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Ünnepi eseményeink…
Kedves Olvasók!
Kívánunk az új esztendőben mindnyájuknak jó egészséget, békés,
szeretetteljes együttlétet családtagjaikkal, rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. Sok türelmet a nehézségekben, megértést a
velünk egyet nem értőkkel szemben. Örüljünk annak, amit már
elértünk, becsüljük meg értékeinket, segítsük egymást a jó gondolatok, tervek megvalósításában. Munkálkodjunk együtt falunk
előrehaladásáért. Mindezek megvalósulásában reménykedve
kezdjük a 2016-os évet!
Szeretettel a szerkesztők nevében: Dr Gulyás Lászlóné
Nyugdíjasok karácsonya

Reformátusok karácsonya

Katolikusok karácsonya
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei
Történelmi-néprajz verseny
December 10-én csütörtökön a „Karácsonyi ünnepkör” című házi történelemverseny döntőjét rendeztük meg iskolánkban, ahol a
felső tagozat minden osztálya képviseltette magát. November
vége óta küzdött tizenhárom csapat a döntőbe jutásért, végül hatan lehettek jelen a megmérettetésen, ahol a legjobb diákok számot adtak néprajzi-történelmi ismereteikről, de Activity-ben,
diódobásban és puzzle kirakásban is jeleskedniük kellett. A pörgős, vidám hangulatú versenyt végül a hetedikes lányok „Meglepetések” nevű csapata (Orbán Kata, Orbán Sára, Molnár Laura)
nyerte, a második helyet a nyolcadikos „Angyalkák” (Matus Ágnes, Szöllősi Dominika, Dombi Alexandra) szerezték meg, míg a
harmadik helyen a hatodikos „Rudolfok” (Kántor Regina, Matus
Viktória, Marton Flóra) zárták a versenyt.
Wikipil Gábor
történelem szakos tanár

Adventi szavalóverseny iskolánk
felső tagozatán
Régi szép hagyomány karácsonyhoz közeledve iskolánk felső tagozatos tanulóinak részvételével megrendezett adventi szavalóverseny. A versenyre diákjaink önkéntesen jelentkeznek, és koruknak megfelelő verssel indulnak. Elégedetten értékelem, hogy
13 gyermek jelentkezett és készült fel a december 17-i versenyre.
Gyönyörű versek hangzottak el, öröm volt hallani a komoly és játékos verseket egyaránt. A zsűrit tanítónőink alkották, és egyáltalán nem volt könnyű döntési helyzetük. A győztesek: első helyezést ért el Szöllősi Dominika, második helyezett Fülöp Krisztián lett, a harmadik helyet két versmondó is elnyerte: Antal Boglárka és Orbán Sára. Gratulálunk a tehetségeknek! Iskolánkat a
váli Vajda-szavalóversenyen Szöllősi Dominika képviseli majd
tavasszal.
Szilveszter Mária
magyartanár
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Önkormányzati hírek
A kormány december végén döntött arról,
hogy 135 önkormányzat számára juttat
pluszforrást feladataik ellátásához. Az
összesen több mint 18 milliárd forintos
keretet a települések többek között a helyi
infrastruktúra fejlesztésére, iskolák, óvodák, könyvtárak, közösségi és sportlétesítmények felújítására, tervezésére, építésére, illetve viharkárok rendezésére is fordíthatják. Fejér megyében 20 település
1152 millió forint pluszforráshoz jutott a
döntés révén. Alcsútdoboz működési feladatokra 10 millió forintot fordíthat, a december végén megítélt plusz kormányzati
támogatásnak köszönhetően. Ez az öszszeg azért jelent nagy segítséget településünknek, mert 2015. évben településüzemeltetési feladatokra állami támogatásban nem részesültünk, illetve a gyer-

mekétkeztetés üzemeltetése címén járó
támogatást is csökkentett összegben
utalták. Így összesen közel 20 millió forint elvonás érte a költségvetésünket.
Ezen feladatok ellátásának fedezetét saját
bevételből kellett biztosítani, amely nagy
teher volt önkormányzatunk számára. Az
év végén megítélt összeg jelentős könynyítésnek számít a községi közellátás működtetésében.
A karácsonyi ünnepek alatt újra elkezdte
műsorszolgáltatását a helyi televízió. A
VVTV-vel a képviselő-testület döntését
követően kötöttünk szerződést, melynek
alapján az önkormányzati megrendelésre
biztosított műsoridő heti kettő óra, heti
háromszori ismétléssel (kedd 19.00 óra,
szerda 19.00 óra, péntek 16.00 óra, vasár-

