én rendezték meg a Zrínyi Ilona
Matematika verseny területi fordulóját. A
versenyt már hagyományosan Bicskén, a
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
épületében szervezik. Az alcsútdobozi iskolából 7 tanuló vett részt a megmérettetésen, lelkesen és szép helytállással. Farkas Emília, Selettye Vanessza Georgina,
Barta Pál, Fényi Milán, Nagy-Földházi
Bianka, Kiss Máté és Kemény Ede.
A Zrínyi Ilona matematika versenyt iskolán belüli háziverseny előzte
meg, melyre a gyerekek szorgalmasan
készültek a kiadott feladatlapok segítségével. A háziversenyre február 12-én került sor, melyen 16 tanulónk vett részt a
felső tagozatból. A helyezések a következőképpen alakultak:
5. osztály: I. hely: Fényi Milán, II.
hely: Barta Pál; III. hely: Tieger Eszter,
Baljer Márk.
6. osztály: I. hely: Jére Dávid, II.
hely: Kiss Máté, III. hely: Nagy-Földházi
Bianka.
7.-8. osztály: I. hely: Kemény Ede,
II. hely: Marton István, III. hely: Baljer
Kitti.
Gratulálunk a versenyeken résztvevő kis matematikusoknak!
Vas Szilvia tanárnő

Jelmezbe bújtak a nebulók
és dolgozók
Nagyon vidám hangulatban telt február 8án a József Nádor Általános Iskola által
szervezett farsangi bál. A rendezvény Alcsútdoboz sportcsarnokában került megrendezésre, mely a szülők és a gyerekek
segítségével gyönyörű díszítést kapott.
Rengeteg felnőtt és gyermek tisztelte meg
a rendezvényt jelenlétével.
Palotás nyitótánccal indult ez a
farsang is, melyet kellő komolysággal adtak elő a felső tagozatos diákok. Őket követték az osztályműsorok, melyek idén is
nagyon látványos produkciók voltak. A
gyerekek az osztályfőnökök által megálmodott koreográfiákat hatalmas lelkese-

déssel mutatták be. Volt macskaduett a
legkisebbek előadásában, láthattunk táncot a Rómeó és Júlia híres Lehetsz király
zenéjére, fergeteges cirkusszal érkeztek
meg a harmadikosok, és vicces csontváztáncot adtak elő a negyedikesek. Aztán az
ötödik osztályosok elindították a bulit a
Hungária együttes slágereivel, melyet a
hatodik osztályosok folytattak, de már
napjaink zenéjére betanult tánclépésekkel. A hetedikesek egy igen szokatlan,
ugyanakkor rendkívül látványos és lenyűgöző térdbalettet adtak elő a híres Radeczky indulóra.
A pedagógusok is színpadra léptek, és mint minden évben óriási sikert
arattak. Idén Ken és a Barbi babák szerepében kaptak vastapsot. Az osztálytorták elfogyasztását követően kezdetét
vette a jelmezes felvonulás. Az idei évben
nagy létszámban öltöztek be a lelkes, izgalommal fűtött fiatalok, és ez egyértelműen tükrözte a lelkesedésüket és a farsang iránti szeretetüket. Volt, aki egyénileg, és voltak, akik párban álltak a szigorú
zsűri elé. A jelmezek idén nagyon kreatívak voltak, látszódott, hogy a szülők és a
gyermekek mennyi időt és energiát fordítottak az elkészítésükre. A rendezvény a
gyerekek legnagyobb örömére egy hatalmas bulival zárult. Összességében egy
igazán színvonalas, precízen megszervezett farsangi mulatság részesei lehettünk,
a tanári kar odaadó, szervezett, hatalmas
erőfeszítéseket nem nélkülöző munkájának köszönhetően, melyre nem is kellett
nagyobb visszaigazolás, mint a csillogó
szemecskék, és vidám gyermekarcok.
Köszönet mindenkinek, aki segítségével vagy felajánlásával támogatta a
rendezvényt!
Hegyi Noémi
a szülői munkaközösség tagja

