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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola

Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola szülői munka-
közössége, nevelőtestülete és diákjai második alkalommal ren-
dezték meg a Nádorfesztet 2022. május 20-án pénteken az iskola 
belső udvarában. Korábban ősszel tartottuk az első ilyen rendez-
vényünket, ami nagy sikert aratott az érdeklődők körében, ezért 
nem volt kérdés, hogy újra megrendezésre kerül. 

Az osztályok különböző és változatos standokkal és por-
tékákkal készültek. Az első osztály a korábbi varázslatos süte-
ményvásárt felváltotta a tengerparti témára. E köré építve árultak 
a szülők süteményeket, készítették el a gyerekek a dekorációt, a 

Tavaszköszöntő Nádorfeszt

Első körben két cégtől kapott meghívást iskolánk hetedikes osz-
tálya, hogy pályaválasztás előtt, minél több szakmába nyerhes-
senek betekintést. 

A Tesco logisztikai központjában megismerkedhettek a 
targoncás, komissiós, árukiadó és árufelvevő, illetve a sofőri, ta-
karítói munkakörökkel, míg a Talentis consulting Zrt-nél az in-
formatikus munkakörrel. Mindkét cégnél szó esett arról, hogy 
milyen iskolákat kell elvégezni egy-egy feladatkörhöz, és a gye-
rekek tehettek fel kérdéseket is, melyre szakszerű válaszokat 
kaptak.

Az elkövetkezendő hetekben még ellátogatnak egy pék-
ségbe, egy kertészetbe, egy szállodába, egy autószerelőműhely-
be és egy szépségszalonba.

Reméljük sikerül segítenünk a megfelelő szakma kivá-
lasztásában.

Mariann néni osztályfőnök 

Pályaorientációs napon jártunk Herceghalomban
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hírei, eseményei 

Két év kihagyás után ismét szervezhettünk Határtalanul kirándu-
lást, melynek célcsoportja a hetedik osztály volt. Az út lehetősé-
get teremtett diákjaink nemzettudatának erősítéséhez, a nemzeti 
összetartozás érzésének kialakításához, elmélyítéséhez. Megis-
merhették a határon túli magyarság életét, az egykor magyar 
területek természeti és kulturális kincseit. Iskolánk hetedikesei 
1.672.470 forintot nyertek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, 
így a gyerekek számára a teljes utazás, szállás, étkezés és néhány 
helyre a belépő is ingyenes volt. 

Baljer Márk hetedik osztályos tanuló élménybeszámoló-
jában így írt a kirándulásról.

Buszunk hétfőn – 2022. május 9-én – reggel 6.30-kor indult az 
Alcsútdobozi Sportcsarnok elől. Szerencsére mindenki időben 
érkezett, izgatottan vágtunk neki az útnak. A szlovák határt 9.46 
perckor léptük át. Mariann néni sokszor mondta, hogy figyeljük 
úgy a tájat, hogy ez egykor magyar terület volt. 

1. nap Első napon az Andrássy-kastélyhoz utaztunk, ahol 
csodás látvány tárult elénk. A kastély angol virágoskertje, elő-
kertjében az angyalos szökőkúttal különlegesen volt. 5 hektár 
területen fekszik az angol kert, ami nagyon szép, gondozott. Saj-
nos a kastély épületébe nem tudtunk bemenni, mert zárva volt, de 
körbejárva is megállapíthattuk, hogy az Andrássy család nagyon 
szép vadászházban élt. 

Sajnos az első napon az időjárás is kiszúrt velünk, mert 
míg a buszon utaztunk csodaszép napsütéses idő volt, de mikor 
elkezdtünk sétálni, ránk szakadt az ég. Szepesszombat felé ha-
ladtunk, amikor megálltunk és rövid sétát tettünk a Szlovák 
Nemzeti Paradicsom egyik túraútvonalán. Szepesszombat fő-
téren megnéztük a későromán stílusú Szent György templomot, 
majd továbbutaztunk Iglóra, ahol a szállásunk volt. A szálláshe-
lyen csak a mi iskolánk volt, ezért esténként hatalmas számhá-
ború csatákat vívtunk. A játszma befejezése áttolódott a követ-

kező napra, ahol döntetlenben egyeztünk ki, és mindenki evett a 
jutalomcukorból.

