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A tavasz folyamán pályázatot adtunk be
nyári tábor szervezésére, melyet nagy
örömünkre megnyertünk 1.080.000 Ft
értékben.
Az Alcsútdobozi József Nádor
Általános Iskola napközis Erzsébet táborában 60 gyermek és 10 felnőtt vett részt
egy héten keresztül.
Az első napon az iskola terebélyes
fái alatt sörpadokat és asztalokat állítot-
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tunk fel, ez volt a tábori hangulat egyik
meghatározó eleme. Kint a szabadban fogyasztottuk el a reggelit, a tízórait és az
uzsonnát. Az ebédet pedig éppen ott,
amerre jártunk.
Az első napon négy 15 fős csapatot
alakítottak ki a gyerekek, és játékos önismereti feladatokat oldottak meg. Készítettek zászlót és menetlevelet. Tízórai
után számháborúztak és métajátékban is

összemérték tudásukat. Ebéd után kisétáltunk az iskola szomszédságában lévő
Alcsútdobozi Arborétumba, ahol tájfutásban próbálhatták ki magukat a gyerekek,
majd 4 helyszínen akadályverseny feladatait kellett megoldaniuk, mely a környezetünk megóvásáról, a növény- és állatvilág védelméről szólt.
A második napon a pedagógusok
már 6 órától készítették elő azt a 6 helyszínt, amely színtere volt a kézműves foglalkozásoknak. Minden teremben más pedagógus ötletes feladatokkal várta a táborozókat. Lehetett készíteni facsipeszből
és spatulából helikoptert és repülőt Zsolt
bácsival, dekupázs technikával zsebkendőtartót Lilla nénivel, zokniból polipot
Béndek Marika nénivel, papírból laminálással virágokat az iskola ablakaiba Marietta nénivel, különleges filctollakkal kavicsot lehetett díszíteni Trézi nénivel, szívószálból karkötőket és nyakláncokat Judit nénivel. Aki nem egy alkotó beállítottságú gyermek, annak lehetőséget biztosítottunk a sportcsarnokban, hogy röplabdázhasson Kata nénivel.
Ebéd után Bicskére utaztunk a Fiatalok Házába, ahol mozgó mozit működtet a Bicskei Művelődési Központ. Az
Énekelj című mesefilmet néztük meg a
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hírei, eseményei
gyerekekkel, majd fagyizás után indultunk haza.
Szerdán reggel fél 8-kor indult velünk két külön busz Veszprémbe, a gyerekek egyforma fehér „Erzsébet-táborok”
feliratú pólóban képeztek egységet. Először a bábszínházba érkeztünk, ahol csak
nekünk tartottak egy előadást a bábszínház művészei. Kinizsi Pálról szólt az interaktív előadás, mely nagy élmény volt a
táborozóknak. Utána a Zoo étteremben
ebédeltek, majd a Veszprémi Állatkert érdekes élővilágával ismerkedhettek meg.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a felújított
állatkert és a Dínópark is.
Csütörtökön ismét kirándulni indultunk. Az arborétumon át kisétáltunk a
Vál-völgyi Kisvasút alcsútdobozi állomásához, ahonnan elutaztunk a Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémiára. Ott rövid
focizás után Akadémia Körútra mentünk,
ahol minden érdekes helyiséget megmutattak nekünk. Ültünk VIP szektorban,
megnézhettük Puskás Ferenc értékes érmeit, leülhettünk a sajtószoba legelőkelőbb székeibe, megnéztük az öltözőket, az
akadémista gyerekek szálláshelyét, a ká-

polnát, a pincét, mely játéktérnek lett kialakítva. Igazán sok új ismerettel és élménnyel tértünk haza. Ismét túrázás következett, hiszen haza is kellett utaznunk.
Finom ebéddel, csodálatosan szépen
megterített asztalokkal vártak minket a
Sport Panzióban egy ebédre. A környezet
mindenkit elvarázsolt, bízom benne, hogy
az étteremben elfogyasztott ebéd is sokak
számára nyújtott felejthetetlen élményt.
Péntek reggel zumbával indult a
nap Marietta néni vezetésével, majd délelőtt az egyik terem besötétedett és különös zajok hallatszottak ki, hiszen bátorságpróbára hívtuk a táborozókat. Trézi néni ötletes, de ugyanakkor „félelmetes”
programja nagy sikert aratott a gyerekek
körében. Közben két-két csapat ismét öszszemérte erejét métában és számháborúban Marietta nénivel és Béndek Laci bácsival. Tujákat, muskátlikat egynyári növényeket ültettek a gyerekek és felnőttek
balkonládákba és szabadföldbe. Nagyon
szép lett az iskolánk környezete. Lehetett
aszfaltrajzversenyen lerajzolni, hogy mi
tetszett legjobban a tábor idején. Mind a
négy csapatnak dalocskát kellett írni a tá-

Szépen érik a munka gyümölcse!
„Ha egyik kezeddel Isten kezét fogod, másikkal gyermekedét,
nincs határa annak, hogy gyermeked milyen messzire juthat!” (Bob Gass)
Egy iskolaigazgató a tanév során számos
alkalommal értékel és összegez, de a tanévzáróra különösen igaz ez. Átgondoljuk
céljainkat, amelyeket év elején kitűztünk
és értékeljük, hogy mi valósult meg belőle
és mi maradt jövőre.
Ismét új fenntartóhoz kerültünk.
Az előző nyáron megszűnt a Bicskei Tankerület és a Székesfehérvári Tankerületi
Központhoz kerültünk. Az átvétel itt sem
ment zökkenőmentesen és bizony gyakran éreztük, hogy ez sem az igazi. Most
közel 150 iskola tartozik egy vezetőhöz,
minden iskola a maga gondjával, bajával,
átlátható és átláthatatlan problémáival.
Gyakran érezzük, hogy papírhegyeket
gyártunk, adatokat szolgáltatunk reggeltől estig, de mégis úgy érezzük, nem ismernek bennünket. Nem ismerik a településen élő családokat, az iskolában dolgozó
pedagógusokat, tanulókat. De szerencsére ebből sem a gyerekek, sem a szülők
semmit sem éreztek az előző tanév során,
mert mi tettük a dolgunkat. Mi itt Alcsútdobozon ebben a kisfaluban, és azon belül
is ebben a kisiskolában, egészen máshogy

