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Ha a kultúra szót említjük, általában az irodalom, a zene, az épí-
tészet vagy a képzőművészet jut az eszünkbe. A kultúra fogalma 
állandóan változott az emberi gondolkodás történetében. A kü-
lönböző korok gondolkodói mást és mást értettek a kultúra fo-
galma alatt. A kultúra szó eredetét tekintve  a latin „agricultura” = 
földművelés szóból származik (megmunkálni, művelni), azon-
ban a kultúra kifejezésnek nincs egy egységesen elfogadott defi-

A Magyar Kultúra Napja

folytatás a 5. oldalon
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A József Nádor Általános Iskola
hírei, eseményei

Ajánlom figyelmébe minden kedves ol-
vasónak az 56 csepp vér című musicalt a 
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Színház előadásában. Ezt az előadást vá-
lasztotta idén a felsős munkaközösség a 
felső tagozatos gyermekek számára. Az 
56-os eseményeket most nem a történe-
lem tankönyv lapjairól, hanem egy sze-
relmi történet keretein belül ismerhettük 
meg, mely sok esetben juttatta eszünkbe a 
híres Shakespeare Rómeó és Júlia törté-
netét. Csodálatos dalok szólaltak meg is-
mert színészek előadásában, melynek ta-
nulóink igazán örültek, gondolok itt Feke 
Pálra és Sághy Tamásra. A színház így ír a 
darabról a honlapján:

„A musical annak az oly sokszor 
emlegetett igazságnak kíván emléket állí-
tani, hogy a forradalmat fiatal emberek 
csinálták. Fiatalok, akik szabadságra 

vágytak és egymásra. Öntudatlanok vol-
tak és szerelmesek. Megannyi névtelen 
Rómeo és Júlia. Közülük választ ki egyet 
és meséli el izgalmakban bővelkedő, szer-
telen humorral átszőtt, ám végül tragé-
diába torkolló heroikus történetét Hor-
váth Péter író. A zeneszerző Mihály Ta-
más pedig a rockzene elementáris erejé-
vel gondoskodik róla, hogy sose felejtsük 

el őket.”
Igazán nagy élmény volt ezt a da-

rabot megtekinteni, a műsor után a diák-
jaink is elismerően beszéltek a színpadon 
látottakról. Köszönjük Tóth Erika polgár-
mester asszonynak, hogy támogatta szín-
házlátogatásunkat azáltal, hogy a felcsúti 
akadémia autóbuszát elkérte számunkra.

Labdarúgást kedvelő és támogató szülői-
baráti közösség alakult ki falunkban az 
U11-es labdarúgók körében. Ettől a kö-
zösségtől indult a kezdeményezés, hogy 
legyen nekünk is egy kupánk, ahova mi 
hívunk ellenfeleket. Mindenki odatette 
magát a kezdeményezés mellé, Jére Csabi 
és Keindl Zoli az érmekről, kupákról gon-
doskodott, Weizengruberné Marietta ok-
leveleket tervezett, férje elhozta a serlege-
ket, érmeket Budapestről, Antal Marci jó-

voltából új mezekbe bújhattak a gyere-
kek, segítette a gyerekeket a felkészü-
lésben, Gedó vállalta, hogy játékvezető 
lesz, a felsős lányok szendvicseket ké-
szítettek, és kiszolgáltak, Hegedüs Editék 
teát főztek, Siposné Kata testnevelő ta-
nárnő és én pedig előkészítő és szervező 
feladatokat vállaltunk az első NÁDOR-
KUPA zökkenőmentes rendezése érde-
kében. Csabdi, Felcsút, Tabajd és Alcsút-
doboz általános iskolái mérték össze ere-
jüket 2017. január 24-25-én megrende-
zésre kerülő labdarúgó tornán. Az első na-
pon a 7.-8. osztályosok versenyében Fel-

56 csepp vér

Nádor kupa

csút vehette át a kupát, második lett a mi 
iskolánk, harmadik Csabdi és negyedik 
helyezett lett Tabajd iskolája. Ezen a tor-
nán a gólkirály Vincze Máté lett Csab-
diról, a legjobb kapus Schnepp István Al-
csútdobozról, a legjobb mezőnyjátékos 
pedig Domonkos Sebastian lett Tabajd-
ról. A második kupanapon nagy örömöm-

re helyben maradt a kupa, mert Alcsút-
doboz csapata lett a bajnok megelőzve 
Felcsút csapatát, a bronz érem itt is a 
Csabdi focisták nyakába került, és a ne-
gyedik helyen Tabajd végzett. A gólkirály 
Antal Márton lett, a legjobb játékos Jére 
Botond, a legjobb kapus pedig Szabó 
Marcell. A jó hangulatról a 3-4. osztályos 

lányok gondoskodtak, akik hangsze-
rekkel és hangos kiáltásokkal biztatták a 
fiúkat Marietta néni vezetésével. Ősszel 
veletek ugyanitt, hiszen a 70. éves iskolai 
programsorozatban ismét lesz Nádor 
kupa. Köszönöm mindenkinek a sok se-
gítséget, közösen minden sokkal köny-
nyebb!



Alcsútdobozi hírek

3.

Gulyás Györgyné Marczinkó Katalin, a 
nyolcvanas, kilencvenes években óvónő-
ként, pedagógusként és népművelőként is 
tevékenykedett Alcsútdobozon. 

Ez utóbbi minőségében színjátszó 
kör szervezése, műsoros előadások ösz-
szeállítása, ismeretterjesztő programok és 
kiállítások szervezése köthető személyé-
hez. Jelentős szerepet vállalt az első Al-
csútdobozi Falunap megszervezésében, 
sokat tett a szüreti néptáncbemutatók ha-
gyományának felelevenítése érdekében, 
munkájával fellendítette a falu kulturális 
életét. Több alkalommal vett részt térségi 
felnőtt szavalóversenyeken, kiemelkedő 
szerepléseivel öregbítve településünk hír-
nevét. Ma már más területen dolgozik, de 
a települési ünnepségeken, megemléke-
zéseken rendszeresen szerepel szavalat 
vagy próza előadásával. Hosszabb ideig 
tagja volt a „gálakórus” minősítésű helyi 
énekkarnak is.