Szép, higiénikus szobákban aludtunk, és bár szokatlan 
volt az étel,  mi mind megettük. 

2. nap Személyesen nekem az egész kirándulásból a leg-
jobban a Béla-barlang tetszett, mert sok érdekes látnivaló volt. 
Tetszett az a megoldás, hogy magyar nyelven tudtuk hallgatni a 
cseppkőbarlangról szóló tájékoztatót. Több mint 900 lépcső ve-
zetett fel és lefelé, nagyon izgalmas, kicsit félelmetes is volt, 
ahogy a szűk járatokban haladtunk. A hatodik helyen fényha-
tásokkal és zenével tették látványosabbá a barlang belsejét. A 
barlangászás után megkóstolhattuk a szlovákok nemzeti ételét, a 
Sztrapacskát (nekem ízlett) és az étel mellé lehetett kérni Kofolát 
(Cola-t). 

Ezek után Késmárk állomás következett a Thököly várral. 
Ebben a várban született Thököly Imre. Szobránál is fotózkod-
tunk, Ottling Rami a kriptájánál koszorút is elhelyezett. Ezután 
következett a Szepesség gyöngyszeme: Lőcse. A belvárosban fa-
gyira is jutott idő. 

3. nap Reggel összepakoltunk, bevetettük az ágyakat, 
szép rendet hagytunk magunk után, majd megreggeliztünk és 
utána Kassa felé indultunk haza. Útközben megnéztük a Hernád-
völgyi Márkusfalvát, a Máriássy család székhelyét. Különleges 
rokokó stílusban épült a főúri kastély. Ezután a szepesi várhoz ér-
keztünk, mely a szepesi főispánok székhelye még ma is.  

Utolsó úticélunk Felső-Magyarország gyöngyszeme: 
Kassa volt. Felejthetetlen élményt nyújtott a Rákóczi-ház, ahol 
az idegenvezető részletesen beszélt nekünk Rákóczi fejedelem 
életéről, temetéséről. Megnéztük a Szent Erzsébet-dómot, Rá-
kóczi sírhelyénél koszorúztunk és elénekeltük a Himnuszt. 

Ezek után szabadidőt is kaptunk, így jót játszottunk a szö-
kőkútnál. 

Este fél 8 körül érkeztünk haza kicsit fáradtan, de tele él-
ményekkel. Bármikor szívesen visszamennénk! Köszönjük szé-
pen a lehetőséget!

Baljer Márk 7. osztályos tanuló

Határtalanul Szlovákiában

tanulók „hawai” ruhába bújva élvezhették a jó idő melegét. A 
gyerekek ennél a standnál „pecázhattak”, amiért cserébe nyere-
ményeket választhattak. Volt lehetőség csillámtetkó kipróbálá-
sára, csillámos hajfonás készíttetésére. 

A második osztály finomságok köré építette fel a standját. 
Készült itt hot-dog, hamburger, színes muffinok, tölcséres gyü-
mölcsök, minden, ami szem szájnak ingere. 

A harmadik osztály ez alkalommal is megteremtette a vá-
sári hangulatot, hiszen rengeteg kézműves terméket árultak, amit 
a gyerekek készítettek el saját kezűleg. Színes karkötők, nyaló-
kák, zsákbamacska, szerencsekerék mind-mind megtalálható 
volt a 3. osztály standjánál. 

A negyedik osztály igazi balatoni hangulatot varázsolt 
udvarunkba, ahol finom sajtos-tejfölös lángos volt kapható. 

Az ötödik osztály gondoskodott arról, hogy különféle pa-
lacsintakülönlegességeket kóstolhassanak meg az arra látogatók. 
Ha ez nem lenne elég, akkor választhattunk ennél a standnál jég-
krémet is, hogy a melegben lehűtsük magunkat. 

A sok ennivaló mellett szükséges volt a folyadékot is pó-
tolni, amiről a hatodik osztály gondoskodott, finom, hűs üdítő-
italokkal és limonádéval.