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
Ingatlanunk környezetének gondozása,
rendezése minden évszakban fontos. A
közterülettel szomszédos területeink
rendben tartása azért igényel nagyobb figyelmet, mivel nemcsak a saját komfortérzetünket befolyásolja, hanem érinti más
embertársaink komfortérzetét is. Amenynyiben Alcsútdobozon ingatlannal rendelkezünk, az ingatlan környezetét érintő
kötelezettségeinket a köztisztaság fenntartásáról szóló 5/2015.(III.30.) helyi rendelet rögzíti. Ennek 4. paragrafusa értelmében:
Az ingatlantulajdonos gondoskodik
a) az ingatlan és az ingatlannal
szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
b) a betegségeket terjesztő vagy
egészségügyi szempontból káros rovarok
és rágcsálók irtásáról,
c) az ingatlannal szomszédos nyílt
árok, híd, áteresz és ezek műtárgyai tisztántartásáról,
d) az ingatlanán és az ingatlanával
szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzet gyalogjárda fölé
nyúló ágainak, a közterületre kinyúló
gyökereinek megfelelő nyeséséről, úgy
hogy az biztosítsa a gyalogos forgalom
zavartalanágát,
e) az ingatlannal szomszédos járda
síkosság-mentessé tételéről.
A közös tulajdonban álló ingatlanok, épületek esetében a fenti kötelezett-

ségek a tulajdonosok egyetemleges kötelezettségei.
E helyi köztisztasági rendelet alapján arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
ingatlanukat, illetve annak környezetét
egész évben tartsák rendben! A tavaszinyári időszakban a gyepet fűnyírással, kaszálással tartsák kordában, a gyomokat kihúzással, vagy szántással irtsák ki. Gondoskodjanak az ingatlanuk előtti fák, bokrok levágásáról a járda szélességében és
kb. 2 méter magasságban. A kerítést pótló,
kiegészítő sövénysor vagy fasor a járdán
közlekedő gyalogosokat nem akadályozhatja, ezért azok nyesésére különös gonddal figyeljenek! A járdák melletti ültetett
gyümölcs- vagy díszfák potyogó terméseit, ágait, leveleit folyamatosan takarítsák, hogy azok ne halmozódjanak fel a
járdán vagy az árkokban! A parlagfű elburjánzása ellen gyomtalanítással védekezzenek, valamint irtószerekkel vagy
más módszerekkel előzzék meg a növényi és állati kártevők elszaporodását! Kérjük, gondoskodjanak az ingatlanuk előtti
utcaszakaszon és az árokban a fű lekaszálásáról és összegyűjtéséről! A lekaszált
növényi hulladék nem maradhat és nem
juttatható a csapadékelvezetési rendszerbe, annak érdekében, hogy esőzés esetén a
víz az árkokban szabadon folyhasson. A
téli időszakban az ingatlantulajdonos
kötelezettsége az ingatlannal szomszédos
járda csapadék- és csúszásmentesítése.
Havazás után sepréssel vagy hólapátolás-

nap 10.00 óra). A szerződés rögzíti, hogy a
műsorszolgáltatás során kiemelt szerepet
kapnak az önkormányzat hírei és rendezvényei, az óvodában és az iskolában zajló
oktatási élet, valamint a helyi közélet, a
civil szervezetek és az egyházak eseményei.
Az előre nem látható önkormányzati kiadások fedezetére november hónap végén
benyújtott rendkívüli költségvetési támogatási kérelmünk kedvező elbírálásban
részesült. A megítélt 3.576.525 Ft összeget a kötelező feladatok ellátásában eddig
közreműködő társulások megszűnése
miatt keletkezett kiadásaink teljesítésére
tudjuk fordítani.
Tóth Erika
polgármester
sal tegyük járhatóvá a járdát. Fagyos időben, ónos esőzéskor mielőbb só szórásával, homok hintésével gátoljuk a csúszásveszélyt, ha szükséges többszöri alkalommal is.
A fenti rendelet betartása érdekében kérjük Önöket, hogy törekedjenek a
leírt módon rendben tartani a környezetüket!
Mindezen túl, léteznek az emberi
együttélésnek íratlan szabályai is, azaz:
úgy cselekedjünk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak!
Ebben a szellemben gondolkodva
nemcsak a köztisztasági kötelezettség betartása során bízunk együttműködésükben, hanem más területeken is!
Üdvözlettel:
Tóth Erika
polgármester