Valentin napi bál 2020!
A szerelmesek ünnepéhez kapcsolódóan
tartotta meg, immár sokadik alkalommal a
szülői munkaközösség fergeteges Valentin napi bálját az Alcsútdobozi Sportcsarnokban. Az időpont közeledtével egyre izgatottabbá váltunk, hiszen nagyon sokan
dolgoztunk azon, hogy a rendezvény sikeres legyen. (Idén a feladatok szétosztásra
kerültek a szülők részére, megosztva a terheket a lebonyolítással kapcsolatban.) A
díszítés jó hangulatban zajlott, tanárok,
szülők, és az iskola tanulóinak részvételé-

vel közösen. Hasonló lelkesedéssel készültek a bálra az iskola idősebb diákjai is,
akik az intézmény legkedvesebb hagyományai közé tartozó palotás tánccal nyitották meg a műsort. A palotás ünnepélyes
tartású, derűs, lovagias hangulatú társastánc, melyet a királyi és fejedelmi udvarokban is táncoltak. Ebbe a forgatagba pillanthattunk be kicsit.
A koreográfia Keindl Zoltánné
Mariann igazgatóasszony munkáját dicséri. A hajnalig tartó zenét a Doroghouse
Dj párosa szolgáltatta. Repertoárjukba az
előre leadott kívánságlista szerint válogatták a jobbnál jobb báli zenéket, és a bulizós, lazább dallamokból sem volt hiány.
A jó hangulat megalapozását folyékony
nedűvel, és ízletes vacsorával a Hegedűs
Vendéglőnek köszönhetjük, s itt köszönném meg a hetedik osztályos szülők udvarias kiszolgálását is. A bál idejére többen jöttek el nem mulatni, hanem dolgozni. Tombolát árultak, édességeket kínáltak, belépőt szedtek. Rendkívül hálásak
vagyunk felelősségteljes munkájukért.
Éjfélkor került sor a tombolahúzásra, ahol
értékes nyeremények találtak gazdára. Talán még soha ilyen sokan nem jöttek el a
gyerekek támogatására. A jótékonysági
bál célja az összefogás, hiszen a község
lakói mindig is kiálltak a nemes ügyek
mellett, s ha az iskoláról, a gyerekekről
van szó, nem mondanak nemet a kérésre.
A bál bevételét teljes egészében diákjainkra, az iskola programjainak megvalósítására fordítjuk. Pl.: tanév végi jutalmazás, végzős diákok tablókészítése, gyermeknapi rendezvények megvalósítása,
házi versenyek, nyári táborok támogatása,
közösségi terekhez bútorok vásárlása.
Köszönjük a szponzoroknak, a rendezvényt patronáló szülőknek, a diákoknak,
felkészítő és szervező tanároknak, hogy
lelkes munkájukkal, támogatásukkal lehetővé tették a színvonalas esemény megrendezését.
A rendezvény utóéletéhez hozzátartozik a bál utáni rendrakás, takarítás
is… Köszönjük a szülői segítséget, és önkormányzati dolgozók munkáját ezzel
kapcsolatban is.
Reméljük, jövőre is ilyen jó hangulatban, vidáman rophatjuk együtt újra a
táncot!
A szülői munkaközösség nevében:
Boncz Mária
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Amikor az Úrhoz emeljük a szívünket, Isten szeretete egybeforraszt bennünket.

Rendhagyó pszichológia óra
A pszichológia az emberi viselkedés elemeit vizsgálja, amelynek
vannak tudatos és nem tudatos részei, így az érzelmek, a motiváció, az érzékelés, a tanulás, a memória, a gondolkodás stb.
Maga a kifejezés a görög „pszükhé” szóból ered, mely a lélek, a
lélegzet, a személyiség jelentést is magában foglalja. E témában
tartott előadást Lendvai Sándor, fiatal református lelkészünk, aki
teológiai tanulmányai mellett a pszichológia tudományába is belemélyedt. Érdekes előadásnak voltunk részesei, amelynek fő
vázát kivetített prezentáción, bővebb tartalmát pedig közvetlen
stílusú magyarázatban követhettük végig. A hallgatóság jobb
meggyőzése érdekében az előadó interaktív módszerrel is élt:
egy önként jelentkező bevonásával hatásos szerepjáték is megvilágította a kifejtett mondandót. A keresztény szellemmel átitatott program kidomborította a szeresd felebarátodat, mint tenmagad tanítást. Ezt akkor csináljuk jól, ha önmagunk egyediségének elfogadásából kiindulva fordulunk embertársainkhoz.
Tóth Erika