A 7. osztály tanulói pattogatott kukoricával, kürtöskalács-

csal és kávéval látták el a közönséget.
A 8. osztály gofrit készített, ahol különféle önteteket vá-

laszthattunk. 
Kiegészítve a standok kínálatait a gyerekek kézműves-

kedhettek, ilyen volt a kavicsfestés vagy a szélforgókészítés. 
Arcfestésért álltak sorba, kipróbálhatták, hogy milyen az iskola 
udvarában a pónilovaglás. 

A hangulatot tovább fokozta a színvonalas néptáncbemu-
tató, amit Keindl Zoltánné intézményvezető tanított be a gye-
rekeknek, a Nevesincs bábcsoport zenés produkciója és a Kalap 
Jakab koncert, mely egy népzenei elemekre épülő produkció, 
ami közel áll a gyermeki világhoz, valamint a felnőtteknek is 
szórakoztatást nyújt. A 3. osztályos tanulók pedig lehetőséget 
kaptak közös daluk előadására.  
Végezetül szeretnénk megköszönni a rengeteg munkát, ami 
hozzájárult a rendezvény sikerességéhez. Kitűnő program volt, 
melyben gyermekek, szülők és pedagógusok szórakozva dol-
goztak együtt. 

Libényi Petra tanító néni
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

„Ó nyárelő sokünnepű hava…” - kezdi egyik versét a papköltő 
Sík Sándor. Valóban: júniusban szinte torlódnak az egyházi ün-
nepek: pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Jézus Szíve ünnepe, 
és az Eucharisztia különleges napja, az Úrnapja. 

Úrnapja ünnepének keletkezése nem magyarázható meg 
a középkorban virágzó sajátosan nyugati, az eucharisztikus ke-
nyérre összpontosító jámborság nélkül. (Megjegyzendő, hogy a 
jámbor kifejezéshez az idők folyamán sajnálatos módon társult 
egy cinikusan negatív másodlagos jelentés, eredetileg azonban 
jóindulatú, szelíd és istenfélő embert jelöl. Mi itt ilyen értelem-
ben használjuk.)

Lüttichi Szent Julianna körül csoportosulók körében 
megfogalmazódott egy külön Oltáriszentség-ünnep kívánsága. 
Először Lüttich püspöke rendelte el az úrnapi szentmisét saját 
egyházmegyéjében, majd IV. Orbán pápa 1264-ben az egész 
Egyházra kiterjesztette.

A népi jámborság tehát felgyorsította a Corpus Domini (= 
az Úr Teste) ünnepét létrehozó eljárást; a maga idejében, Isten 
népe körében ez volt az oka és hajtóereje az eucharisztikus áhítat 
új formái megszületésének.

Az ünnep eredeti elnevezése „Krisztus Testének ünnepe”. 
Az eucharisztikus bor ez esetben is – csakúgy, mint a szentáldo-
zásnál – a történelem során háttérbe szorult. A ma is használatos 
1970-es misekönyv azonban már a két szín alatti egyetlen Eucha-
risztiát nevezi meg: Úrnapja az Úr Teste és Vére főünnepe. Az úr-
napi mise szövegének szerzője a – liturgikus reform során szin-
tén megtartott – úrnapi szekvencia szövegével együtt minden bi-
zonnyal Aquinói Szent Tamás.

Úrnapja rendes időpontja a pünkösd utáni második csü-
törtök. A nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban 
nem helyezték át vasárnapra, sőt többek között Lengyelország-
ban, Horvátországban és Ausztriában most is munkaszüneti nap. 

Az úrnapi szentmise különlegessége, hogy körmenet is 
kapcsolódik hozzá. (A körmenet eredetileg összekapcsolódott a 
határjáró körmenettel: a települést körbejárván megálltak a négy 
égtáj felé felállított stációknál, és áldást mondtak. A kommu-
nisták egy ideig tiltották a körmeneteket, manapság általában a 
templom körül zajlik, sokszor a hatóságok segítő szolgálatával.) 