EMLÉKEZTETŐ
A többlethulladék gyűjtésére
a Közszolgáltató által
forgalmazott

hulladékgyűjtő zsákot
kell igénybe venni,
amely megvásárolható az
alcsútdobozi ABC-ben.
VHG-DEPÓNIA
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

A MÚLT EMLÉKEI…
.Az Idősek Világnapja alkalmából helyi újságunk szerkesztősége
elhatározta, hogy minden hónapban megjelentet egy cikket egyegy régi történettel. Kérjük nyugdíjaskorú olvasóinkat, hogy legyenek partnerek ennek megvalósításában és meséljenek nekünk. Olyat, amiből a fiatalok tanulhatnak. Mondják el számunkra életük történetét. Mindazt, ami történt Önökkel: hogyan
s miként töltötték ifjúságuk napjait, hogyan udvaroltak, hogyan
jártak táncolni, hogyan locsolták meg a lányokat húsvétkor. Meséljenek szüleikről, nagyszüleikről. Ameddig Önök ellátnak a
múltban, addig terjed élő emlékezetünk.

Epifánia

A nehéz napokért is hála,
Isten megtartó kegyelméért
A karácsonyi idő egyik csúcspontja volt Vízkereszt ünnepe (január 6.). Karácsony a kereszténység otthonos családi ünnepe.
Epifánia a katolikus egyház világünnepe. Az ünnep evangéliuma
már nem Jézus születéséről, vagy az imádására érkező pásztorokról szól, hanem azt beszéli el, hogyan érkeznek a messzi távolból is, „napkeletről”, viszontagságokat is legyőzve, emberek
a Megváltó köszöntésére.
Vízkereszt napján Isten epifániáját, azaz megjelenését
ünnepeljük, mégpedig abban a pogány világban, amely nem kapott előzetes bejelentéseket a megváltásról, s most mégis képviselői által hódol a gyermek Megváltó előtt. Az evangéliumi
részletben halljuk, hogy Isten alkalmazkodott azok gondolkodásmódjához, akik nem részesültek a pozitív ószövetségi kinyilatkoztatásban, s jelet adott nekik. Olyan jelet, egy csillagot,
amelyet a maguk módján helyesen tudnak értelmezni, sőt – követni is képesek.
Jézus nemcsak Izrael várva-várt Messiása, hanem az
egész világ Megváltója.
Amikor Szent Máté megírta Evangéliumát, már évtizedek óta hirdette az egyház az örömhírt, elsősorban a pogányoknak. Így amikor beszámolt a napkeleti bölcsek történetéről,
mintegy belesűrítette mindazt, ami evangéliumában később is
hangsúlyozást nyer: Jézus egyetemes Megváltóként érkezett, de
Izrael, mely hozzászokott az isteni szóhoz, nem ismerte fel benne
az isteni üzenetet. A pogányok az első hódolók, akik értelmezni
és követni tudták, akarták az Istentől számukra jövő jelet.
A jeruzsálemi írástudók, akiktől Heródes érdeklődött, helyesen idézték, és jól értelmezték az Írást, de maguk mégsem
követték. A zsidókból és pogányokból a hit által kialakult új választott nép – az egyház – minden néppel meg akarja ismertetni
Isten megtestesült Fiát és a megváltást. De kezdettől fogva olyan
rosszindulat és üldözés övezi, amilyet a gyermek Jézus is megtapasztalt. Mégis Isten mondja ki az utolsó szót, s minden megpróbáltatással végső soron a hűséges gazdagodik.
Ebben a történetben senki sem lehet közömbös: napkeleti
bölcsek, Heródes, írástudók, a nép vezetői. Mindenki állást foglal a Gyermek mellett, vagy ellene.
Így a vízkereszti történet, mely Isten intimitásból való
kilépését tartalmazza, megjelenését az emberiség színpadán, arra
is figyelmeztet, hogy a keresztény élet nem más, mint folyamatos
döntéssorozat Jézus, a Megváltó pártján.
Varga Imre
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A háború idején nehéz napok köszöntöttek Ránk. Mindezt tizennégy évesen éltem át. Valóságos csoda volt, hogy abban az évben
igencsak bőven termett mindenből. Az Úr gondviselő kegyelméből, nem volt gondunk az élelemre. Három hónapig itt volt a
front, így „jutott” az idejött orosz katonáknak is. Karácsony
szombatján értek ide. Még most is sokat gondolkodom felőle.
Szüleim csak annyit mondtak, hogy a szomszédba megyünk a
pincébe. (Akkor a Vörös Lajosék laktak ott, ahol most a Turbuczék.) Fogtam a kévébe kötött zabszénát és hordtam le a pincébe, utána dunnát, párnákat. A nagyapám rám is szólt: – Te leány
még a házat nem vinnéd le? – Még azt is levinném, ha tudnám! –
feleltem.
Édesanyámnak mondtuk, ne főzzön semmit az ünnepekre, egy valamibe tegyen élelmet és menjünk a pincébe! Éppen