Gulyás Györgynének az elmúlt 40 
év alatt végzett aktív kulturális tevékeny-
ségét köszönjük meg a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából átadott, Alcsútdoboz 
Községért kitüntetéssel. 

2017. január 20.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Alcsútdoboz település önkormányzat 6/2017.(I.9.) sz. határozata
ALCSÚTDOBOZ KÖZSÉGÉRT kitüntetés adományozása GULYÁS GYÖRGYNÉ részére

16. esztendeje ünnepeljük a Magyar Kul-
túra Napját Alcsútdobozon, január végén. 
Az eredeti kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én befejezte a Himnusz 
írását, és ebből az alkalomból 1989 óta ja-
nuár 22-e a Magyar Kultúra Napja, ami-
kor is országszerte színpadra lépnek ki-
csik és nagyok, amatőrök és művészek, 
hogy értéket közvetítsenek. Szavalnak, 
énekelnek, táncolnak, zenélnek. Így tet-
tünk mi is. Táncra perdültek iskolánk mű-
vészeti tagozatos néptáncosai, és bemu-
tatkozhattak a nagyérdeműnek a néptánc 
oktatók is: Szabó Rubinka és Liczenbold 
Maximilian. A tánc gyökereinél, az imp-
rovizációnál kezdték októberben az okta-
tást, és nevelik tanítják gyermekeinket az 
ösztönös táncmozdulatokra. Ettől a tan-
évtől kezdődően van iskolánkban ismét 
furulyaoktatás. Frank Dániel vezetésével 
sajátítják el a kis növendékek a furulya-
művészet alapjait. Felcsendültek előadá-
saikban a kedvelt gyermekdalok, mint a 
Bújj, bújj itt vagyok, Egy boszorka van, 
Éliás Tóbiás, Borsót főztem és még meg-
annyi kedves dalocska. Szóló hangszeres 
produkcióval, hegedűjátékkal készült az 
ünnepi programra Márton Dóra, aki 

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük
Beethoven D-dúr hegedűverseny I. tételét 
adta elő zongorakísérettel. A terem elné-
mult, s szinte elrepültünk a zene szárnyán, 
olyan gyönyörűen, megindítóan szólt a 
hegedűje. A gálaműsor színvonalát emel-
te a helyi Echo kamarakórus produkciója, 
akik már sokszor bizonyították, hogy 
szorgalmas, kitartó munkával milyen szép 
eredményeket lehet elérni. Produkciójuk-
ban felcsendültek Michael Pretorius, 
Liszt Ferenc, Máté János, Kodály Zoltán 
zeneszerzők művei. A Kiss Ferenc vezé-

nyelte előadás alatt igazán koncertterem-
ben érezhettük magunkat. A Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére rendezett gálamű-
sor megkoronázása volt az a pillanat, ami-
kor polgármester asszony „Alcsútdoboz 
Községért” kitűntetést adományozott 
Gulyás Györgyné részére, az elmúlt 40 
évben végzett kulturális munkáért. Ked-
ves Kati, nagyon büszkék vagyunk rád és 
gratulálunk!

Köszönöm, hogy ilyen sokan el-
jöttek e szép ünnepnapra és együtt ünn-
epelhettünk.

Népdalénekeink sikere
A Fejér Megyei Népzenei Műhely Egye-
sület és a Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont - Művészetek Háza, valamint a Szé-
kesfehérvári Pedagógiai Oktatási Köz-
pont ebben a tanévben is meghirdette a 
Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági 
Népdaléneklési és Népzenei Versenyt. Fe-
jér megyéből várták iskolai és iskolán kí-
vüli szólisták és csoportok jelentkezését.

Weizengruberné Keindl Marietta 
tanító szívesen készített fel három kis-
lányt az iskolából. Diamant Boglárkával, 

Márton Dórával és Tieger Viktóriával ké-
szültek a megmérettetésre, melynek terü-
leti előválogatója 2017. február 2-án volt 
Bicskén a Prelúdium Művészeti Iskolá-
ban. A lányok szép népviseletben igazán 
különleges népdalokat énekeltek, s közü-
lük Diamant Boglárkát emelte ki a zsűri, 
aki, aki március 6-án a megyei döntőben 
újból színpadra léphet.

Nagyon büszkék vagyunk rátok, 
gratulálunk nektek is és Marietta néninek 
is.

Keindl Zoltánné
intézményvezető
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Egyházunk egyik szép eseménye Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe, ami február 2-án van. Történelmi vonatkozásban 
ez az a nap, amikor Szűz Mária Jézus születése után negyven 
nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az elő-
írt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon, Jézust a nem-
zetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen 
ered a gyertyaszentelés szokása. Azért szenteljük meg az emberi 
természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiárad-
jon és eltöltsön bennünket. Ugyanakkor ez az esemény nemcsak 
a kis Jézusé, hanem Mária megtisztulásának ünnepe is.

A Bibliában Szent Lukács evangélista így ír erről: „Íme, 
volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. 
Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást 
kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem 
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. 
Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény elő-
írásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezek-
kel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid sze-
rint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden 
nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosí-
tására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.”

Az ünnepen szentelt gyertya egyértelműen Jézusra utal, 
akit Simeon minden nemzet számára készített világosságnak ne-
vez. A világosságot nagyon nehéz megtalálnunk, de jelképesen 
és fizikálisan is mellettünk lehet a fény, ami az utat mutatja Isten 
felé. A liturgiában ilyenkor a pap mise kezdetekor megszenteli a 
gyertyákat, amit otthon is meggyújthatunk, és imádkozhatunk Is-
tenhez a helyes út megtalálásáért.

A liturgiában a gyertyákat megszentelő pap a következő-
képpen szokott megemlékezni az ünnep szépségéről: „Kedves 
Testvérek! Negyven napja Urunk születésének örömünnepét ül-
tük, és ma van a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jé-
zust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban. Ő ez-
által látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, volta-
képpen azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, 
akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott – szin-
tén a Szentlélektől megvilágosítva – felismerték az Urat, örven-
dező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket 
is a Szentlélek gyűjtött egybe. Vonuljuk tehát Isten házába, és já-
ruljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és felismerjük a ke-
nyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el 
nem jön.”