Alcsútdoboz Faluközössége nevében
fájdalommal búcsúzunk
VARGA IMRE
c. esperes, bicskei plébános atyától,
aki életének 63.,
pappá szentelésének 37. évében,
2020. február 22-én elhunyt.
Imre atya hosszabb ideje teljesített áldott
szolgálatot az Alcsúti Római Katolikus
Egyházközség hívei körében.
Ökumenikus alkalmakkor és az ünnepi
szentmiséken minden alcsútdobozi keresztény
lelki épülését szolgálták igehirdetései.
Mindig hálával gondolunk Rá!
Imre Atya temetésére
2020. március 5-én
a polgárdi temetőben kerül sor.
Csak Jézusnak mondd el
Hordozd hallgatva, csendben, amit hordozni kell!
Másoknak elkeseregve, csak súlyosabb lesz a teher.
A seb csak jobban éget, ha hozzáér kezünk,
mert minden érintésre újabb kínt érezünk.
Ha fájdalmak, keservek töltik be lelkedet,
mondd el az Egyetlennek, ki bút, bajt elvehet!
Hozzá vidd minden terhed, mellyel szíved tele,
mint Atyjával a gyermek, beszélhetsz Ővele!

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

Takács Jánosné szül. Gyökeres Etelt
(1925. 03.11.) 95. születésnapja alkalmából
Hanák Mihályné szül. Csadó Magdolnát
(1934. 03. 08.) 86. születésnapja alkalmából
Mészáros Elekné szül. Komáromi Esztert
(1937. 03. 08.) 83. születésnapja alkalmából
Kiss Sándorné szül. Vörös Juliannát
(1939.03.21.) 81. születésnapja alkalmából
Szakáll Bélát
(1940.03.11.) 80. születésnapja alkalmából
Nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!
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Tóth Imréné Bárányos Lídia
FILMKLUB ALCSÚTON
A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉG
szeretettel hívja és várja az érdeklődőket
2020. MÁRCIUS 22-ÉN VASÁRNAP
14 ÓRAKOR A
RIESEN - A FELTÁMADÁS 2016.
című film megtekintésére
a református gyülekezeti házba
A PROGRAMOT SZERETETVENDÉGSÉG ZÁRJA

Alcsútdobozi hírek

Farsang az iskolában
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Alcsútdoboz Községért - Rácz Sándorné kitüntetése
Rácz Sándorné hosszú ideig tevékenykedett szakápolóként Alcsútdobozon és Tabajdon, Dr. Temesszentandrási György háziorvos mellett. Munkáját mindig a biztos szakértelem és a gyógyítás melletti elkötelezettség jellemezte. Empatikus készségének köszönhetően a betegeket nemcsak egészségügyi téren, hanem emberi hozzáállásával is segíteni tudta, megosztva gondoskodását és szeretetét családja és az ellátottak között. Lokálpatriótaként a két település minden lakóját ismerve szívesen segített
idősebbnek, fiatalabbnak egyaránt. Csendes szerénységével,
szolgálatkész magatartásával belopta magát a betegek szívébe.
Otthonukban kereste fel az ágyhoz kötött betegeket, akik örömmel vették gondoskodását, tanácsait, várták látogatásait. Injekciózásait, kötözéseit, sebkezeléseit kedvesség, segíteni akarás
jellemezte. Az elmúlt évek alatt végzett odaadó orvos asszisztensi és betegápolói tevékenységéért köszönetet és megbecsülést
érdemel. Rácz Sándorné életével, munkásságával maradéktalanul megfelel az Alcsútdoboz Községért kitüntetés adományozás
feltételeinek. Ezért a vonatkozó helyi rendeletben biztosított lehetőséggel élve az Alcsútdoboz Községért kitüntetést adományozzuk Rácz Sándorné részére.
Alcsútdoboz Település Önkormányzata