gondolkodunk. Nekünk a legfontosabb a
gyermek. Minden igyekezetünk azon van,
hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, fontos számunkra a személyiségük,
a lelki világuk, ismerjük a családi háttereiket, szoros kapcsolatban állunk a szülőkkel és igyekszünk ennek megfelelően a
legtöbbet adni a gyerekeiknek. Látjuk
bennük a tehetséget, felkaroljuk őket, felkészítjük őket különböző tanulmányi,
művészeti és sportversenyekre. Mindanynyian figyeljük a tanulóinkat, hogy ki miben tehetséges. Aki a tanulásban, azt tanulmányi versenyre visszük, aki szépen
énekel annak lehetőséget adunk a minősítő versenyen a megmérettetésre, aki táncolni szeret, az néptáncolhat, aki a zene
iránt érdeklődik, az helyben tanulhatott
furulyázni, jövőre pedig a zongora tanulására is lesz lehetőség. Különösen figyeltünk a sportolóinkra és minden lehetséges
területi versenyre elvittük őket, hogy tapasztalatot szerezzenek.
Rendkívül sikeresen működött
egész évben a Trézi néni által vezetett
bábszakkör, amely sokszor megmoso-

bor élményeiből, majd ebéd után ezt kellett előadni. Délután ügyességi feladatok
sora várta a gyerekeket, ahol jókat kacagtak egymáson, kitöltötték az elégedettségi
kérdőívet, jót fagyiztak, uzsonnáztak,
majd elköszöntek az idei napközis tábortól.
Az elégedettségi kérdőíveket
azonnal kielemeztük és nagyon örültünk,
hogy kiváló eredményeket kaptunk viszsza. A táborozók elégedetten mentek haza
és úgy vélekedtek, hogy jövőre is eljönnének.
Rendkívül változatos programokkal, nagyon jó hangulatban telt el ez az
egy hét, mely nagyban köszönhető annak
a 10 pedagógusnak, akik szeretetből, jó
hangulatban egymást segítve végezték a
munkájukat. Kivétel nélkül tökéletesen.
Azonban az, hogy ez létrejöhetett,
annak az anyagi háttérnek köszönhető,
amelyet az Erzsébet táborok pályázati lehetőse biztosított. Nagyon örültünk a lehetőségnek és jövőre is pályázunk.
Keindl Zoltánné
intézményvezető – táboroztató
lyogtatott bennünket, igen kedvelt volt
Tünde néni informatika szakköre, Kata
néni labdajátékok sportköre és az alsó tagozatosok Bozsik focija, Lilla néni kézműves szakköre az első félévben és a Marietta néni „Járókelők galériája” is nagy
sikert aratott.
Számos programot szerveztünk a
gyerekeknek és szülőknek is, hogy színessé, érdekessé tegyük a tanévet. Voltunk
Kishantoson egy biogazdálkodásban, fizikaelőadáson Bicskén a Fiatalok Házában, alsósok is, felsősők is eljutottak egyszer színházba, 36 alkalommal vittük a
gyerekeket a Bicskei uszodába, kihelyezett testnevelés órán voltunk a helyi golfpályán, előadást tartott nekünk Pitti Katalin operaénekesnő és Horváth Csaba tárogatóművész. Tehetséges tanulóink műsorával megünnepeltük a Magyar Kultúra
Napját és idén először Tavaszköszöntő
gálaműsort is tartottunk. Néhány tehetséges tanulónk a Pető Intézetben is szórakoztathatta a növendékeket. Szülői biztatásra idén először megrendeztük a Nádor
kupát, melyre 4 környékbeli iskolát hívtunk meg, és két korosztályos tornát rendeztünk. Megtartottuk a hagyományos
farsangi mulatságunkat, a gyermeknapi
akadályversenyt és a családi gyermeknafolytatás az 5. oldalon
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Vasárnap
fontos dolgunk van

menjen templomba. De sokszor hiába mondja a Szülő is. Az lenne az igazi és eredményt hozó, ha nem is mondaná, hanem ő maga vinné oda. De mindezt meg kell előznie annak, hogy mint felnőtt ember átgondoljam, vajon nem lenne-e hasznos és gyümölcsöző, ha élnék azzal a lehetőséggel, hogy része lehetek Jézus közösségének? Nem lenne kívánatos, hogy a gyermekem is ezt lássa rajtam, és tartsa természetesnek? Nem adna hozzá valamit az
életem minőségéhez annak felismerése, hogy Isten közelében
lehetek, rábízhatom magam, mert az jó nekem? Ha a gyermekem

Időnként rá szoktam kérdezni hittanórákon: „Voltatok vasárnap
templomban?” Számos alkalommal kapom ezt a választ: „Nem
voltunk, mert fontos dolgunk volt.”
Mielőtt a kedves olvasó átlapozná ezt a cikket, megnyugtatom, nem azt fogom fejtegetni, amivel az egyszeri pap bácsi
korholta a misén ott lévőknek: „Nem jártok templomba, mert
ilyenek meg olyanok vagytok!” Közben akiknek ezt mondja, ott
ülnek a misén.
A köztudatban úgy él, hogy korábban több ember jutott el