Arról se feledkezzünk meg, hogy a Szentírás olvasása 
fontos része életünknek és abban is megtalálhatjuk Jézus fényes-
ségét. És minden vasárnap készítsük fel lelkünket a szentmisén 
történő Istennel való találkozáshoz, hogy a Fényesség minden 
héten beragyogja életünket.

Szabó Zsanett

Gyertyaszentelő

A keresztények egységéért tartott ökumenikus imahéten falunk-
ban együtt imádkoztak a református, evangélikus, katolikus hí-
vők. „Megbékélés: Krisztus szorongató szeretete” (2Kor. 5,14- 
20.) volt az együttlét alapgondolata.

Az első imaalkalomra a katolikus templomban került sor, 
ahol Szabó Károly református lelkész tartott igehirdetést. Más-
nap a református gyülekezeti teremben Varga Imre c. esperes 
mondott szentbeszédet. A szép számú résztvevő tanúságot téve, 
kifejezte Jézus Krisztusba vetett hitét.

A közös imádságot szeretetvendégség zárta mindkét 
helyen.

Együttlétünk váljék Isten dicsőségére!
                                                                                                   

Gulyás Lászlóné

Együtt imádkoztunk

Tisztelt Polgármester! Mozgalmas Időskorért Közhasznú 
Egyesületünk szervezett formában, hatékonyan kíván segíteni 
idősödő embertársainkon. Célul tűztük ki, hogy felkutassuk azon 
eszközöket és lehetőségeket, amelyek könnyebbségséget jelent-
hetnek a szépkorúak mindennapi életvitelében.

Egyesületünknél többen érdeklődtek, hogy a Kormányhi-
vatalnál beadott támogatási kérelem pozitív elbírálása után hol 
lehet beváltani a mobilitást segítő eszközöket. Ha az alábbi lehe-
tőséget választotta:

– súlyos mozgáskorlátozottszemély esetén járműnek nem 
minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban 
haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék.

Egyesületünk az alábbi két beváltási helyet javasolja:
elektromoped.hu tel: 06 22 379 185 vagy 06 30 433 88 28
Mobilis Hungary Kft tel: 06 30 959 9287
– súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékosság-

gal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálá-
sáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személy-
gépkocsi.

Egyesületünk az alábbi beváltási helyet javasolja:
Lehetőségautó Kft tel: 06  30 7300 966, 06 30 7300 967

Üdvözlettel: Jancsó Ferenc elnök

POSTÁNKBÓL
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níciója, nagyon sokféle kultúra meghatá-
rozás létezik. Két tudós egyszer azzal fog-
lalkozott, hogy összegyűjtse a kultúrára 
vonatkozó definíciókat, és a kutatás során 
165 meghatározást találtak. Ilyeneket pél-
dául, hogy:

ź egyesek szerint a kultúra azon 
eljárások összessége, amelyek 
elviselhetővé teszik az életet;

ź mások szerint a kultúra az em-
bernek az a képessége, amellyel 
az egyest alá tudja rendelni az ál-
talánosnak;

ź még mások szerint a kultúra 
egyenlő a nem genetikus infor-
mációval;

ź és vannak olyanok, akik szerint, 
ha valaki valamit tesz, az már 
kultúra.

Én úgy gondolom, elfogadhatjuk 
azt az álláspontot, hogy mindaz kultúrá-
nak nevezhető, amitől az ember több, 
mint pusztán biológiai lény. Így a kultú-
rához nemcsak a tudományok és művé-
szetek, nemcsak a vallás és más „magas 
szellemi szférába” tartozó jelenségek tar-
toznak, hanem pl. az is, hogyan dolgo-
zunk, élünk, tisztálkodunk, hogyan nevel-
jük gyerekeinket, vagy éppen hogyan ét-
kezünk, miként lakunk. És mindez az em-
ber történetének során egyre és egyre bő-
vül. Az elődeink tudása, kultúrája mind 
benne van a mi életünkben, és mi is gya-
rapítjuk, hozzáadva a mi korunk tudását, 
az utánunk következő korok számára. A 
kultúra fontos hordozója a kommuniká-
ció. A kultúráról fogadjuk el, hogy egy 
adott pillanatban az emberiség birtokában 
levő információhalmaz, a kommunikáció 
pedig ennek az információhalmaznak a 
megőrzése és továbbadása. A kommuni-
káció összekapcsolja az embereket, a 
kultúra pedig egy láthatatlan és mégis 
nagyon erős összefogást hoz létre az em-
berek között. A kultúra „ősformája” a ha-
gyományos „népi kultúra”, azaz a tradici-
onális kultúra. A modern társadalomban 
pedig a hagyományos népi kultúra helyét 
a mai mindennapjaink élő kultúrája tölti 
be. A mai élő kultúra összekötő anyagként 
szolgál, sok-sok közös pontot ad az embe-
rek között, összetartja a társadalmat.

A kultúrát az ember az élete során 
tanulás útján sajátítja el, abban a közös-
ségben ahol felnő, azaz ahol a szociali-
zációs folyamata zajlik. A kultúra leg-
fontosabb szintjei között említhetjük:

ź a Nemzeti kultúrát;
ź Regionális kultúrát;
ź Nyelvi hovatartozás szerinti kul-

túrát;
ź Generációs kultúrát.
Ma a Magyar Kultúra Napját ün-

nepeljük. A magyar nemzeti kultúra cso-
dálatos kincs. Mi minden tartozik bele? 

Tárgyi és szellemi értékek, mindaz, ami 
az őstörténettől napjainkig a magyar em-
berek életét meghatározta és meghatároz-
za, amitől mi magyarok éppen olyanok 
vagyunk, amilyenek. Visszatekintve az 
időben, hadd soroljak fel néhányat a ma-
gyar kultúra különös értékeiből:

ź Említhetjük a csodaszarvasmon-
dát és a turulmondát – népünk 
eredetéről, valamint a fehér ló 
mondát – a honfoglalásról. A ro-
vásírást – az ősmagyarok sajátos 
jelrendszerét.

ź Eszünkbe juthat a Halotti beszéd 
– az első összefüggő magyar 
szöveg és az Ómagyar Mária si-
ralom – az első magyar vers.