ideje volt. Édesapám, mint tapasztalt katona megjegyezte, hogy
nagy a csend. Kinézett a kert felőli ablakon és így szólt: – Gyorsan menjetek a pincébe, mert annyi orosz katona jön, mint a fűszál a réten!
A pincébe egy tiszt jött le, meg a társa. Apám tudott kicsit
oroszul és mondta, hogy kik vagyunk és nincs német katona a
háznál. Jöttek volna többen is, de a tiszt nem engedte őket. Ezután Apám lakatot tett az ajtóra, ami a földdel egy szinten volt,
felette egy fából készült kamraszerűség. Így fedte el a lejáratot,
teknő, fűrészbak, méterfa és ki tudja még mi. Egy hétig nem jöhettünk föl, mert az veszélyes volt a lányok, asszonyok szempontjából. Ha végre feljöhettünk, estére mindig visszamentünk.
A nálunk lévő katonák mégis felfigyeltek ránk. Az egyik a szívemre irányította a puskáját: – Lida kaput, mert partizán! Na,
mondom, még csak az kéne. Meg kellett mutatni, hogy hova
járunk. Hála Istennek nem bántottak bennünket, csak nagyot nevettek. Így lett vége a jó bújóhelyünknek.
Az unokanővérem akkor 19 éves volt. Felöltöztünk öregasszonyos ruhába. Egyszer Anyámat simogatta egy jól megtermett kozák, aki tudott kicsit magyarul, azt mondta: – Szeretlek
magyar. Csak néztünk egymásra. Nagyapám is ott volt, nem állta
meg szó nélkül: – Köszönjük az ilyen szeretetet. Elvitték, kapott
két nagy pofont. Ezalatt mi gyorsan átmentünk a Vörösékhez.
Ángyiéknál egy generális lakott, az rendes volt velük. Látták
rajtam az ijedtséget, behívtak a belső szobába és mondták, hogy
vessem le az öregasszony ruhát. Persze alatta ott volt a rendes
ruhám. Jót nevettek és mondták, hogy tőlük nem kell félnem, de
ha jön a kozák, öltözzek újra bábuskának. Aztán eltűnt a kozák,
és kiderült, hogy magyar volt az apja. Nehéz volt tisztálkodni. A
tyúkólat takarítottuk ki, és ott mosdottunk tél idején. Ruhástól,
kabátban aludtunk, a pince volt a menhelyünk és nem a barátságos jó meleg szoba. Azt a fogadalmat tettem, hogy ha megérem,
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2016.január 1-től kedvezményeket hozó kormányrendeletek
Minimálbér
A teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló részére megállapított minimálbér 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, hetibér esetén 25 550, napibér esetén 5110, órabér
alkalmazása esetén 639 forint.
A garantált bérminimum a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében jövőre havibér alkalmazásánál 129 000 forint, hetibér esetén 29 690,
napibér esetén 5940, órabér esetében 742
forint.
Részmunkaidőben a minimálbérnek vagy adott esetben a garantált bérminimumnak a meghatározott havi, heti és
napi bértételét a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.
Sertéshús áfája
Január elsejével 27 százalékról minden
eddiginél alacsonyabb mértékre, 5 százalékra mérséklődött a sertés tőkehús áfája.
Az intézkedés hatására a fogyasztók 17 százalékkal olcsóbban vásárolhatnak sertés tőkehúst. Kedvezőbb áron kapható például a kicsontozott comb és lapocka, csontos és csont nélküli karaj és
tarja. Ugyanakkor a belsőségekre, valamint a feldolgozott húsféleségekre – mint
a kolbász, szalámi, párizsi, felvágottak –
már nem terjed ki az 5 százalékos áfakulcs.
SZJA
Folytatódott a jövedelemadó csökkentése; az szja általános kulcsa 16-ról 15 százalékra csökkent.
A családi adókedvezmény kibővítésre került, melynek eredményeképpen a
kétgyermekes családok havonta 5000 forinttal több kedvezményt vehetnek igénybe, így 25 ezer forintra nő a két gyermeket
nevelő szülők havi adókedvezménye.
A családi adókedvezmény igénybevételével az elmúlt években mintegy
1,1 millió embernek csökkent az adója,
hogy levetkőzve tiszta ágyban fekhetek
le, mindennap egy hálaimát mondok.
A front alatt a szomszédék háza leégett, találat érte, mert a német repülőgépek alacsonyan szálltak, hogy géppuskával célozhassák az ellenséget. A szomszéd lányok szaladtak hozzánk, éreztük
rajtuk a füstszagot. Menekíteni kellett az
állatokat az istállóból. Éppen akkor kaptuk az ebédet, de nem tudtuk jóízűen meg-