A keresztény nép a körmeneteken ünnepélyes módon és 
különös tisztelettel hordozza körül az Eucharisztiát, ezzel nyilvá-
nosan is kifejezi hitét és imádását az Oltáriszentség iránt. 

A legrégebbi szentségi körmenet éppen az úrnapi, a XIV. 
századtól általánosan ismert. (A legelső Úrnapi körmenetet 
Kölnben tartották 1274-79 között.) A hatályos szabályozás leg-
fontosabb célja a körmenetet illetően, hogy azon az Oltáriszent-
ség tisztelete ne sérülhessen: Ilyenkor Krisztus Teste egy nemes-
fém vagy azzal bevont díszes tartóban, úgynevezett monstranci-
ában (=Úrmutatóban) van. A pap a monstranciát nem puszta kéz-
zel érinti, hanem egy díszes lepellel körbevéve viszi baldachin 
alatt, miközben a szolgálattevők csengetéssel jelzik a szentség 
elhaladását. A hívek szolgálata által a körmenet gyakran eucha-
risztikus szimbólumokkal készített virágszőnyegen halad végig, 
amely igazán látványos jele a település hívő életének. Kedves 
szokás, hogy a menet elején gyermekek vagy az éppen abban az 
évben elsőáldozottak virágszirmokat hintenek a Szentség elé. 
(Szükséges, hogy a népi jámborság sajátos elemei, az utcák és 
ablakok díszítése, a virágcsokrok, az oltárok, melyekre a körme-
net megszakításakor az Oltáriszentséget kitesszük, az imák és az 
énekek, az egymás közötti versengés formáit elkerülve, kizá-

rólag Urunk dicséretére figyelve, kifejezésre juttassák a hívek 
hitét Krisztusban.)

Az Úrnapi körmenet sajátos helyzetéből adódóan az áldás 
alkotja az ünnepélyes szertartás befejezését: a templomba visz-
szatérve a hagyományos papi áldás helyett a legszentebb Oltári-
szentséggel áldja meg a híveket a pap.

Adja Isten, hogy az úrnapi szentmise és körmenet valóban 
lelki életünk javára váljék, és lehetőség szerinti tevékeny vagy 
imádságos részvételünk Jézus Krisztushoz méltó tanúságtévő jel 
lehessen embertársaink szeme előtt.

Jäger Tamás hitoktató

„Íme étke angyaloknak, kenyere lett
vándoroknak”

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha va-
laki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, 
ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai öm-
lenek!” Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak 
kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem di-
csőült meg.    

Szeretett Testvéreim, vagy akár hadd szólítsalak meg beneteket 
így: Testvéreim, akit Jézus olyannyira szeret! Ti mind!