ź Felidézhetjük az Árpád-házi ki-
rályokat: Szent István, Szent 
László, Könyves Kálmán, II. 
András, IV. Béla (hogy csak a 
legnevesebbeket említsük), és az 
ő általuk megteremtett kultúrát, 
köztük: a kereszténység felvé-
telét, a templomépítéseket, az 
Aranybullát – az első magyar 
törvénykönyvet.

ź Ne felejtsük el Mátyás királyt, 
aki az igazságos nevet kapta és 
az ő idejében született könyve-
ket, a díszes Corvinákat.

ź Még ma is csodáljuk a Budai vá-
rat, és az ország többi várát: Di-
ósgyőrött, Visegrádon, Siklóson, 
Egerben, Sárospatakon, Kősze-
gen, vagy Gyulán.

ź Aztán volt nekünk Dózsa Györ-
gyünk, de hozhatunk példákat az 
irodalmi életből is: Tinódi Lan-
tos Sebestyén, Balassi Bálint, 
Zrínyi Miklós.

ź Említsük meg a nagy erdélyi fe-
jedelmeket: Bocskai Istvánt, 
Bethlen Gábort, Thököly Imrét.

ź II. Rákóczi Ferencet, aki az 
osztrákokkal vívta a szabadság-

harcot (kurucok-labancok) és az 
ő tollnokát, Mikes Kelement.

ź És jussanak eszünkbe más szer-
zőink: Kazinczy, Csokonai, Fa-
zekas Mihály, Katona József, 
vagy Liszt Ferenc.

ź Reformkori nagyjaink: Kölcsey, 
Arany, Petőfi, Jókai, Vörös-
marty.

ź Idézzük fel gr. Széchenyi Istvánt 
– a Lánchíd, az Akadémia meg-
teremtőjét, és Kossuth Lajost, a 
Batthyány kormányt, a Ki-
egyezést.

ź És a ma is csodált épületeinket: 
az Operaházat, a Nemzeti Mú-
zeumot, az Országházat, a Mű-
csarnokot, a Hősök terét. 

Még mi mindent mondhatnánk, folytat-
hatnánk végtelen hosszú oldalakon ke-
resztül azokat az értékeket, amelyeknek a 
megléte, és azokat a személyeket, akiknek 
az élete, munkássága kellett ahhoz, hogy 
mi most itt, éppen ilyen magyarok le-
gyünk, amilyenek vagyunk. Hálásan gon-
doljunk mindezért elődeinkre, azzal a tu-
dattal, hogy a ma emberei is hozzáteszik a 
magukét az egyetemes magyar kultú-
rához. 

Persze azt most még nem tudhat-
juk, hogy ki lesz közülünk, innen Alcsút-
dobozról az, akinek majd a jövőben meg-
köszönnek valamit. De az biztos, hogy a 
Háromhárs Óvoda vagy a József Nádor 
Iskola falai között, és faluközösségünk 
más szervezeteiben is teremtődik mara-
dandó érték, ami beépül a kultúrába, ami-
vel gazdagodik a helyi kultúra, és a ma-
gyar kultúra.

Mielőtt átadnám a teret annak az 
ünnepi összeállításnak, amellyel e jeles 
nap előtt szeretne tisztelegni kicsi és nagy 
Alcsútdobozon, engedjék meg, hogy Köl-
csey Ferenc Huszt című epigrammáját ad-
jam útravalóul valamennyiünknek.

folytatás az 1. oldalról

Bús düledékeiden Husztnak romvára megállék;
Csend vala, felleg alól száll fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott
Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?
Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts s a haza fényre derül!

Tóth Erika
Az ünnepi köszöntő elhangzott a Magyar Kultúra Napja alkalmából

tartott ünnepségen 2017. 01. 20-án az
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolában
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Képviselőtestületünk január hónapban 
két alkalommal került összehívásra. Ja-
nuár 9-én rendkívüli, január 30-án soros 
ülést tartottunk, mely alkalmakkor az 
alábbi fontosabb döntések születtek.

Határozatot hoztunk arról, hogy 
a Vidékfejlesztési Programban a „Kül-
területi helyi közutak fejlesztése” elne-
vezésű felhívásra pályázatot nyújtunk 
be. A pályázati cél: az Alcsútdoboz kül-
területi 072/2 hrsz-ú, a 081 hrsz-ú, és a 
0187 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út-
szakaszok felújítása. A fejlesztéshez 
szükséges önerő 25%, amely a költség-
vetésben tervezésre került. 

A testület 6/2017.(I.9.) számon 
határozott arról, hogy a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából Gulyás György-
né részére az„Alcsútdoboz Községért” 
kitüntetést adományozza, az elmúlt 40 
év alatt végzett aktív kulturális tevékeny-
ségéért, amellyel jelentősen hozzájárult a 
község szellemi és erkölcsi értékeinek 
gyarapításához, hírnevének öregbíté-
séhez.

Rendeleteket alkotottunk a Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, valamint 
Alcsútdoboz település 2017. évi költség-
vetéséről. A közös hivatal kiadásainál a 
legnagyobb tételt a bérjellegű kiadások 
jelentik, amely az öt településen dolgozó, 
összesen 22 fő köztisztviselő illetményét 
és annak járulékait tartalmazza. Az al-
csútdobozi önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetési kiadásainak és bevételeinek fő-
összege 218.880 eFt-ban került megál-
lapításra. A Háromhárs Óvoda 2017. év-
ben 63.742 eFt-ból gazdálkodhat. Az ön-
kormányzat költségvetési kiadásait fe-
dezik a működési és felhalmozási bevé-
telek, és az előző évi pénzmaradvány, 
ugyanakkor  a  működőképesség megőr-
zése érdekében a központi szervekhez év-
közben benyújtandó rendkívüli önkor-
mányzati támogatással is számoltunk. 
Ezen kívül a költségracionalizálás ér-
dekében létszámleépítést is tartalmaz a 
rendelet. Így az önkormányzat működési 
és fejlesztési hitel felvételével nem szá-
mol. A Képviselő-testület az önkormány-
zat tartalékát 14.192 eFt-ban hagyta jóvá, 
ebből általános tartalék 1.692 eFt, 12.500 
eFt céltartalék, a pályázati önrészek biz-
tosítására.