ezen belül 300 ezer embernek egyáltalán
nem kellett adót fizetnie.
A 2015-ben bevezetett házastársi
kedvezményt az októberi adatok szerint
több mint 10 ezer házaspár vette igénybe,
akik kilenc hónap alatt 238,5 millió forint
adókedvezményben részesültek.
Új otthonteremtési program
Több százezer családnak jelenthet segítséget a január 1-jével elindított új, 10+10
millió forintos otthonteremtési program.
Aki a jogosultsági feltételeknek
megfelel, és benyújtja igényét, az meg is
kapja a támogatást, mert a program költségvetési kerete felülről nyitott.
Az igénylők már felkereshetik a
pénzintézeteket, tájékozódhatnak és beadhatják kérelmüket.
A 10+10 millió forintos támogatást, illetve kedvezményes hitelt azok a
nagycsaládosok – vagy 10 éven belüli
időre kettőnél több gyermeket vállalók –
vehetik igénybe, akik új lakást, vagy házat
vásárolnak, építenek.
Ha már van lakóingatlanuk, nem
kell eladniuk azt, de a támogatással megvásárolt új lakásba vagy házba valamenynyi családtagnak át kell költöznie. A szabályozás lehetőséget ad tetőtér-beépítésre, vagy emeletráépítésre is abban az esetben, ha az önálló új lakóingatlannak minősül.
Az új családi otthonteremtési kedvezmény (csok) a korábbi csok-ra épül,
azt bővíti azzal, hogy a három-, vagy
többgyermekes családok (vagy kettőnél
több gyermeket vállalók) számára 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást,
továbbá ugyanekkora összegű kedvezményes hitelt biztosít. A kedvezményes hitel
a csok mellett igényelhető új lakások, illetve házak építésénél vagy vásárlásánál.
Az új otthonteremtési program
elemei közé tartozik a lakásépítési áfa
csökkentése is. Januártól az új lakások általános forgalmi adója 27-ről 5 százalékra
csökkent.
Bővülnek az egy- és kétgyermekes
családoknak szóló támogatási összegek
enni.
Bizony nagy próbatétel volt a háború az egész magyarságnak. Megviselt
bennünket, de hála Istennek épségben
megmaradtunk. Ez különös kegyelem.
Köszönöm, hogy leírhattam ezeket a sorokat.
Szeretettel:
Tóthné Bárányos Lídia