látja rajtam mindezt, ő már természetesnek fogja venni.
A nyári szünetben sokan sokfelé töltjük szabadságunkat.
De ha megérezzük Isten közelségének nagyszerűségét, talán nem
kell fontos dolgokra hivatkoznunk, ha a vasárnapi szentmiséről
kérdeznek, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus a fontos, akit közösségben találunk meg. Nyáron is.
Jäger Tamás hitoktató
a vasárnapi istentiszteletekre, mint mostanában, mégsem lehet
elintézni a kérdést annyival, hogy régen jobbak voltak az emberek, régen még volt erkölcs, stb. De vajon akkor mit kezdjünk ezzel a kérdéssel, és vajon miben áll ennek a helyzetnek a megoldása Egyházunkban?
A problémát már 1215-ben felismerték, amikor a IV. Lateráni Zsinat külön ki kellett, hogy mondja: a hívek kötelesek vasárnap és a parancsolt ünnepeken szentmisén részt venni, valamint minimum évente gyónni és áldozni. Ez arra utal, hogy az alkalmi misére járás, valamint a gyónás és áldozás elhanyagolása
nem korunk terméke, csak éppen akkor még egy egyházi törvény
megoldást jelentett a problémára. Ma már úgy tűnik, ennyi nem
elég. Röviden megfogalmazva azért nem elég, mert a modern
ember pontosabban kíváncsi mindennek az okára és értelmére,
meg akar győződni mindenről, kevésbé igazodik a hatalmi szóhoz. Gondoljunk csak gyermekeink nevelésének nehézségeire.
Éppen így, ahogyan a Szülőknek új utakat kell találniuk a
sikeres gyerekneveléshez, új utakat kell találnunk az Egyház
nem véletlenül hozott törvényeinek megértéséhez is.
Az utóbbi időben mindezt felismerve jelentősen felértékelődött az Egyház közösségi dimenziója. Egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy a hívőknek azért fontos a vasárnapi
szentmise, mert olyankor keresztény közösségben adnak hálát
Isten gondviseléséért. Azért fontos, mert rohanó életükben sokan
talán csak akkor jutnak nyugodtan a Szentírásban való elmélyüléshez. Azért fontos, mert hiszik, hogy Jézus különleges módon
van köztük, sőt táplálja őket a lehető legbensőségesebb módon.
Azért fontos, mert megérezték, hogy mindez jó és hasznos nekik,
ezért szükségük van rá.
Hitoktatóként hiába mondom a gyereknek az órán, hogy
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Amikor fölfelé emeljük kezünket, Isten szeretete
egybeforraszt bennünket

Szabó Ferenc mányi lelkipásztort, vértesaljai esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület új főjegyzőjévé.
Két főjegyzőjelöltre szavazhattak a presbitériumok a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzőválasztásának
második fordulójában, amelyre azután került sor, hogy az április
27-ei időközi főjegyzőválasztás nem hozott eredményt. A hatályos egyházi törvény rendelkezései szerint ugyanis a főjegyző
megválasztásához a szavazatok 50 százaléka +1 szavazat szükséges.

Alcsútdobozi hírek
folytatás a 3. oldalról

pot az önök kérésének megfelelően, majd
kétszer gyűjtöttünk papír- és vashulladékot.
A május minden évben a kirándulások hava, nem volt ez idén sem másként. Felfedeztük Európa legszebb fővárosát, Budapestet, voltunk Debrecenben,
a csodálatos magyar tengert, a Balatont is
meglátogatta több osztályunk, Mátyás király kedvelt rezidenciáját, Visegrádot is
felkerestük, és jártunk Veszprémben is.
Jó kapcsolatban dolgoztuk végig a
tanévet a helytörténeti körrel, akik játékos
feladatokkal vonták be tanulóinkat a helyi
értéktár összegyűjtésébe és jutalmul néhány diákunk Kárpátaljára utazhatott a
testvérfalunkba, Rát községbe.
Alapító tagjai lettünk a Pannónia
gyermekkórusnak, amely 4 iskola, a bicskei, a vértesboglári, mányi és alcsútdobozi énekelni szerető gyerekekből állt össze,
és célja, hogy fellépéseket, turnékat szervezzenek a gyerekeknek belföldön, külföldön egyaránt. Itt helyben a tanévnyitón
lesz a bemutatkozásuk. Ez a közel 100 diákból álló énekkar csodálatos élményhez
juttatott bennünket Pünkösd hétfőn. Néptáncos csoportjaink a Vál-völgyi Zsúr
nagy színpadán léphettek fel és mutatták
meg, hogy miként tudnak már improvizálva táncolni.
A tavasz folyamán pályázatot adtunk be a nyári napközis táborra, melyet
nagy örömünkre megnyertünk. 1.080.000
Ft-ot költhettünk el a nyári napközis táborunkra, így a következő héten 60 diáknak nyújtottunk élményteli programokat.
Tóth Erika polgármester asszony
szép szavakkal köszöntött minket a pedagógus nap alkalmából, megköszönte
munkánkat és örömmel jelentette be,
hogy az iskola épületére vonatkozó energetikai pályázatot az önkormányzat elnyerte, így az elkövetkezendő két évben
kicserélik majd a nyílászárókat, és a szi-

getelést is kap az iskola. Bár a fenntartó
egy forinttal sem támogatta az iskolánk
digitális oktatására vonatkozó törekvéseinket, mi decemberig mégis megvalósítottuk azt, hogy minden teremben lehessen digitális tananyaggal tanítani.
Örömmel jelentem, hogy ez az év
minden idők egyik legeredményesebb
tanéve volt, annak ellenére, hogy régóta
nem látott nehézségekkel kezdtük a tanévet. Olyan tantestület és olyan dolgozói
háttér munkálkodott mellettem, hogy
minden nehézséget leküzdöttünk. Szeretném megköszönni valamennyiük lelkiismeretes munkáját, hiszen ezt a teljesítményt csak együtt érhettük el. Örülök annak, hogy olyan kollégákkal, munkatársakkal dolgozhatom, akiknek a pedagógia
elkötelezettség és hivatás. Mindannyian
kivétel nélkül kiváló munkát végeztek.
Dicséret illeti őket!
Olyan eredményeket értünk el
mind a tanulmányi munkában, mind a tanulmányi és sportversenyeken, amelyre
régóta nem volt példa. Idén 24 tanuló lett
kitűnő, 19 tanuló szerzett jeles bizonyítványt, ami azt jelenti, hogy iskolánk tanulóinak 40 %-a kiválóan végezte munkáját.
Egy tanulónak nem sikerült a minimum
tantervi követelményeket teljesítenie, neki javítóvizsgát kell tennie a nyár végén.
6 alkalommal jutottunk el megyei
döntőbe, magunk mögé utasítva számos
környező nagy és kisiskola versenyzőjét.
Igazán nagy öröm azonban az, hogy soksok év után ismét országos döntőben is
volt versenyzőnk.
Szépkiejtési versenyen megyei
döntőbe jutott: Erdei Hajnalka. Felkészítője: Béndek Lászlóné.
Történelem verseny döntőjébe jutott Buzár Tamás és Molnár Laura. Felkészítőjük: Wikipil Gábor.
Mesemondásban és versmondásban jeleskedett: Németh Lili Hanna.
Felkészítője: Weizengruberné Keindl