Elfogadta a testület az adóigaz-
gatással kapcsolatos feladatok ellátásá-
ról és a helyi adókból származó bevéte-
lek alakulásáról szóló beszámolót. A 
magánszemélyek kommunális adójának 

összege a helyi adókról szóló rendelet 
alapján adótárgyanként, illetve lakásbér-
leti jogviszonyonként 7.500 Ft. A tör-
vényben maximalizált érték 28.145 forint, 
vagyis a törvényi maximum kihasznált-
sága 37%. A 2016. évi adózási morálról 
sok mindent elárul, hogy a kommunális 
adóbefizetések csak 83%-ban teljesültek.  
A helyi iparűzési adó befizetések teszik ki 
az adóbevételek legnagyobb százalékát. 
Az adórendelet alapján településünkön az 
iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel 
végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adóalap 2%-a, amely megfelel a törvény-
ben előírt maximumnak. Az adó alapja 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetében naptári naponként 
3000 forint, amely a törvényi maximum  
60%-át jelenti. A tavalyi évben az ipar-
űzési adóbevételek 89%-ban teljesültek.  
A gépjárműadó nem minősül helyi adó-
nak, ennek megfelelően az adóalanyok 
nem helyi rendelet, hanem a gépjármű-
adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény-
ben meghatározott szabályok szerint ke-
rülnek adóztatásra. Az önkormányzati 
adóhatóság az okmányirodától kapott ha-
vi adatszolgáltatás alapján állapítja meg 
az adófizetési kötelezettséget és az adók 
mértékét. Adóztatott adóalanyok száma: 
518. Az adózás rendjéről szóló törvény 
értelmében azon adózók esetében, akik-
nek tartozása az egy évi adóterhet meg-
haladja, kezdeményezhető a gépjár-
mű(vek) forgalomból történő kivonása. A 
hátralékot felhalmozott gépjárművek ese-
tében 2015-ben és 2016-ban tovább foly-
tatódott a forgalomból történő kivonás, il-
letve az adóhátralék munkabérből és 
egyéb járandóságból történő levonása. A 
gépjármű adó behajtása 89%-ban telje-
sült.

Ingatlanhasznosítási célzattal 
született döntés arról, hogy kivett beépí-
tetlen terület besorolású ingatlanok bér-
beadását a törvényi előírások szerint, pá-
lyázat kiírásával hirdeti meg az önkor-
mányzat. A pályázat meghirdetésre kerül 
a hivatal hirdetőtábláján és a település 
www.alcsutdoboz.hu című honlapján.

Döntöttünk a „Humán szolgál-
tatások fejlesztése térségi szemlélet-
ben” (EFOP-1.5.2-16) elnevezésű pá-
lyázat benyújtásáról, és az ehhez kap-
csolódó konzorciumi megállapodás meg-
kötéséről. A pályázati projekt keretei kö-
zött megvalósítható legfontosabb tevé-
kenységek a következők:

ź A humán közszolgáltatások szakem-

ber-ellátottságának fejlesztését szol-
gáló ösztönző programok megvaló-
sítása.

ź A hátrányos helyzetű  csoportokhoz 
tartozó aktív korú emberek foglal-
koztathatóságának javítását támo-
gató szolgáltatás-csomagok kialakí-
tása, megerősítése.

ź A helyi kisközösségek társadalmi 
szerepének megerősítése.

ź A települési/térségi életminőség ja-
vítása, a vidék megtartó képességé-
nek fejlesztése.

ź A kultúrák közötti párbeszéd erő-
sítése.

Támogatási kérelem benyújtására kizá-
rólag konzorciumi formában van lehető-
ség, ezért 8 település alkot konzorciumot, 
melynek vezetője Csákvár. 

Egyéb fontos történések, intézkedések

A Vál-völgyi Kisvasút üzemeltetését 
végző Pro Kvóta 2004. Nonprofit Kft 
azzal a kéréssel kereste meg önkormány-
zatunkat, hogy a vasút területén a köz-
lekedés- és közbiztonság érdekében már 
kiépített térfigyelő kamerarendszer 6 ka-
merából álló elemét az önkormányzati 
térfigyelő rendszerbe integráljuk, és ezek 
üzemeltetését rendőrségi felügyelettel  
biztosítsuk. E kéréssel kapcsolatban el-
sőként a Megyei Rendőr-főkapitányság-
hoz fordultunk, jelezve a közöttünk lévő 
megállapodás plusz 6 kamerával történő 
kiegészítésének igényét. Majd a térfigye-
lő központ felügyeletét ellátó VIDIKON 
Kft-vel vettük fel a kapcsolatot, akikkel 
bejárásra került sor, melynek során meg-
állapítást nyert, hogy a rendszer további 
kamerákkal történő bővítéséhez a köz-
pont fejlesztése, a kompatibilitás megte-
remtése, és ezen kívül a műszaki távfel-
ügyelet biztosítása is szükséges. A cég  er-
re vonatkozó árajánlatát megküldte, 
amely költséget a Pro Kvóta Kft. vállalja. 
A Pro Kvóta és önkormányzatunk között 
most van folyamatban a kamerák átadás-
átvételéről a megállapodás rögzítése, 
amely alapján a rendszer átalakítása il-
letve saját rendszerünkbe integrálása 
megtörténhet.

Szabó Károly nagytiszteletű lelkész úr 
keresett meg egy beszélgetésre, amelyen 
az alcsúti és dobozi református egyház-
község idei teveiről tájékoztatott. A refor-
máció 500. ünnepi éve alkalmából em-

Önkormányzati hírek
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léktábla avatást és konfirmandus találkozót tartanak, és ismét  
megszervezik a nyári gyermek hittantábort. Nagyobb fejlesztést 
is terveznek: az alcsúti templom tornyának javítását illetve a do-
bozi gyülekezeti házban felújítást. Önkormányzatunk nevében 
jeleztem, hogy a tavalyi évhez hasonló összeggel, pályázati for-
mában tudjuk támogatni tevékenységüket. Ígéretet tettem arra, 
hogy amennyiben a forrásszerzéshez találnak pályázati kiírást, 
segítséget adunk a pályázat összeállításához. 

Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület hagyományos családi ren-
dezvényén vettem részt, a Járási Rendőrkapitányság képvise-
lőjével illetve több képviselőtársammal együtt. Az egyesület ér-
tékelte az elmúlt évben végzett tevékenységét. A rendőrség ré-
széről az együttműködés fontosságát hangsúlyozó felszólalás 
hangzott el, én pedig megköszönve az önkéntes munkát, az ön-
kormányzat nevében a helyi ifjúsághoz való odafordulást, a tag-
ság fiatalítását kértem az egyesület vezetésétől.

Meghívást kaptam a Vál-völgyi Zsúr ez évi rendezvénysorozat 
előkészítésével kapcsolatos első megbeszélésére a felcsúti hiva-
talba. Az egyeztetésen meghatározásra került a zsúr időpontja, 
amely 2017. június 10-11-én lesz megtartva.

Dr. Balázs Sándor rendőrkapitány úr meghívására a járás többi 
polgármesterével együtt egy interaktív megbeszélésen vettem 
részt Bicskén. A kerekasztal tanácskozáson a rendőrség és a te-
lepülések közös céljairól, azaz a közbiztonság javításáról esett a 
legtöbb szó. Ahhoz, hogy ebben előrelépjünk, nagyobb hang-
súlyt kell fektetni az együttműködésre, az egymással való gya-
kori információcserére. A rendőrség munkájában egyre inkább 
előtérbe kerül a polgárbarát szemlélet, és a bűnmegelőzés érde-
kében történő felvilágosítás, tájékoztatás. Nagyon hasznosnak 
értékelhető a polgármesterek és a kapitányság vezetői között ki-
alakult jó kapcsolat. Számomra is biztonságot jelent a közvetlen 
elérhetőség, az úgynevezett „forró drót”, amely a kritikus hely-
zetekben nagyban segíti a problémák gyors és eredményes meg-
oldását.

Tóth Erika
polgármester

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:

Kis Jánosné szül. Dobozi Terézt
(1926. 02. 13. )

91. születésnapja alkalmából  
Bense Ferencné szül. Vigh Gabriella

(1930. 02. 21.)
87. születésnapja alkalmából  

Orosz Jánosné szül. Gergely Teréziát
(1931. 02. 20.)

86. születésnapja alkalmából  
Sebők Mihályné szül. Vépi Magdolnát

(1933. 02. 17.)
84. születésnapja alkalmából  

Juhász Jánosné szül. Dobozi Máriát
(1935. 02. 18.)

82. születésnapja alkalmából

  
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget és derűs napokat 

kívánunk!

FELHÍVÁS
Alcsútdoboz Önkormányzata

és a  Kertbarát Akadémia 
csatlakozva a

„Magyarország legszebb konyhakertjei” 
országos  programhoz,

2017. évre is meghirdeti az  
„AZ ALCSÚTDOBOZI LEGSZEBB 

KONYHAKERTEK” 
versenyt.

Jelentkezési határidő: 2017. május 2.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

az alcsútdoboz polgármesteri hivatalban.
Értékelés: az országos rendszerben

összeállított pontozás alapján.
Díjazás: az első helyezett a

„Magyarország legszebb konyhakertje” 
országos díjra kap jelölést,

az első három helyezett ajándékutalványt kap.
A kertek megtekintése:

2 alkalommal (május 15 - augusztus 15. között) 
történik.

Eredményhirdetés: 2017.augusztus 20.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő
kertművelő jelentkezését!

KÖSZÖNET A VÉRADÁSÉRT

Január 10-én a délutáni órákban véradó napot tartottunk 
Alcsútdobozon az orvosi rendelőben.
A településről összesen 17 fő jött el.

Nekik szeretnénk megköszönni, hogy részt vettek
a véradáson, segítve ezzel a betegségben szenvedőket,
a műtét előtt állókat. Várjuk a véradókat a következő 

alkalommal is, melyről időben tájékoztatást fogunk adni.
Jöjjenek majd minél többen!

AKI VÉRT AD, ÉLETET AD!
Szabó Istvánné
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Pál Piroskával az iskolásoknak tartott hit-
tanfoglalkozáson ismerkedtem meg, aho-
vá lányát, Csillát szívesen  elkísérte. Nagy 
figyelemmel hallgatta Jézus tanításait, és 
értékes észrevételeivel tette még érthetőb-
bé a gyermekek számára. Nagyon érté-
keltem őszinteségét, nyitottságát. Minden 
embernek sok nehézséggel kell megküz-
denie, de Piroskának különösen nehéz le-
het. Erről faggattam őt.

– Mindannyian tudjuk, hogy nem 
látsz, mennyire nehezíti ez a körülmény 
az életedet?

– Nehéz a takarítás, mert nem lá-
tom, hol van piszok, rendetlenség; a neve-
lésben nehéz a kicsi Pannikát irányítani, 
mert nem látom, mit csinál, csak a hang 
alapján tudom, hogy most éppen az eme-
letes ágy tetején van, de nem látom, hogy 
amit tesz, az veszélyes-e számára. A köz-
lekedés is nehéz számomra télen, örülök, 
amikor valaki karon fog, és vezet az úton. 
Ennek ellenére úgy érzem, hogy tudok tel-
jes életet élni, hiszen van családom.

– Mi az életed értelme és célja?

– A legfontosabbnak tartom, hogy 
Isten szeretetében éljek, másodszor, hogy 
gyermekeimet szeretetben becsületes em-
berré neveljem férjemmel együtt. Hamad-
szor, szeretnék minden embertársammal 
szeretetteljes kapcsolatot építeni.

– Hogyan képzeled el ezek megva-
lósulását?