is, és megkönnyítették az igénylés feltételeit is. Így például már nem számít, milyen az ingatlan energiatanúsítványa, eltörlik az ingatlan nagyságára vonatkozó
korlátozást, továbbá az igénylőktől elfogadják azt is, ha külföldön szereztek
egészségbiztosítási jogviszonyt.
Igénylésnél már nemcsak a 16, hanem a 20 év alatti eltartottakat is figyelembe lehet venni, továbbtanulás esetén
pedig a 25 év alattiakat is.
A csok-ot igénylőknél – előre vállalt gyerekek esetén – már elegendő, ha az
egyik fél 40 év alatti, míg a már meglévő
három gyerek esetében semmilyen korhatár nincs.
A kormány a legnagyobb mértékű
támogatást azok számára nyújtja az új
programmal, akik legalább három gyerek
felnevelését vállalták, vagy vállalják a jövőben. Ez azt jelenti, hogy ha ma Magyarországon egy fiatal úgy dönt, hogy házastársával 10 éven belül három gyermeket
vállal, akkor akár saját forrás nélkül is otthont tud teremteni.
Konkrét kérdésekkel már hívható
az Emmi 06-1-795-31-68 telefonos
ügyfélszolgálata, továbbá a tárca
www.csalad.hu oldalán elérhetőek lesznek az új programról szóló részletes információk.
Az áfa-visszatérítési támogatást a
már folyamatban lévő építkezések esetén
is lehet igényelni, de fontos feltétel, hogy
a bekerülési költség 70 százalékáról saját
névre szóló számlával kell rendelkeznie
az igénylőnek.
Januártól a használt lakásokra is
kedvezőbb feltételekkel lehet igényelni az
otthonteremtési kedvezményt. 1 gyerek
esetében ez az összeg akár 600 ezer forint
is lehet, 2 gyermek esetén 1 millió 430
ezer, 3 gyermek után 2,2 millió, 4 vagy
több gyermek után 2 millió 750 ezer forint.
Új lakás építésekor vagy vásárlásakor a kedvezmény egy gyermek esetén
szintén 600 ezer forint, 2 gyermek után
azonban már 2,6 millió forint, míg a 10
millió forintos vissza nem térítendő támogatást a három- vagy többgyermekes,
illetve a 10 éven belül legalább 3 gyermeket vállaló családok igényelhetik.
Az otthonteremtési program részeként egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb
lesz az új ingatlanok építési engedélyezési
eljárása.
forrás: kormany.hu
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A VÁL-VÖLGYE TELEVÍZIÓ ADÁSKEZDETE
Kedd: 19 óra
Szerda: 19 óra
Péntek: 16 óra
Vasárnap: 10 óra

SZABÓ EVELINT
aki 2015. 12. 30-án érkezett

Az egyes műsorok vetítési időpontja a képújságban, valamint
adásidőben a képernyő alján futó hírszalagon olvasható.
( A VV-TV megtalálható a kábelhálózat
C11-es csatornáján a 217000KHz-en )

MUNKALEHETŐSÉG

FELAJÁNLÁS

Szakápolókat,
gondozónőket

Alcsútdoboz Önkormányzatának
Képviselő-testülete
ezúton mond
KÖSZÖNETET

keresünk!
www.harsfalevel.hu
Önéletrajzot kérjük küldeni az
info@harsfalevel.hu
e-mail címre.
Telefonon érdeklődni:
Molnárnė László Gabriella
06 30 561 88 38

KÖSZÖNET A
SEGÍTSÉGÉRT!
Az Alcsútdobozi
Katolikus Karitász nevében
ezúton is megköszönöm
mindazoknak a segítségét
és együttműködését, akik
2015.évben segítségünkre
voltak a ruhavásárok
megszervezésében
és lebonyolításában
vagy
jó állapotban lévő holmikat
(ruhanemű, bútor,
háztartási eszköz stb.)
ajánlottak fel a rászorulók
megsegítésére.
Szabó Istvánné
az Alcsútdobozi Karitász elnöke
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KÖSZÖNTJÜK
FALUNK
ÚJSZÜLÖTTJÉT

LAKATOS LÁSZLÓNÉNAK
a karácsony alkalmából a
faluközpontban felállított
fenyőfáért
HANTOSNÉ
AMLER ÁGNESNEK
a sportcsarnok dekorálásához
felhasznált
fenyőfáért.