A második fordulón már csak a két legtöbb szavazatot kapott
jelölt indulhatott. A mai határidőig a Választási Bizottsághoz
mintegy háromszáz dunamelléki gyülekezetből 284 szavazat érkezett be, ebből 271 volt érvényes. Szabó Ferenc mányi lelkipásztor 162 szavazattal a voksok 60 százalékát gyűjtötte be. Somogyi Péter fasori lelkészre a szavazók 40 százaléka adta le voksát, ez 109 szavazatot jelent.
A választásokat Hegedűs Béla főjegyző, bács-kiskunsági
esperes halála miatt írták ki. Szabó Ferenc beiktatására a későbbiekben kerül sor, miután az őszi egyházkerületi közgyűlés jóváhagyta a választást.
Szabó Ferenc korábban így fogalmazott jelölti bemutatkozójában:
Reális helyzetértékelésre van szükség ahhoz, hogy lássuk,
hol tartunk, és hová szeretnénk eljutni. Több mint 2 éve választottak meg a Vértesaljai Református Egyházmegye esperesévé, és
13 éve szolgálok Mányon. Fontosnak tartom a valódi közös szolgálatot, a testvéri és partneri viszonyt a lelkész és a presbiter kö-

Marietta.
A Pesovár Ferenc Népdaléneklési
verseny megyei döntőjébe jutott. Diamant
Boglárka. Felkészítője: Weizengruberné
Keindl Marietta.
Megyei döntőbe jutott a labdarúgó
csapatunk: Antal Márton, Ángyás Ferenc,
Keindl Gergő, Budai Kristóf, Marton István, Jére Dávid, Marton Kenéz Bátor,
Czene Gergely, Simon Kristóf, Oros
László. Felkészítőjük: Siposné Bokor Katalin.
Megyei döntőbe jutott a fiú atlétikai csapatunk: Antal Márton, Ángyás Ferenc, Budai Kristóf, Keindl Gergő, Marton István, Biró Ádám Levente és Kiss
Máté. Felkészítőjük: Siposné Bokor Katalin.
Egyéni versenyszámban megyei
döntős volt: Antal Boglárka, Matus Balázs, Molnár Laura, és Simon Jácint. Felkészítőjük: Siposné Bokor Katalin.
A legnagyobb elismerés: országos
döntőn versenyezhetett kislabdahajításban Simon Jácint 8. osztályos tanuló. Felkészítője: Siposné Bokor Katalin.
„Az öröm további örömöt vonz. A boldogság több boldogságot. A békesség több
békét. A hála több hálát. A jóság több jóságot. A szeretet több szeretetet.”
Rhonda Byrne
Örülök annak, hogy iskolánk minden
tantárgyból kivétel nélkül javított az előző
évekhez képest, boldog vagyok, hogy iskolánkba a gyerekek szeretnek járni, békességgel tölt el, hogy mennyire fontosak
vagyunk a helyi faluvezetésnek, hálásak
vagyunk a szülőknek, hogy mindenben támogatnak minket, és szeretettel gondolok
azokra, akikkel együtt dolgozhatom, hiszen a szeretet több szeretetet szül.
Keindl Zoltánné
iskolaigazgató