– Csak Isten segítségével. A csalá-
dom békéje mindannyiunktól függ, de ta-
lán nekem van a legnagyobb felelősségem 
a naponkénti nyugalom megtartásában. 
Abban a problémahalmazban, amivel 
meg kell küzdenünk, ez teljességgel lehe-
tetlennek látszik. Házasságunk kezdetén 
nagy örömben éltem, akkor még férjem-
mel együtt jártunk Isten házába erőt me-
ríteni. Sőt a Mustármag Közösség tagjai is 
voltunk. Ez egy boldog időszak volt. Az-
tán valahogy eltávolodtunk Istentől és eb-
ben az időszakban rossz döntéseket hoz-
tunk folyamatosan, aminek a következ-
ménye az lett, hogy anyagi helyzetünk 
összeomlott. Ez pedig a családunk belső 
békéjét tette tönkre. Ez az időszak a re-

Beszélgetés Piroskával ménytelenséget erősítette bennem. Elke-
seredésemben kétségbeesetten imádkoz-
tam Istenhez, aki jóságosan tanítgatni 
kezdett. Visszakaptam Istentől a reményt, 
hogy az Ő segítségével újra élhetünk bé-
kében. Ezért a békéért még sokat kell fára-
doznunk mindenféle téren. Isten jeleket 
adott számunkra, hogy kivezet a bajból. 
Munkát kaptunk férjemmel, ami segít 
anyagi helyzetünket rendbe hozni. De a 
béke megteremtéséhez elsősorban szere-
tetre van szükségünk, amit ugyancsak Is-
tentől kérhetünk el. Azt vettem észre, 
hogy minél jobban szeretem Őt, annál 
jobban tudom szeretni embertársaimat. 
Most már nehezebben sértődök meg, vi-
szont könnyebben megbocsájtok.

– Mit üzensz nehéz sorsú ember-
társaidnak?

– Tudom, hogy Istennek minden 
lehetséges, még az is, hogy megszüntesse 
a mi problémahegyeinket. Csak hinnem 
és bíznom kell Istenben, hálát adnom min-
denért, és nagyon-nagyon szeretni Őt.

– Köszönöm a beszélgetést. Isten 
segítse életed kiteljesedését, céljaid eléré-
sében!

Farkas Zoltánné

Állatorvosi ügyelet
február 4-5.

Dr. Locker Lóránd
Csákvár, Rákóczi u. 35.

353-327; +36 20-6615215
február 11-12.

Dr. Cseh Kornél
Alcsútdoboz, Petőfi u. 18.
353-397; +36-70-2173745

február 18-19.
Dr. Halász György

Csákvár, Kálvária u. 55.
+36-20-4456256

február 25-26.
Dr. Kiss Sándor

Csákvár, Szabadság u.26.
254-505; +36 20-9411900

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, 
Etyek, Vértesacsa Polgárai 

Együttműködéséért Egyesület
2017. évi működéséhez és 

programjai megvalósításához kéri
és várja 1%-os személyi 

jövedelemadó felajánlásaikat a
18492264-1-07 adószámra

1%
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Tessely Zoltán képviselő úr kezdemé-
nyezésére a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából egy napos kárpátaljai utazásra 
került sor, amelyen Alcsútdobozról 2 
fővel vettünk részt. Az autóbuszon utazó 
29 fő többsége Bicskét képviselte, így a 
város testvértelepülésének, a határállo-
más Csapnak az előljárói fogadták a de-
legációt. Az ebéd helyszínéül szolgáló, 
közel négyszáz tanulós csapi Széchenyi 
István Középiskolában magyar nyelven 
oktatnak. Az intézmény folyosóján „A 
nyelv haza is” bekeretezett idézet segít 
erősíteni az ide járók nemzeti identitását. 
Nagy szükség van erre, mert a kárpátaljai 

magyarok helyzete nem könnyű. A Kár-
pátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége 
és a Népfőiskola Egyesület az összekötő 
kapocs az itt élő magyarok között. Mint 
érdekképviseleti, közéleti és közösségi 
szervezetek sokat tesznek azért, hogy a 
csapiak, rátiak, szürteiek, ungváriak, vagy 
munkácsiak és beregszásziak stb. Ukraj-
nában is magyarnak érezhessék magukat. 
Kapcsolatokat építenek ki az anyaországi 
önkormányzati, kulturális és gazdasági 
szférával, így épülnek testvértelepülési 
kapcsolatok, vagy szerveződik balatoni 
diáktáboroztatás. És így szerveződhet 
meg néhány év óta a Magyar Kultúra 

Napja megünneplése a határtól mintegy 
30 kilométernyire fekvő Ungvár város 
művészeti színterein. Míg tavaly ebből az 
alkalomból Mága Zoltán hegedűművész 
adott jótékonysági koncertet a színház-
ban, úgy idén a Pozsonyból Ungvárra 
érkezett Szőttes néptánc együttes mutat-
kozott be a régi zsinagógában kialakított 
filharmónia színpadán. Előadásuk során a 
vérpezsdítő magyar zene és a fergetes 
iramú néptánc segítségével bejártuk a 
Vág-Garam közét, Csallóközt, Sziget-
közt, Szatmárt, Buzát és Kalotaszeget. 
Mondhatom különleges élmény volt a 
szlovákiai magyarokkal a kárpátaljai 
magyaroknál találkozni. A műsort köve-
tő személyes beszélgetések alatt kiderült, 
nemzetiségiként mindenhol hasonlóak a 
problémák, de „Jó magyarnak lenni!” – 
minden nehézség ellenére ezt vallják. A 
program alatt ráti testvérkapcsolatunk 
képviselőivel is sikerült találkozni. Nagy 
örömmel üdvözöltük egymást a tavaly 
nyári ittlétüket most is szívesen felidéző 
barátainkkal. Sajnos az idő annyira gyor-
san elszaladt, már éjfél felé közeledett, 
amikor visszaindultunk Bicskére. A ha-
tárátkelés hosszadalmas tortúráját gyor-
san feledve, éjszaka lévén kicsit bóbis-
kolva, de a sok szép élményt  lekünkben 
forgatva már egészen reggelre értünk 
haza.