Az évben 3 nagy ünnepünk van, jól tudjátok mind, Kará-
csony, Húsvét és Pünkösd. Ezek közül a Pünkösd olyan megfog-
hatatlan. Minek is az ünnepe? – kérdezik mások, egyébként jogo-
san. Mindig fel kell tenni a kérdést! Majd eszembe jutott, hogy 
csoda az egész év. Mind a három ünnepen Jézus Önmagát adta 
nekünk ajándékul. Karácsonykor testté lett az Isten, aki földig 
hajolt értünk emberi testben. Húsvétkor a helyettünk meghalt 
Isten Fia értünk támadt fel örök életre, nekünk adva magát, hogy 
általa kerüljünk a mennyek országába. Most itt a Pünkösd: Nem 
hagylak titeket árván – mondta Ő. Ahelyett, hogy elhagyna és 
búcsút vett volna, elküldte az Ő Lelkét nekünk, sőt belénk. Olyan 
közel jött hozzánk, mint a saját szívverésünk. Nemcsak hogy 
mellettünk akar lenni, hanem bennünk. Az a Jézus, aki mindig hí-
vogat: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! – Tőle meg-
kapom minden helyzetben azt, amire szükségem van! Milyen ér-
dekes, hogy nem kérdezi meg, hogy mit szeretnénk! Mert még 
magunk sem tudjuk. Az egész életben igazából csak próbálko-
zunk. Próbálkozunk élni, megélni, átélni, túlélni, boldogulni. És 
néha nagyon fent érezzük magunkat a hetedik mennyországban, 
aztán hirtelen lent a völgyben. És itt van Jézus, Aki felkínál vala-
mi olyat számunkra, amivel oltja a szomjunkat. Ezt nevezi a Bib-
lia Isten áldásának is. Most úgy fogalmazok, hogy megelégedést 
Ő ad. Véget ér a kínzó sóvárgás nyugtalansága. A lázas elégedet-
lenség. A folytonos panasz a balsorsra, ami talán én vagyok, mert 
én hibáztam. Tehát ez az első amit ad: Mellettem van. De itt el-
hangzik egy másik ígéret is: Aki hisz énbennem, ahogy az Írás 
mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!  - Bennem 
van.  Aki Őbelőle merítve megtalálja lelki megelégülését, arról 
ez az áldás tovább is fog áradni másokra. Benne magában is 
olyan forrás fog fakadni, amelynek jótéteményeiből újabb szom-
júhozó lelkek meríthetnek. Nemcsak élvezője lehet az élő víz 
ajándékának, hanem osztogatója és terjesztője is egyben. És eh-
hez csak az kell, hogy higgyen Őbenne, hisz ez az igazi ivás. Ja-
nus Pannonius írta szintén az igét magyarázva: Gyümölcseiről 
ismerjük meg a jó fát, s az aratás bőségéről, hogy a mag mibe 
hullott. Ha mellettem van Jézus, bennem is akar lenni. A keresz-
tyénség nem lehet önző vallásosság, bár élvezhetjük az Isten ál-
dását. De végsősoron a keresztyénség mindig: szeretve szolgál-
ni. Erről és csak is erről fogod tudni, hogy Jézus csak melletted 

Pünkösdi köszöntő – Melletted vagy Benned?
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Mintha az elmúlt két év korona vírus bezártsága miatt elvesztett 
időt akarta volna bepótolni mindenki. 

Már januárban elkezdődtek az előkészületek. A Párizsban 
is működő Liszt Intézet meghívására először Franciaországba ér-
keztünk. Az első bemutató a Lille-i egyetem magyar tanszékén 
volt. Itt a fiatalok hobbyból tanulják a magyar nyelvet és most be-
tekinthettek a magyar népművészet szépségeibe. Az előadást kö-
vetően megnyílt a terem a helyi érdeklődők számára is egy estébe 
nyúló tojásfestésre. Több hallgatónak elsőre sikerült remek hí-
meseket készíteni, szép gyimesi piros tojások kerültek ki a kezük 
alól.

Két nap múlva Párizsban folytatódott a magyar hímesek 
bemutatkozása. A rendezvényre előzetes bejelentkezés alapján 
lehetett bejutni. Sok gyermek érkezett a szüleivel együtt. Telt ház 
volt. Először egy előadás keretében ismerkedtek a magyar hímes 
tojásokkal, majd utána kezdődött az írókázás és a festés. A több-
ség még soha nem látott ilyent. Tetszett a kicsiknek, hogy a festő-
levet jól megkeverve a festék pirosra festette a megírt tojásokat. 
Ott csoportosultak a festő tál körül, mindenki festeni akart. Aki-
nek kanál nem jutott, az a kezével próbálta a festőlevet a tojásra 
locsolni. Hogy a kezüket is megfogta a festék? Ennek csak örül-
tek. Alig lehetett tőlük elmozdulni. Egyre többen jöttek, a végén 
mindenki festeni akart. Jól sikerült a párizsi bemutatkozás is. 

Másnap a Réka Darida Alapítvány meghívására New 
York-ba utaztunk. A fárasztó repülés után felüdülés volt, hogy 
nekiállhattunk a hímes tojás kiállítás rendezésének. Még egy na-
punk maradt, hogy befejezzük. A kiállító terem falain a Viasszal 
írt üzenet című könyv képeiből készült fotóválogatás is bemu-
tatásra került. A következő napon délelőtt a gyerekeknek volt egy 
előadással egybekötött tojásírás, délután pedig a felnőtteknek 
kezdődött egy késő éjszakáig tartó foglalkozás. Az érdeklődők-
nek pedig még egy könyvbemutatót is tartottunk. New Yorkban 
is megtapasztaltuk milyen az, amikor a csilláron is lógnak az ér-
deklődők. A helyiek nagyon készültek erre az eseményre. Már 
előző nap főzték a sonkát és a tojást. Így mindenkinek jutott a 
húsvéti finomságokból. Persze a locsolkodás sem maradhatott el. 