zött. Az egyházkerületi szolgálatban fontosnak tartom a csapatmunkát, az együttműködést, és a konszenzus kialakítását. Szeretnénk egyházi közbeszédet kezdeményezni a gyülekezeti és missziói formákról és lehetőségekről, a presbiteri és munkatársi feladatokról, a lelkészi egzisztenciáról, az életpályamodell kialakításáról, a szórványkérdésről és a támogatásra szoruló gyülekezetekről. Kitartóan keresem a módját, hogyan tudom ösztönözni, segíteni és védeni a lelkészeket a megfáradástól, kiégéstől.
Fontosnak tartom, hogy a főjegyző támogassa, egyes esetekben
pedig tehermentesítse a püspököt. Ez év elejétől, mint az egyházkerületi gazdasági bizottságának elnöke veszek részt a gazdálkodás tervezésében és végrehajtásában. Bicskén nőttem fel, innen
indultam a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnáziumba és
a budapesti teológiára. Feleségem, Adrienn magyar- és vallástanár végzettséggel a gyermeknevelés mellett aktívan részt vesz a
gyülekezeti hitoktatásban és együtt dolgozunk az esperesi hivatalban is. Három gyermekünkkel boldog családi életet élünk.
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt időszakban történt fontosabb
eseményekről az alábbiakban számolok
be.
Alcsútdoboz Település Önkormányzatának nevében ezúton is kifejezzük köszönetünket a Mészáros Alapítványnak azért a 2 millió forint támogatásért, amelyet az alcsútdobozi Háromhárs Óvodában kialakításra kerülő „OviSport Pálya” programunk megvalósításához nyújtottak. Óvodánk jelenleg még
nem rendelkezik tornaszobával, így az intézmény a kisgyermekek egészséges testi
nevelése érdekében mindennapos használatra tervezi a sportpályát. A Mészáros
Alapítvány támogatásával megépült létesítmény lehetőséget teremt a gyermekek
izomzatának optimális fejlesztéséhez, az
irányított játékos sportfoglalkozások biztonságos és korszerű körülmények között
történő megtartásához.
Magyarország Kormánya a településeken folyó kulturális munka fejlesztése céljából, idén is kiírta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázatot, melyen az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény vagy
közösségi színtér műszaki-technikai eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására lehetett támogatási kérelmet benyújtani. Alcsútdoboz esetében az önkormányzat közösségi színteret tart fenn,
amely a sportcsarnok. Számba véve a
sportcsarnoki eszközeink hiányosságait,
úgy döntöttünk, hogy a támogatási kérelemben a tűzjelző rendszer korszerűsítésének, illetve a dekorációs textíliáink
(függönyök, szőnyeg) megújításának
adunk prioritást. A pályázat benyújtásra
került, az elbírálásra illetve a döntésre
augusztus hónapban kerülhet sor.
Sikerrel zárult a Bethlen Gábor
Alaphoz, a testvér-települési együttműködés témakörben benyújtott pályázatunk. Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnktől tudtuk meg a jó hírt: 550 ezer
forint támogatást kapunk az Alaptól pályázati programunk megvalósítására,
melynek keretében a szüreti felvonulás és
mulatság alkalmából, szeptember 29. és
október 1. között ismét vendégül láthatjuk
kárpátaljai magyar testvéreinket Alcsútdobozon. Amennyiben lakosaink közül
további családok is szívesen bekapcsolódnának a vendéglátásba, kérem jelezzék!
Hetek óta zajlik a Petőfi utcai
Nyugdíjas Klubház külső-belső felújítása. Az épületen belül szigetelő téglafal
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került felhúzásra, új padlózat lett beépítve, és több helyiségben a mennyezet is
korszerűsítésre került. A folyosó, illetve a
megsüllyedt tornác lábazata is megújult,
az épület hátsó falával egyetemben. A régi
ablakokat spalettával ellátott, hőszigeteltre cseréltük. A felújított épületet a kivitelezőtől július hónap közepén vesszük
át, majd az Anna Klub fennállásának 30.
évfordulóján adjuk ismét az időseink birtokába.
A tervek szerint, a Fejérvíz Zrt-vel
együttműködve sikerült megvalósítani a
közútjainkba beépített, megrongálódott
szennyvízaknák, aknafedelek felújítását.
A közlekedési komfortérzetünk javulását
eredményező munkálatok gyorsan és
szakszerűen zajlottak. Az előzetes felméréshez képest a kivitelezés során még két
újabb helyszínen kellett szennyvíz aknát
javítani, így összesen 16 helyen lett felújítva idén a rendszer. A szennyvízelvezető hálózat aknáinak felújítására 2015. és
2016. évben is gondot fordítottunk, és a
jövőben is oda fogunk rá figyelni.
Központi támogatási forrásból a
nyári szünidőben is biztosítjuk a gyermekétkeztetés lehetőségét a rászoruló
családok számára. A napi egyszeri meleg
étkezés a Hegedűs Vendéglővel kötött
megállapodás alapján vehető igénybe.

Sikeresen lezajlott június 10-11-én a Válvölgyi Zsúr programsorozat, melynek
megvalósításában Felcsút település mellett mi is aktívan kivettük a részünket. Önkormányzatunk köztisztviselői és közalkalmazottai, de közfoglalkoztatottaink is
sokat tettek azért, hogy a rendezvényekre
idelátogató vendégeknek kulturált kikapcsolódásban legyen részük. Kiemelten is
köszönetet mondunk az Alcsútdobozi
Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak a zökkenőmentes parkoltatás és bejutás érdekében végzett kétnapos munkájukért.
Az Alcsútdobozi Falunapok eseménysorozat előkészítése érdekében öszszehívtuk a Falunapi Szervezőbizottságot, benne az önkormányzat, az intézmények, a katolikus egyház, és a helyi civil
csoportok részvételével. Az idei ünnepségeket 2017. augusztus 18-19-20-ára tervezzük.
Kérjük azokat az alcsútdobozi polgárokat, akik a falunapokon, a „Helyi alkotók kiállítása” programon szívesen bemutatnák kézimunka, kézműves vagy
képzőművészeti alkotásaikat, mielőbb jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban!
Tóth Erika
polgármester

FALUNAPI PROGRAM ELŐZETES
2017. 08. 18. péntek 18,30 óra
Falunapok megnyitója
Szabadtéri színpad: Tartuffe – komédia

2017. 08. 19. szombat 16 óra
Falunapi vígasságok
(főzőverseny, nősök-nőtlenek foci, népi gyermekjátszótér,
ugrálóvárak, arcfestés, családi vetélkedő, testépítő bemutató,
kempo bemutató, Anna Klub programja, utcabál, faluvacsora,
tűzijáték, 11-es rúgás)

2017. 08. 20. vasárnap 9 óra
Szent István napi megemlékezés
Ünnepi szentmise
Helyi alkotók kiállítása

2017. 08.20. vasárnap 17 óra: Alcsúti Kápolnaestek
Kováts Kolos operaénekes műsora
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Pindroch Csaba előadása
az Arborétum Kápolnában

Nagy örömmel köszöntöttük Pindroch
Csabát az Alcsúti Kápolnaestek színpadán 2017. június 18-án. Kiváló színművészünk húsz éve kezdte pályáját, 1997ben végzett a Színművészeti Főiskolán.
Diploma után a Budapesti Kamaraszínházhoz szerződött, majd a Vígszínház tagja volt, 2012-től a Thália Színház színmű-

vésze. A „világot jelentő deszkák” mellett számos hazai tévéjáték és mozifilm
főszereplője, szereplője. Életszagú szerepformálásaival könnyen belopta magát
a közönség szívébe, színészi profizmusával általános népszerűséget szerzett. Jelenleg is forgat, a nyár nagy részét „filmgyártással” tölti, de azért egy, s más szerep
még belefér a vitalitástól sugárzó művész
életébe. Pindroch Csaba alcsútdobozi önálló estjén, Sebestyén Elemér Segítség
megnősültem című egyszemélyes darabjában mutatta be jellemformáló tehetségét
a Kápolnaest közönségének. Mulatságos
módon, a darab figuráinak érzékletes életre keltésével elevenítette fel előttünk a házasság, az anyós-vő kapcsolat, az esküvői
ceremónia, az összeköltözés, a féltékenység stb. helyzeteit, szembesítve minket
gyengeségeinkkel. A Művész úr szándéka
szerint az előadás nem más, mint egy szerelmi vallomás, ahogyan a karakteres szituációk ellenére a darab írójának a „tolla”
is ezt sugallja. A végére jól átjön férfinek,
nőnek az üzenet: vegyük észre párunkban
az értéket, lássuk meg társunkban a csodát, mert benne van! Köszönjük a szerzőnek és az előadónak, hogy valamit újra tanulhattunk, hogy kicsit megint jobbak lehettünk.
Tóth Erika