Gulyás Györgyné: Évinek
Eljött a nap, kedves Évi,
Vár otthon a nagy család,
Kitartottál hűségesen,
A főnököd hatott rád.
Türelmed a betegekhez
bárány-szelídségű volt,
Bár néhanap a váróban
Tomboltak a farkasok.
Csak recept kell, mindjárt megyek!
Bocsánat, ha zavarok!
Ily mondatok hangzottak el,
S közben szólt a telefon.
Nyilvántartás, receptírás,
Injekció, más bajok,
Nem csoda, ha néhanapján
„Tele volt a pisztolyod!”
Most már vége, megpihenhetsz,
Unokázhatsz eleget,
Azt kívánom, felejtsd el a
Sok nyavalyás beteget!
Szeretettel elköszönünk
Tőled mi is nagy búson,
Reméljük, hogy találkozunk
a nyugdíjas bulikon!
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Alcsútdoboz Település Díszpolgára
Dr. Temesszentandrási György
Dr. Temesszentandrási György hosszú ideig tevékenykedett háziorvosként Alcsútdoboz és Tabajd településeken. Az emberek
szeretete, valamint a segíteni akarás szándéka irányította az orvosi pályára, tanulmányai során tüdőgyógyász szakképesítést
szerzett.
Fiatal orvosként került közénk. Nem ugródeszkának vette
Alcsútdobozra való települését, hanem az itt élő emberekhez kötődve, végig hivatástudattal végezte gyógyító és betegség megelőző tevékenységét. Munkáját a magas fokú szakmai felkészültség és a gyógyítás során megszerzett széleskörű tapasztalat
jellemezte. A gyógyító munkában a megalapozott szaktudáson
kívül elengedhetetlen az emberség, a humánum. Ezt a jellemvonást nála több évtizeden át megtapasztaltuk, mint ahogyan azt
is, hogy a hivatalos munkaidő fogalmát nem ismerve, Temes
doktor a betegei számára mindig elérhető volt.
A legaktívabb éveiben főfoglalkozása mellett közéleti
szerepet is felvállalt Alcsútdobozon képviselőként, majd Tabajd
településen polgármesterként is eredményesen tevékenykedett.
Mint áldozatos munkát végző orvost és segítőkész embert körzetének valamennyi lakosa szereti és nagyra becsüli, akinek egész életútja alkalmas arra, hogy példaképül szolgáljon a fiatalabb nemzedék számára.
Értékelve tudását, az évtizedek alatt felhalmozott tapasztalatát, az emberekkel való személyes törődést, és azt a benne lévő pluszt, amelyet csak az egyéniségek tudnak a munkájukhoz
hozzáadni, a közel ötven éve végzett kimagasló szakmai tevékenységéért, gyógyító munkájának elismeréseként Dr. Temesszentandrási György részére az Alcsútdoboz Település Díszpolgára kitüntető címet adományozzuk.
Alcsútdoboz Település Önkormányzata

Gulyás Györgyné: Temes doktor
Két veterán köszön el most,
Egy autó és egy orvos.
Összenőve jártak ők,
Megérve sok esztendőt.

Én ugyan még bírhatnék, így
Fiatalon, frissen bármit,
Csak a fránya autó,
Mondta azt, hogy „finito!”

Mostan itt a búcsú perce,
Nem vártunk mi sosem erre!
Sajnos, mégis itt a nap,
Bár azt hittük így marad,

Mit tehet a sok falusi?
Nehéz szívvel elengedi.
Nem tudja, hogy lesz-e még
Ilyen ember, s ilyen gép,

S míg a világ forog-forog,
Nem lesznek itt más doktorok!
De a Skoda elfáradt,
Több utat nem vállalhat!

Kinek nem számít az idő,
Lehet éjjel, eshet eső,
Mégis ott van, mikor kell,
Türelemmel, jó szívvel.

Azt mondta a tüdőgyógyász:
Skoda nélkül nincs gyógyítás!
Akkor én is elmegyek,
Ápolom majd kertemet!

Kedves búcsúzó barátok,
Engedjük el, még ha már most
Tudjuk is, hogy hiánya,
Nem lesz üdvös számunkra.

Szerettem én gyógyítani,
Emberekkel foglalkozni,
Tudtam, ki a nagy beteg,
s kik a hyphoconderek.

De, míg élünk, nem feledjük,
szeretettel emlegetjük.
Néki áldást kívánva
Engedjük hát útjára!