A következő nap New Jersey állam New Brunszvik nevű 
városában folytatódott a program, ahol sok magyar él. Ott szintén 
előadással egybekötött tojásírás következett. Ők süteményekkel 
és nagyon finom sült kolbásszal készültek erre az eseményre. 

Egy hét, két kontinens,
négy város, hat előadás

van, vagy benned is! Élj úgy, hogy azok, akik ismernek téged, de 
nem ismerik Istent, megismerjék Istent azáltal, hogy téged ismer-
nek. Annak belsejéből IS élő víz folyamai ömlenek! Belőled! Is-
ten Szentlelke árad Jézusból híveire és hívein át másokra. Ez az, 
ami minden szomjúságot megelégít és igazán bőséges áldások 

forrásává teszi az életet! Ugyan miért ne lehetne neked is részed 
benne?! Ilyen hétköznapjaid lehetnek! Nem hatalommal és nem 
erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregeknek Ura. 
(Zakariás 4,6)

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Még aznap este visszatértünk New York-ba, hogy egy ráadás to-
jásíró estet is csináljunk, mert a szervezők a meghirdetett napon a 
sok érdeklődő miatt nem tudták kipróbálni a tojásírást. A néhány 
napos szabadidőben pedig több rövid tojásíró film készült, me-
lyek Fekete Ildikó Facebook csatornáján már megtekinthetők. 

Ezzel az utazással a diaszpórában élő magyarok részére 
ismét sikerült egy kis hazai kultúrát közvetíteni.

Fekete Ildikó
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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.

EBOLTÁS
ALCSÚTDOBOZ 2022.

Községháza: 06. 14. (kedd) 17 - 17.30
Dobozi buszmegálló: 06. 14. (kedd) 17.30 - 18
Pótoltás községháza: 06. 21. (kedd) 17 - 17.30
Göböljárás puszta: 06. 21. (kedd) 18 - 18.30

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

Az összevezetett ebek oltása az idei évben 4500 Ft,
a féreghajtó tabletta 10 kg-onként 200 Ft.

Csak chippel megjelölt kutyát lehet beoltani.

A harapós kutyákat szájkosárral kell elővezetni.

Az eboltási igazolványt szükséges elhozni, pótlása 500 Ft.

A háznál történő oltás telefonos egyeztetés után lehetséges.

További információ: dr. Cseh Kornél
Telefon: 06/70/217-3745 vagy 06/30/8161-365

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Gyuricza Jánosné sz. Bárányos Gizellát
90. születésnapja alkalmából

Bán Lajosné, szül. Szász Erzsébetet
84. születésnapja alkalmából

Vörös Jánosné szül. Nyári Máriát
81. születésnapja alkalmából

Fülöp Andrást
80. születésnapja alkalmából 

Zsohár György Istvánné Kristóf Rozáliát
80. születésnapja alkalmából 

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!

Szeretettel hívunk és várunk a katolikus egyházközség 
búcsújának eseményeire!

Június 24. Péntek:
Szentmise 18.00 órakor, majd virrasztás 24.00 óráig

Június 25. Szombat:
 „Keresztény Gála” 10.00 órakor az iskolában 

(a fellépők között hittanosok,
az Alcsútdobozi Echo Kórus, Gulyás Györgyné,

református testvérek, Bona Atya és mások)
süteményvásár

Június 26. Vasárnap: Ünnepi szentmise, szeretetvendégség

MINDENT ISTEN DICSŐSÉGÉRE!