Jó egészséget,
sok erőt és örömet
kívánunk a családnak!

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

LENDVAI LÁSZLÓT
(1935.01.31.)
81. születésnapja
alkalmából
nagyon jó egészséget
és derűs napokat
kívánunk!

TÁJÉKOZTATÓ
Lakosaink a településen észlelt:
- közvilágítási hiba közvetlen bejelentését a
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
KOVIKA közvilágítási karbantartó oldalon rögzíthetik
- az E-ON felé történő hálózati hibabejelentés
ingyenesen hívható száma
06-80-533-533

Alcsútdobozi hírek

Farsangi mulatság a sportcsarnokban
Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda

FARSANGI MULATSÁGOT
rendez a sportcsarnokban

2016. JANUÁR 30-ÁN
SZOMBATON DÉLELŐTT
9 ÓRAKOR
Műsor:
A gyermekek vidám zenés előadásai
Az óvó nénik meglepetés műsora
Belépőjegyek:
Felnőtt 300 Ft
Iskolás/vendéggyermek 200 Ft
Tombola: 50 Ft
Lesz még büfé, zsákbamacska,
zenebona vigalom!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
A bevételt az óvodás gyermekek javára fordítjuk.
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TÁJÉKOZTATÁS

FOGADÓÓRA

90. születésnap
Édesanyánk Acsai Imréné (Szalai Zsuzsanna) Soponyán született 1925. december 20-án. Édesanyja háztartásbeli, édesapja gépész volt. Testvérei Anna, Mária
József. Édesanyja nagyon korán meghalt,
édesapja ezért 3 és fél éves korától egyedül nevelte. Testvére, József 19 éves korában a Don-kanyarban hősi halált halt.
Édesanyánk 17 éves korában Soponyáról
Bicskére került Anna nővéréhez. 1948ban házasságot kötött édesapánkkal,
Acsai Imrével. 1960-tól Mária-völgyben
éltek, majd 1972-ben Alcsútdobozra köl-

töztek. Édesanyánk azóta is itt lakik a faluban. Szüleinknek négy gyermeke született: Imre, Zsuzsa, Edit és Ági. Édesapánk 1992-ben meghalt, azóta édesanyánk egyedül él. 9 unokával, 15 dédunokával és egy ükunokával büszkélkedhet. 2015. december 20-án otthonában köszöntöttük fel Édesanyánkat 90-ik születésnapja alkalmából, amely ünnepségen
megjelent Tóth Erika Polgármester Aszszony is, amiért ezúton is köszönetet mondunk!
Özv. Acsai Imréné gyermekei

Állatorvosi ügyelet
január 9-10.
Dr. Locker Lóránd
Csákvár
Rákóczi u. 35.
+36 20-6615215
január 16-17.
Dr. Halász György
Csákvár
Kálvária u. 55.
+36-20-4456256
január 23.24.
Dr. Takács Rudolf
Csákvár
Berényi u. 7.
+36-20-9563041
január 30-31.
Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz
Petőfi u. 18.
+36-70-2173745
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Honlapkészítés,
emblématervezés,
arculattervezés,
nyomtatott kiadványok,
festmények.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

Értesítjük településünk lakosságát, hogy
minden szerdán 10.30 és 12 óra között a
Bicskei Járási Hivatal ügysegédje fogadó
órát tart Alcsútdobozon a Polgármesteri
Hivatalban.
Az ügysegédhez az alábbi ügyekben fordulhatnak:
ź közgyógyellátás
ź ápolási díj
ź egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
ź időskorúak járandósága
A fenti ügyek intézéséhez kapcsolódó
nyomtatványok a hét többi napján is elérhetők a Polgármesteri Hivatalban.

ORVOSI ÜGYELET
Községünk orvosi ügyeletét Bicskén
végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16
órától reggel 8 óráig, hétvégenként pedig
egész nap a 22/311-104-es telefonszámon, vagy a 104-es segélyhívón lehet bejelenteni. Az Ügyeleti Rendelő helye:
Bicske, Kossuth tér 17. Az ügyelet a felnőtteket és a gyermekeket is ellátja.

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.