Számos embert megszerettem,
Gyógyítottam, segítettem.
De a Skoda öreg lett,
Nem vállal több beteget.
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Farsang az óvodában
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A madarak védelmében
Szeretnék javára lenni szeretett szülőfalumnak, hacsak kicsiny részben is. Egy
igaz történetet írok le röviden. Régen történt, amikor édesanyám észrevette, hogy
a postaládánkban valami mozgás van,
mert a cinkepár kibérelte lakásul. Aztán ki
is keltek a kis cinkék, mi pedig megkértük
a postást, hogyha valami küldeményt hoz,
ne oda dobja be, inkább hozza be. Akkoriban Juhász Juliska volt a postásunk,
csendes, halk szavú asszony. Kis idő elmúltával kérdezte édesanyámat: „Bárányos néni, kirepültek már a kismadarak?”
Nem kis türelmével ő is hozzájárult a fiókák megmaradásához. Személyes tapasztalataim azt mondatják velem, hogy van rá
eset, amikor mi emberek tanulhatnánk a
madaraktól. Egyszer nagyon szomorított
valami, közben a kezemben volt egy kis
dióbél, hogy viszem a cinkéknek. A fiam
készített nekik etetőt, oda tettem a diót.
Egy kicsit tisztes távolból figyeltem őket.
Egy-kettő észrevette, és hírül adta a többinek, hogy van ám itt valami finomság! Mi
emberek miért nem tudunk ilyenek lenni?
Hogy megosztjuk másokkal, ha valami jót
találunk, akár lelki téren is?
Annyira megfogytak az énekes
madaraink. Pacsirtát már nagyon régen
hallottam énekelni, rigót is csak elvétve. A
verebekre sokan haragszanak, pedig sok
rovartól megszabadítanak ők is. Igaz volt,
hogy megkezdték a napraforgót, de nincs
nekik sem fészkelő helyük. Se nádtető, se
szalmakazal. Sokszor a fecskék fészkét is
kitúrják, azok is mindig kevesebben lesznek. Üresek az istállók, vagy már el is tűntek. Átalakult a falunk, alig van, aki még
foglalkozik állatokkal. Egyre kevesebben
veszik a fáradtságot, hogy szabadidejükben kertészkedjenek, pedig a frissen sze-

dett zöldség sokkal jobb ízű! De ez is csak
akkor lehetséges, ha áldás van a munkánkon. Egyet talán lehetne tenni: megfelelő
madárházikót helyezni a fákra. Igaz, már
mintha hallanám: de, ha a permetezéssel
a rovarokat elpusztítjuk, akkor meg mit
egyenek?
Kedves Alcsútiak, gondolkozzunk, mit lehetne tenni? Hogy a kismadarak a javunkra legyenek, és az utánunk
következő nemzedékeknek különösen.
Szeretettel, egy idős asszony, aki
szereti az élővilágot, a növényeket és a
madarakat.
TAVASZI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tegyük közösen kulturáltabbá,
gondozottabbá környezetünket!
A téli hónapokban a közterületeinken
(utcáinkon, árkokban) felhalmozódott
szemét eltüntetése érdekében
Önkormányzatunk

2020. március 21-én
hulladékgyűjtési
akciót hirdet.
Gyülekező 9 órakor a faluközpontban,
ahol műanyag zsákokkal várjuk a közös
programba bekapcsolódó
helyi családokat, szülőket és
gyerekeket.

Tisztelt Címzett! Tájékoztatjuk, hogy
2020.03.23-án 08.30-12.30 óráig
Alcsútdoboz Szabadság u. páros oldal
178-234. sz., páratlan oldal 161—211.sz.ig, valamint a Jókai u. teljes területén
áramszünet lesz.
Továbbá
2020.03.25-én 08.00-16.00 óráig
Alcsútdoboz Szabadság u. páros oldal 232/A sz., páratlan oldal 1—23/A.sz.-ig
áramszünet lesz.

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.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
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Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
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a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
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A Háromhárs Óvoda hírei
Farsangi kézműves délután az óvodában
Már évek óta tartunk hagyományosan az
ovis farsang előtti időszakban kézműves
délutánt, melyre a ráérő szülőket szeretettel várjuk gyerekeikkel együtt. Jó ráhangolódás ez a közelgő farsangra. Ilyenkor igyekszünk egy-egy különleges álarckészítési technikát bemutatni. Megbeszélhetjük a gyerekek jelmezeihez az ötleteket, és aki igényli, segítséget nyújtunk.