Emlékezés
gyermekkorom idejére
1926-ban jött Alcsútra Jozan László lelkész és kedves felesége, Berényi Katalin.
Hálás a szívem, hogy őket adta az Úr az
alcsúti gyülekezet pásztorának.
1937-ben lettem 1. osztályos. Isten
kegyelméből felépült a református iskola.
Nagyon jó érzés volt ott kezdeni a tanulást. Tanítónk is itt kezdte a munkáját.
Igen szigorú volt hozzánk. Segítsége volt
Prenoszil Nina diakonissza, aki tanított
bennünket kézimunkázni. Kötés, horgolás és sokféle keresztszemes és másféle
varrás, goblein, és hogy gomblyukat varrni, stoppolni is tudjunk. Krepp papírból
rózsát, szegfűt formázni.
Sok szépre, jóra tanítottak bennünket. Csütörtökön este vallásos estéken
szavaltunk. 5-6-ban előadtuk, mi lányok,
a János vitézt és a 10 szűz példázatát.
Nagy türelemmel tanítottak és mindig
szerettünk ott lenni. Szünetben (akkor kb.
30 perc volt) énekelve játszottunk. Vasárnapi iskola, illetve gyermek Istentisztelet

volt, azt is Nina testvér tartotta, sok szép
éneket, daljátékot tanultunk. Nagy Lajos
nagyon szigorú volt hozzánk, jó tanító
volt. A háború borzalmai az ő idegeit is
megtépázták. Harmadik osztályban már
Berényi Lili tanított, negyedikben meg
Csiszár Béla volt a tanítónk. Ötödikben
újra Nagy Lajos, volt a nádpálcának dolga, amit lehetett, kihozott belőlünk. Hatodikban javítottam. Szerettem volna én is
tovább tanulni. Láttam szüleim küzdelmét. Akkor még két évig ismétlő iskola
következett, gazdaságtant tanultunk, meg
átvettük a tanultakat. Mégis a nehézségek
ellenére szép gyermekkorom volt. Volt leánykör, vasárnap délután ifjúsági kör, társasjáték és jól éreztük magunkat. Jozanék
sokat foglalkoztak velünk, szeretettel emlékezem rájuk. Aztán háború előtt és után
nehéz fizikai munka, mivel nem volt se
bátyám, se öcsém, én voltam, akinek meg
kellett fogni a szerszámok nyelét, nem is
akárhogyan. Fokozatosan mindig nehe-

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége
nevében nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:
Vajna Józsefet
(1924.07.14.)
93. születésnapja alkalmából
Kolumbán Józsefné
sz. Gulyás Lídiát
(1927.07.29.)
90. születésnapja alkalmából
Bujár Jánosné
sz. Soós Ilonát
(1927. 07. 30.)
90. születésnapja alkalmából
Bacsó Sándorné
sz. Turda Gizellát
(1932. 07. 10.)
85. születésnapja alkalmából
Hanusz Emilné
sz. Kutas Lenkét
(1936. 07. 10.)
81. születésnapja alkalmából
Szoldinger Istvánt
(1937.07.09.)
80. születésnapja alkalmából
MINDANNYIUKNAK NAGYON
JÓ EGÉSZSÉGET ÉS DERŰS
NAPOKAT KÍVÁNUNK!
zebbet. Szántani, ekézni, gurgázni, aztán
markot szedni, kévekötőfát, összeszurkált
a gabona, ahogy rátérdeltem a kévére.
Gondoltam, én ezt valahogy megoldom,
elkértem édesapám nadrágját meg az
ingét, aztán már nem szurkálta össze kezem-lábam, különösen az a földi szeder,
ami imitt-amott akadt. Szerettem hallgatni a pacsirta dalát, déli pihenőben őt csodáltam. Szépek voltak a pillangós növények, bíborhere baldacin csodálatos volt,
mikor virágzott. Olyan ízű tejet nem is
iszunk, mint akkor. A széna, a sarjú tele
volt gyógynövénnyel, mindent hasznosítottunk. Nem volt eldobott kenyér az utcán, meg alma, mert sokaknak nem is került.
Ez a 21. század egy félelemmel,
erőszakkal, rengeteg veszéllyel tele világ.
Bizony a technika magas foka ezt is hozta
magával. Csak az Úrnak nagy kegyelme,
hogy még nincsen végünk.
Köszönöm Istennek, hogy leírhattam e sorokat, hogy a kezem meggyógyult, még fáj egy kicsit, de hála és köszönet Istennek és az áldott eszközöknek,
orvosoknak, nővéreknek!
Tóthné Lídia
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Elmentem én a vásárba fél pénzzel