Tóth Erika

KÁRPÁTALJÁN JÁRTUNK
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Most már azért benne vagyunk az újév-
ben, akár már nyakig is. A farsang küszö-
bét tapossuk. Viszont, hogy mennyit vál-
tozott körülöttünk és bennünk minden az 
új év óta, azt még pontosan megállapítani 
nem lehet. Fogadalmaink, amiket tenni 
szoktunk, magunkat elkötelezni a meg-
szokásaink megváltoztatására, valószínű-
leg a helyükre kerültek, vagyis hosszabb-
rövidebb idő után maradt minden a régi-
ben. Ami viszont láthatóan változott, azok 
a befizetendő csekkeken a 2017-es dátum. 
Fizetni ellenben a csekkeket pontosan úgy 
kell, mint az előző években. Ez ugyan fa-
kó öröm, de egy új év, új kezdéssel, céltu-
datos ígéretekkel teljesülhet. Az óév lezá-
rásához úgy gondoltam, rövid áttekintést, 
leltárt készítek magamnak, ami körülöt-
tem ezidőben történt, legalábbis az év 
utolsó heteiről, és ezt a néhány esetet a 
sokak közül, igyekszem megosztani 
Önökkel az Alcsútdobozi Hírek jóvoltá-
ból. Amikor visszaemlékezek a régi bol-
dog 2016-os évre, csak-csak összeszorítja 
a szívemet valami furcsa nosztalgikus 
hangulat. Volt abban minden: bizakodás, 
lelkesedés, gyötrelem, jókedv, tehát 
mélység és magasság egyaránt. A történ-
tek újra életre keltek bennem. 

Egyik örömeim közé tartozik az a 
sajátos meglepetés, hogy mint gyakorló 
nyugdíjas, én is részesülhettem abban a 

10.000 Ft-os juttatásban, amit több mint 2 
millió nyugdíjas kapott karácsonyi aján-
dékként. Miután a kormány eljutatta ezt 
az Erzsébet utalványt az érintettekhez, 
összefutottam egy szintén nyugdíjas 
hölgy ismerősömmel. Tudni kell róla, 
hogy hosszú ideje elég mély szegénység-
ben él. A tűzifától kezdve az élelmiszer-
vásárlásig bezárólag, mindennel komoly 
nehézségei vannak. Gondoltam ez egy ra-
gyogó ajándék neki is, ami biztos segít-
séget jelent számára. A hölgy azonban 
másképpen gondolta. Bántó szemrehá-
nyásokat tett.

– Mire jó ez az utalvány? A fél fer-
tályom törlésére talán megfelel – mondta. 
Így aztán minden örömöm eloszlott, és 
egy kicsit aggódtam az utalvány miatt, 
akkor hogyan fog ez hamarosan kinézni? 
Hogy lehet ezt majd ilyen maszatos ál-
lapotban levásárolni? A hölgy bár nagyon 
biztos volt a dolgában, azért remélem, 
hogy valami másra is tudná használni, 
mint amire szánta.

Karácsonykor még fontosabb az 
egymás iránti megbecsülés, és ezt vala-
hogyan igyekezzünk is kifejezésre juttat-
ni! Megteremteni az ünnepet, akár egy ba-
ráti vagy munkahelyi közösségben. Így 
történt ez az eset is, mikor egy igen jószí-
vű munkatárs kedveskedni szeretett volna 
munkahelyi csapatának. Feleségével süt-

tetett valami különleges süteményt, hogy 
meglepje társait, mert neki is mindig íz-
lett, amit mások készítettek a munkahe-
lyen egymás megvendégelésére. Közben 
tudni kell, hogy a munkatárs szíve sokkal 
nagyobb volt, mint a felesége cukrásztu-
dománya. Lehet, hogy a felesége a kőkor-
szakban Oszkár-díjas mester lett volna, de 
mostanában?! A sütemény hamarosan el-
készült. Fokozott várakozás előzte meg, 
és nagy port vert fel annak felszolgálása. 
Mindenki gyorsan rávetette magát a kü-
lönlegességre. A sütemény kóstolása vi-
szont már sokkal visszafogottabb volt. A 
mohó és falánk barátja az első falat után 
összeszorította szemeit, ajkát, és csak azt 
kérdezte tőle: 

– Te, mond csak, van ebből a süte-
ményből még odahaza? 

– Igen, igen van még – felelte 
készséggel a férfi. 

– Azt ne hozd ide! – A barát 
minden erejével kénytelen volt tiltakozni 
a „különlegesség” ellen.

Feltételezem, ha a világraszóló 
csodasüteményről csak szóban áradozik 
kollégái körében, az növelte volna annak 
finomsága iránti várakozásukat, de a való-
ság megtapasztalása csalódást okozott.

Az iménti tapasztalat dacára azért 
nagyon felemelő tud lenni egy közös, ne-
mes, szent ünneplés barátok, ismerősök 
vagy család körében. Mikor az összejö-
vetel hagyománnyá válik, rendkívüli ha-
tása van. A terített asztal bősége mellett az 
ünnep bensőségét megoszthatják az eltérő 
világnézeti vélemények, különbségek. De 
a tündöklő ünnepi asztal, a meghitt han-
gulat mégiscsak ragyogóvá teszi az arco-
kat. Jó, hogy együtt vagyunk! Szabad utat 
biztosítani az örömnek, csak ki ne marad-
janak a kellemes együttlét szótárából az 
egymás iránti érdeklődés, megbecsülés 
jelei, kifejezései:

–  Örülök, hogy itt vagy és ismét 
látlak!

–  Hogy szolgál az egészséged? 
– Mesélj a gyerekekről és az uno-

káidról! 
– Örülök a sikereidnek, az iskolai 

eredményeidnek! 
– Írjál, vagy telefonáljál gyakrab-

ban! stb. 
Végezetül tovább kell lépnünk a 

világ jobbításának szándékával. Nosza, 
hát kezdjünk egy újévet! Jó ez az újév, a 
jövőre való kilátás reménységeit és ígé-
reteit hordozza magában. 

„Új esztendő beköszön,
Új topán a küszöbön,
Ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év,
Minden jót ígér…..”
               Babits Mihály 

Tóth Csaba

Az óév emlékeiből
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Balázs Levente
2017. január 10-én érkezett

Édesanyja neve: Harangozó Vivien

Jó egészséget, sok erőt és örömet kívánunk a családnak!
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Szép jelmezek, látványos műsor
a József Nádor Iskola tanulóinak farsangi rendezvényén

AZ ALCSÚTDOBOZI 
KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA

HÉTFŐ: 12.30 – 14.00
és 16.00 – 18.00

SZERDA: 12.30 – 14.00
CSÜTÖRTÖK: 12.30 – 14.00

és 16.00 – 18.00
SZOMBAT: 9.00 – 10.00

Minden régi és új olvasót, diákot 
szeretettel vár a könyvtáros:

Bese Mihályné Margitka
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