Igazából azért van ez a nap, hogy jobban
megismerjük egymást, és együtt eltölthessünk egy vidám délutánt, mert együtt
lenni, együtt gondolkodni, együtt tevékenykedni jó! Egy hétköznap késő délutánjára tettük az időpontot, azonban a
szülők többsége a munkája miatt még
ilyenkor sem ért rá. Azért így is szép
számmal összejöttünk!

Ovis farsang a sportcsarnokban
Február 22-én farsangi délutánt rendezett
a Háromhárs Óvoda a sportcsarnokban.
A gyerekekkel együtt már hetekkel
előbb elkezdtünk ráhangolódni a jeles
napra. Csoportonként ötletes műsorokkal,
zenés táncos bemutatókkal, valamint az
óvó nénik és dajka nénik előadásában humoros mesével készültünk a mulatságra.
Természetes, hogy ilyenkor a szülők is kiveszik a részüket a felkészülésből.
Jópofa, kreatív jelmezeket készítenek
gyermekeiknek a jelmezes felvonulásra,
tombolatárgyakkal, és sok finom süteménnyel, szendviccsel járulnak hozzá a
rendezvény sikeréhez.
Így volt ez az idén is, nagyon sokan jöttek el a hozzátartozók, barátok közül. Megtöltöttük a csarnokot.
A farsangi rendezvényt az óvó nénik által előadott Rest Miska című magyar
népmese nyitotta meg. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a szülőknek és a gyerekeknek is egyaránt tetszett a helyzetkomikumokra épülő humoros történet.
A továbbiakban a kiscsoportosok a
Hupikék Törpikéket elevenítették meg
Hókuszpókkal és Törpapával az élen. Jól
állt a piciknek a jelmez, miközben vidám
táncot roptak. A középsőseink a Hungária
együttes 70-es évekbeli rockandroll slágereire táncoltak. A lányok pöttyös szoknyában, babos kendővel, napszemüvegben
jelentek meg, ahogy illik. A fiúk is korhűen, jampiknak öltözve jöttek a „buliba”,
és táncra kérve a lányokat, fergeteges
twistet jártak. A végén a limbó hintó sem
maradhatott el a limbó tánccal.
Ezek után az óvoda „nagyjai” következtek, akik egy rövid történetet mutattak be királylányokkal, királyfiakkal,
akik megküzdöttek a sárkánnyal. Végül a
lányok a Sárkány együttes zenéjére legyezőtáncot jártak, mellyel a lángnyelveket
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utánozták, a fiúk pedig bebújtak egy kínai
sárkány alá, és hullámozva körbe táncolták a lányokat. Színes, forgatagos, látványos produkció volt, ahogy azt a nagyoktól elvárjuk!
Nagyon jól sikerült a rendezvény,
köszönet mindenkinek az aktív részvételért!
Tóth Gabriella

Az idén a vidám madárálarcok volt a fő
témánk, de készült cápa és hajas gyermekfej álarc is, illetve különböző szemüvegek. Úgy érzem, az együtt töltött vidám órák alatt sikerült jól ráhangolódnunk a farsangra. A mellékelt képek magukért beszélnek.
Tóth Gabriella

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

Alcsútdobozi hírek
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

Állatorvosi ügyelet
március 01. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
március 07-08. Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
+36 70-2173745
március 14-15. Dr. Halász György
Csákvár, Kálvária u. 55.
+36 20-4456256
március 21-22. Dr. Kiss Sándor
Csákvár, Szabadság u. 26.
+36 20-9411900
március 28-29. Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
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ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

tisztelettel meghívja önöket

2020. MÁRCIUS 13-ÁN 16 ÓRÁRA
A SPORTCSARNOKBA
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
172. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre.
ÜNNEPI PROGRAM:
ZENÉS - IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS
a József Nádor Általános Iskola
3. osztályos tanulóinak előadása
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
KOSZORÚZÁS ÉS MÉCSES GYÚJTÁS AZ
EMLÉKPARKBAN
Megtisztelő megjelenésükre számítunk!