Ezen a napon korán ébredt a falu, pedig
nem sürgetett senkit munkába a vekker.
Szombat lévén a háziasszonyok rendkívüli bevásárlási izgalomban élnek. Reggelizni sem tudnak rendesen, mert folyton
eszükre jut ez és az, amire szükség lesz a
hétvégi ebédhez. Most azonban egy gyors
elhatározás után indulásra kész az aszszony sereg. Kosárral, zacskókkal, bevásároló cédulával és egy kitömött pénztárcával. A jelszó: a pénz nem boldogít és a
pénznek teljesen mindegy, hogy kinél
van!
A napsütötte májusban változatos
élményt nyújt a mi kis szép falunk. Alcsútdoboz szépségéhez kevés más ilyen
falu ér fel. Gazdag választékban pompáznak a virágok. A kertek ritka növényei az
otthon drága kincseit rejtegetik. Tulipán,
jácint és a nárciszt követi az orgona mámorítóan ingerlő illata. A hely különlegessége magával ragadja az idelátogatókat, és mi Alcsútiak a szeretett falunkkal
kelünk és fekszünk naponta, mert Ő a mi
büszkeségünk.
A központban összefutó utcák
meglehetősen forgalmasak. Kiváltképpen a főút, a Szabadság út. Egy városnak
megfelelő az utcai forgalom. Ez esetben el
lehet mondani, hogy minden út a falú központjába vezet, ahol a boltok teszik érdekessé és hasznossá a falusi emberek életét,
ahol találkozni tudnak és önfeledten csacsogni.
Ami szép volt, arra szívesen emlékezik az ember vissza. Bizonyára sokan
gondolunk egyfajta meghatottsággal a
régi faluközpontra és az elmúlt szépséges
ifjúságunkra. Természetesen mindkettő-
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nek nyoma tűnt a múlt tengerében, a soksok emlékkel együtt. De én azért megpróbálok emlékeztetni a régi idők faluközpontjára. Mert itt élt a múlt, viszont
előttünk a reményekben igen gazdag jövendő, ami felé haladunk. Talán kezdeném elsőnek a deszka építésű kuglizóval a
Mandli kocsma területén. A kocsma folytatásában, egy hosszú épületben vegyesbolt és tejcsarnok működött. Közelében a
mozi épülete. A falú központjában egy artézi vizes kút ontotta állandóan magából a
sárga színű, mindig friss vizet. Egy szintén hosszú épületben kicsit távolabb a tűzoltó szertár komoran, elhagyottan ácsorgott magában. Oldalán két kis épülettel,
mögötte keskeny gyaloghíd. Emlékezetes
vidám rendezvényként az alcsúti nagy búcsú forgataga kapott helyet itt. Körbevégbe bazárok színes áruikkal csalogatták
a látványt keresőket, céllövölde, körhinta
stb. és az elmaradhatatlan twist és a szé-

dületes rock and roll zenék hangzavara
hozták lázba az ifjúságot. A tér másik
felén a TSZ-udvar raktárai, kovácsműhely, jégverem, élelmiszerbolt, posta és
egy-két helybeli lakó. A faluközpont gyökeres változáson ment át.
Most itt a szombati kispiac kapott
helyet. Sürgő-forgó tömegének kínálja a
friss házi árujait ezen a helyen. A központ
szinte magához tért a vásár ideje alatt. Sokan itt adnak egymásnak találkát a környék lakói. Az árusok kitüntető szívességgel kínálják portékáikat. A vásárlók
szeme szakértelemmel fut végig a friss
árukon. A jókedvű ajkakról elgördülő kacagás hallatszik itt-ott. Látom mindenki
ajkán ott a friss mosoly ezen az üde reggelen. Egy úr hosszú lépteivel siet át az utca
másik feléről a virágot árusító hölgyhöz.
Talán a születésnapi színes bokrétát szeretné minél előbb beszerezni. Teri tanító
néni csillogó szemekkel dicséri az alcsútdobozi hírekben megjelent cikkeket,
közben több diákélményéről mesél, amire
szívesen emlékezik vissza.
Mérhetetlen sok palánta, virág,
zöldség, savanyú káposzta, tojás, burgonya stb. a kínálatban. Az árusok kedvessége és segítőkészségük utolérhetetlen.
Zsolt, Gabi, Imre, Margit és még sokan
mások gyors kémlelő pillantással megérzik, hogy kivel hogyan kell és lehet tárgyalni vagy beszélgetni.
Messziről hallani a falu Janiját,
amint szájával vadul kürtöl. Hirtelen itt is
felbukkan híres jókedvével, tanácsokat
oszt, mulatatja a társaságot és magát.
Rendkívül kedélyesek ezek a
szombatok, az ide érkezők számára szívderítő mókás színezetet adnak. Közben
egy hír röppent fel a kispiacon. Sokan beszélnek róla, nem tudni, hogy mi a valóság
tartalma. Arról beszélnek az emberek,
hogy elindult a Lidinéni a vásárba,
csuhajja, úgy gondolom, hogy jobb, ha
odafigyelünk, tehát mindenki legyen
résen!
Tóth Csaba

Jelentkezési felhívás a református hittantáborba
2017. július 31. - augusztus 4. (hétfőtől péntekig)
Helyszín: Az Alcsúti Református Gyülekezeti Ház
A tábor hétfőtől csütörtökig 8,30-13,00-ig tart.
Pénteken 8,30-kor kezdünk, de ezen a napon, közös ebéden
vesznek részt a gyerekek, a szülőket pedig
délután 3 órára várjuk a táborzáró közös alkalomra!
A táborba 1-8 osztályig várjuk a gyerekeket.

Alcsútdobozi hírek

Akikre büszkék
vagyunk

A Fejér Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztálya a
Bicske Védőnői
Szolgálatban
dolgozó védőnőket
„Kiváló Védőnő”
oklevéllel tüntette
ki. Gratulálunk
Vargáné Ángyás
Gabriellának.
Gratulálunk Ferenczi Tündének és
párjának, Mester Csiki Lászlónak, akik
Frankfurtban az IPC Main Hattan
Cup Wheelchair Dance duo első
kategóriájában győztesek lettek, és a
magyar himnusz értük szólalhatott meg.