Kedves Alcsútdoboziak! A katolikus egyházközség elmúlt 30 
évben június hónapban elhunyt tagjaiért június 8-án, szerdán este 
fél hatkor lesz bemutatva szentmise. Mindenkit szeretettel vá-
runk, hogy együtt imádkozzunk elhunyt rokonokért, barátokért, 
ismerősökért.
1994.06.29. Nemes Jenőné szül. Bernáth Mária
1996.06.12. Kiss János
1996.06.24. Körmendi Ferencné szül. Dénesi Edit Mária
1997.06.24. Verbászi József
1999.06.08. Tóth Attila
2001.06.01. Ottling Jánosné szül. Dobozi Erzsébet
2003.06.05. Sátor Károlyné szül. Drezler Ágnes
2003.06.20. Kozma Andrásné szül. Szabó Mária
2003.06.23. Torma Józsefné szül. Tóth Mária
2007.06.11. Németh Béláné szül. Androvics Mária Piroska
2007.06.16.  Varga Lajosné szül. Kihári Emma
2008.06.25. Szorg Lászlóné szül. Uhl Mária
2018.06.16. Jung Sándor

Alcsútdobozi Római Katolikus Egyházközség

Napközis Kézműves Tábor
2022.június 27-július 1.

Téma: selyemfestés és textil batikolás

Jelentkezz Tóth Gabriellánál
Elérhetőség: személyesen az óvodában

telefon: +36 30 850 9020



10.

Alcsútdobozi hírek

A Háromhárs Óvoda hírei

Két év után először tudtunk nyílt anyák napi ünnepséget szervez-
ni a szülőknek. Már két héttel előtte elkezdtük a készülődést. Ta-

Anyák napja a középső csoportban

vaszi énekekkel, vonulós játékkal nyitottunk, majd szívhez szóló 
versekkel köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Megle-
petésként piros szalagos táncot adtunk elő a Gyimes együttes Du-
na partján című számára, mely egyszerre volt szeretetteljes és 
felemelő. A gyerekek nagyon élvezték a különböző szalagos 
mozdulatokat zenére, mely láthatóan a szülőknek is nagyon tet-
szett. Végül a kisóvódások „Anyukám” rajzaival és szív alakú 
linzerekkel, továbbá a kertek virágaiból kötött csodaszép csok-
rokkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 

Májusi vasárnap illatos reggele,
Drága jó anyukám virágos ünnepe.
Ez a szép ajándék beszéljen helyettem,
Melyet kis kezemmel magam készítettem.
Kívánom, hogy mindig legyél boldog, vidám,
Arcodról a mosoly tündököljön reám.
Odafutok hozzád, szorosan ölellek,
Anya, ugye tudod, mennyire szeretlek.”

T. Tóth Gabriella

Az Alcsútdobozi Arborétum minden évszakban, sőt havonta 
nyújt folyton változó, megújuló természeti szépséget az odaláto-
gatóknak, így az ovisoknak is. A víz világnapján (márc.22.) tett 
látogatásunk óta dús lombkoronák, zöldellő tisztások, pompásan 
illatozó jázminbok-rok, virágok és koncertet adó csivitelő 
madarak fogadták a gyere-keket. Igyekeztünk a sok természeti 
szépség mellett felkeresni azokat a helyeket, ahol még nem 
jártunk a csoporttal. Felfedez-tük a medvebarlangot, a gyerekek 
kipróbálták, be is bújtak, tel-jesen felszabadulva utánozták a 

medvék hangját. A tónál meg-csodáltuk a szökőkutat. Csodás idő 
volt, bejártuk szinte az egész arborétumot. Rácsodálkoztunk a 
csodálatos tavaszi időben pom-pázó fákra, virágokra, hallgattuk 
a madarak énekét, a zenepavi-lonban táncoltunk, énekeltünk. 
Csodáltuk a szökőkutat a tavon, láttunk kacsákat úszni, stb. Fel 
sem lehet sorolni, annyi élmény-ben volt részünk. A nap 
ragyogott, a tónál a szökőkút csobogott, a madarak csiripeltek, 
minden idilli volt! Megállapítottuk, hogy ez az a hely kis 
falunkban, ahová újra és újra visszatérünk! A továb-biakban 
meséljenek a képek helyettünk.