FELHÍVÁS
Kedves régi és jelenlegi iskolások! Iskolánk idén ünnepeli 70 éves születésnapját,
melyre nagy szabású rendezvénysorozattal készülünk az ősz folyamán.
Mindenkit szeretnénk meghívni
jubileumi tanévnyitónkra, amelyet 2017.
szeptember 1-jén fogunk tartani pénteken
09.00 órakor az iskola udvarán, majd a
sportpályáján.
Erre a különleges alkalomra szeretnénk kiadni egy jubileumi évkönyvet,
melyben bárki üzenhet egykori iskolájának. Rövid üzeneteket várunk, miként
emlékeznek vissza egykori iskolájukra a
kedves falubeliek, régi osztálytársak, iskolatársak.
Akinek van egy-egy képe a régi iskoláról azt is szívesen fogadjuk. Beszkenneljük és visszaadjuk. Az üzeneteket
várjuk az iskola e-mail címére július 15ig. nadoriskalcsut@gmail.com
Iskolánk nevelőtestülete

Gratulálunk Hablicsek Norbertnek, aki az ausztriai Erőemelő Európai Bajnokságon
2. helyezést ért el és megdöntötte a „felhúzás„ világcsúcsát, továbbá Hablicsek
Hubának aki kategóriájában Európa bajnok lett, négy világ csúccsal!
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Egy rendhagyó születésnap, avagy az
Alcsútdobozi Echo Kamarakórus látogatása Zircen

Kórusunk az év elején meghívót kapott az
idén fennállásának 40. éves jubileumát
ünneplő Zirci Városi Vegyeskórus jubileumi kórustalálkozójára. Nemrég, 2017.
június18-án vasárnap lehettünk részesei
ennek a lelkileg is felemelő jubileumi
koncertnek.
Nagy izgalommal és komoly, épp
fél éves felkészüléssel vártuk ezt a napot.
Nem véletlenül, hisz az 1977. januárjában
Bozzay József által alapított Zirci Városi
Vegyeskórus komoly szakmai múltra tekinthet vissza és kiemelkedő jelennel dicsekedhet, melyeknek köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült már. (Évente mintegy 30 alkalommal lépnek fel a kórus tagjai a zirci és kör-

nyékbeli rendezvényeken!)
A Géring Klára által vezetett zirci
kórus fontosnak tartja, hogy kapcsolatot
teremtsen az ország más kórusaival is. Jelenleg több településsel is kapcsolatban
állnak, köztük 2003-tól kezdődően Borbély Józsefné Kati néni korábbi karvezetőnek köszönhetően Alcsútdobozzal is.
Azóta kb. 2-3 évente kerül sor a baráti találkozókra, közös éneklésekre, fellépésekre. Legutóbb épp tavaly nyílt rá alkalom az Arborétum Kastélykápolnájában,
amikor épp az Echo Kórus ünnepelte a 15.
éves fennállását.
A most megrendezésre került ünnepi alkalomra kórusunk a már 7 korábban megismert és előadott műve mellé

Állatorvosi ügyelet
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július 8-9.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz
+36 70 217 3745
július 15-16.
Dr. Kiss Sándor
Csákvár
+36 20 941 1900
július 22-23.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár
+36 20 661 5215
Július 29-30.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz
+36 70 217 3745

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.
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Bárdos Lajos 4 tételes Csillagvirág című,
egy teljesen új, igen nehéznek számító zenei darabot tanult meg az ünnepeltek tiszteletére.
Volt már nem egy „nehéz darab” az
Echo Kórus múltjában, de ennek ellenére
az utolsó percig bennünk volt a drukk,
hogy szépen, a műhöz méltóan, Kiss Ferenc karvezetőnk utasításainak megfelelően adjuk elő azt, amit oly sokáig tanultunk és gyakoroltunk.
Hál’ Istennek olyan jól sikerült
kórusunk fellépése, hogy a koncert után
számtalan dicséretet és elismerő szót
kaptunk az előadásunkra. Örültünk, hogy
nem hoztunk szégyent kisebb pátriánkra!
Ahogy az lenni szokott, ennek a
kórustalálkozónak a végén is volt egy közös mű, melyet a koncert zárásaként az
összes fellépő együtt énekelt el.
Felemelő érzés volt számunkra az
a pillanat is, amikor a Zirci Városi Vegyeskórus alapítójának az özvegye és lánya is megköszönte a kórusunk és a többi
résztvevő előadását.
Ezen a jubileumi koncerten felléptek még Lakos Angéla vezényletével a
Mezőfalvi Nőikar, Eisennágel Erika vezényletével és Németh Szvetlana zongorakíséretével az Ajkai Cantabile Vegyeskar, illetve Géring Klára vezényletével a
Zirci Városi Vegyeskórus énekesei és a
Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Énekkarának növendékei is.
A velük és a közönséggel együtt
elénekelt „Shrek dala” („Egy titkos akkord, mely szívemben szól… - Halleluja…) nagy-nagy katartikus élményt nyújtott nem csak az énekesek, de a hallgatóság számára is. Nemigen lehet leírni azt az
érzést, amikor egy tömeggel teli terem
ugyanazt a dalt énekli, mint a színpadon
álló közel száz énekes! Feledhetetlen élmény volt!
Az összkari énekléseket ajándékozások, fotózások és egy nagyon színvonalasan előkészített állófogadás követte.
A mi településünk is Pék László: Zirci tájkép című festményével gazdagodott, melyet a Polgármester Asszonynak hazatértünk után adtunk át.
„A zene hatalmas dolog. Egy dal
megváltoztatja a kedved, emléket teremt,
megváltoztathatja az életedet.” (Hallgass
a szívedre! c. film)
Ezzel a gondolattal hívjuk és várjuk szeretettel az új kórustagokat, akiknek
hasonló szép élményekben lehet részük,
ha csatlakoznak kis közösségünkhöz.
(Jné S.Á.)
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A katolikus templom búcsúja 2017. jún. 23-24-25.

Az „Alcsúti Mise” próbája 2011-ben

Jó hangod van?
A falu kórusában a helyed.
A dalokat hallás után tanuljuk, zenei előképzettség
nem szükséges. Nagy szükségünk van új tagokra!
Korhatár nincs! Heti egy próba (kedd 17.30).
Szeptemberben várunk!

Meghívó
A nyugdíjas klub szeretettel hívja
támogatóit és tagjait

2017. július 29-én 14-órára
a sportcsarnokba szokásos

Anna napi ünnepségére.
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