T. Tóth Gabriella

Arborétumi kirándulás

Nagyon jól sikerült a gyermeknapi autóbuszos kirándulásunk a 
Veszprémi Állatkertbe. Utoljára 6 évvel ezelőtt voltunk ott, és 
azóta egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően bővült a vá-
laszték, tágas, kényelmes pihenőhelyeket és játszóteret alakítot-
tak ki a gyerekek nagy örömére. Az állatoknak is hatalmas kifu-
tókat építettek, megfelelő életteret biztosítva számukra, melyben 
jól érzik magukat. Annyira jól érezték magukat, hogy a szemünk 
láttára szökkentek és versenyt futottak a gazellák, miközben a 
zsiráfok békésen legeltek. Az elefánt fürdetőnél világra szóló 
produkció látványában volt részünk. Két fiatal elefánt pajkosan 
viaskodott egymással a vízben, birkóztak, végül ormányukkal 
lefröcskölték egymást, melyből nekünk is jutott egy kevés. Ilyet 
még nem láttunk mi felnőttek sem. 

Tovább sétálva megcsodáltuk a struccokat, zebrákat, az 
orrszavút, a tevéket. Láttunk pápaszemes pingvineket, fókákat 
egy hatalmas akváriumban, melynek az átlátszó oldalfalánál be-
láttunk a vízbe. A majmok egészen közel hozzánk ugrándoztak 
fáról fára. A pettyes indiai szarvasok teljesen elbűvölték a gyere-
keket szelídségükkel. Őzikék! – kiáltottak fel a gyerekek, miköz-
ben sűrűn simogatták a fejüket, hátukat odatartó állatokat a kerí-
tésnél. 
A dinoszaurusz parkot sem lehetett kihagyni, mert a dinók a gye-
rekek kedvencei a meséken keresztül. Szinte az összes ismert di-

noszaurusz fajta felsorakozott élethű nagyságban, melyeket a 
gyerekek szájtátva figyeltek. Végül többen bebújtak egy nyitott 
szájú tirannoszaurusz rex fogai közé. 

Az ebéd utáni ráadásként az állatkert témájához kapcso-
lódó, modern játszóteret vették birtokukba a gyerekek. Hazafelé 
a buszon megkérdeztem tőlük, hogy kinek mi tetszett a legjobban 
az állatkertben. A legtöbben azt felelték, hogy: Nekem minden 
tetszett, Óvó néni! A hazaúton volt egy kis szunyókálás, de Lo-
vasberényben egy fagyira minden gyermek felélénkült, és boldo-
gan tértünk vissza az óvodába. 

T. Tóth Gabriella, Óvári Zsoltné

Gyermeknapi kirándulás a Veszprémi Állatkertbe

2022. június 13-tól július 29-ig a dolgozó szülők gyermekei 
részére ügyeletet tartunk. Augusztus 1-től 31-ig óvodánk 
karbantartási munkák miatt zárva tart. Kérem, a csoportok 
óvónőinél jelezzék, hogy június és július hónapban mely 
időpontokban van szükségük az óvodai ellátásra! Megértésüket 
köszönöm.

Óvári Zsoltné

NYÁRI NYITVA TARTÁS AZ ÓVODÁBAN
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     2022.06.04-06
Dr. Kiss Sándor +36/20/941-1900

2022.06.11-12
Dr. Koller István +36/20/318-8191

2022.06.18-19
Dr. Cseh Kornél +36/70/217-3745

2022.06.25-26
Dr. Halász György +36/20/445-6256                 

Állatorvosi ügyelet

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 

Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2022.

2022. JÚNIUS 19.

VASÁRNAP 17 ÓRA

KÓRUSHANGVERSENY

Közreműködik:

Alcsútdobozi Echo Kamarakórus

Labdarózsa Kórus Herceghalom

Pászti Miklós Vegyes Kórus Biatorbágy

Az előadás alatt kiállítás tekinthető meg az

Alcsútdobozi Echo Kórus

tagjainak kézműves alkotásaiból

ARBORÉTUM  KÁPOLNA  ALCSÚTDOBOZ
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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


