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KEDVES ALCSÚTDOBOZI LAKOSOK!
SZERETETTEL, VÁRAKOZÁSSAL TELI ADVENTI HETEKET
ÉS ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN ÖNÖKNEK
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete és
Tóth Erika polgármester

Jézus születése
Lukács evangéliuma 2. fejezet
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Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár
rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez az első öszszeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják.
4
Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával
együtt, aki áldott állapotban volt. 6És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra
hely. 8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent
nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett
erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert
íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme

lesz: 11üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.
12

A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban. 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt
mondták: 14Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
15

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így
szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt,
ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a
kisgyermekről az angyalok hirdettek, 18és mindenki, aki hallotta,
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak. 19Mária pedig
mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20A
pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent
mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente
nekik.
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A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei
Márton-napi szavalóverseny az iskolában
Mint minden évben, most is nagyon nagy
lelkesedéssel kezdtük szervezni a hagyományos Márton-napi versmondó versenyünket. Jó érzés olyan programot tervezni, ami egyre népszerűbb, sőt „menő” a
gyerekek között, hiszen az alsó tagozatos
tanulók nagy része idén is úgy döntött,
hogy nem sajnálja az időt a számára legjobb vers megtalálására és megtanulására,
és szerepelni fog a házi versmondó versenyen. Öröm volt hallgatni és nézni a lelkesedéstől és izgalomtól kipirult arcokat.
Nagyon sok oklevelet, könyvet, csokit és
emléklapot osztott ki a zsűri, hiszen a sok
nagyszerű közül nehéz volt kiválasztani a
legnagyszerűbbet.
A továbbjutott gyerekek képviselték iskolánkat a területi döntőn, amit szintén mi rendeztünk meg november 12-én.
Kilenc iskola versmondóit vártuk nagy
készülődéssel és nagy szeretettel. Több

mint húsz éve rendezi meg iskolánk ezt a
versmondó versenyt, és büszkék vagyunk
arra, hogy mindig tudunk emelni a színvonalon. A Nevesincs Bábcsoport vidám
kis előadása után kezdődött a komoly
megmérettetés a gyönyörűen, „libásan”
berendezett termekben. Gratulálunk minden versmondónak, mert csodálatos élményekkel gazdagodtunk! Amíg a nagyon hozzáértő, szakmai zsűri tanakodott,
a gyerekek és kísérőik finomságokat falatozhattak a szülők jóvoltából, hiszen
rengeteg beküldött süteményt kaptunk.
Köszönjük szépen! A nagyon meghitt, ünnepélyes eredményhirdetésen volt sok
öröm, mosoly, büszke tekintet! Minden
évfolyamon különdíjként családi színházjegyet kapott a János vitéz előadására
egy-egy kis versmondó, amit Pintér Szilvia, a Nemzeti Színház színésznője hozott
el és adott át személyesen. De persze sen-

Hangos volt a csarnok! Hajrá Alcsútdoboz!
5. alkalommal rendeztük meg a labdarúgó
Nádor kupát, melyre Csákvár, Felcsút és
Tabajd csapatát hívtuk meg egy barátságos tornára. A korosztály főként 3. és 4.
évfolyamos focistákból állt, de teret adtunk mindenkinek, aki mozogni akart és
meg akarta mutatni tehetségét.
A rendezvény rendkívül jó közösségépítő program iskolánknak, hiszen sok
feladatot vállalnak át a diákok. A felsősök
szendvicseket készítenek és kínálnak,
jegyzőkönyvet írnak és még a díjkiosztásban is segédkeznek. Öröm volt velük dol-

gozni.
Megtelt a lelátó és a mi iskolánknak nagy szurkolótábora lett, a hangos
bíztatásnak meg is lett az eredménye,
mely a következőképpen alakult:
I. Csákvár
II. Alcsútdoboz
III. Felcsút
IV. Tabajd
Különdíjat kapott két alcsútdobozi focista: Diamant Zoltán és Bodnár János Dominik.
Nem tudok elmenni szó nélkül Jé-

Csillagtánc a Fővárosi Nagycirkuszban
2021. november 5-én a Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc című előadását nézhettük meg osztálytársaimmal ingyenesen a
Lázár Ervin Program keretén belül.
Odautazásunk gyors és kényelmes
volt. Más falubeli hatodik osztályosokkal
mehettünk az előadásra. Osztályfőnökünk regisztrálta megjelenésünket, majd
az előadás kezdetéig a cirkusz épületét és
környékét néztük meg.
Az előadás 14 órakor vette kezdetét. Az első pillanattól fogva mindannyian
feszült figyelemmel néztük a műsorszámokat. A világ minden tájáról érkeztek a
művészek. Fényhatások és zene fokozták
az izgalmakat.

ki nem ment haza üres kézzel! A legbüszkébbek mégis mi voltunk, mert a mi kis
szavalóink csodálatos helyezéseket értek
el. Gratulálunk nekik!
A Területi Márton-napi Szavalóverseny alcsútdobozi helyezettjei:
1. osztály
I. helyezett: Révész Hanna
V. helyezett: Török Linett
Különdíj: Révész Hanna
2.osztály
I. helyezett: Kozáry Sebestyén
I. helyezett:
Kemenczei Elizabet Zoé
Különdíj: Kozáry Sebestyén
3.osztály
I. helyezett: Gulyás András Iván
II. helyezett: Molnár Lotti
4.osztály
I. helyezett: Németh Dávid Benő
IV.helyezett: Diamant Zoltán
Különdíj: Eck Fanni
Szanyiné Halgancz Teréz
re Kolos teljesítménye mellett, aki elsősként is felvette a versenyt a nagyokkal és
még gólt is rúgott.
Szép teljesítmény volt ez a gyerekektől, gratulálok és nagyon büszke vagyok rájuk!
Köszönöm Jére Csaba apukának,
hogy a rendezvényünket ismét támogatta
érmekkel, kupákkal, különdíjakkal.
Hajrá Alcsútdoboz! Csak így tovább! Folytatás következi pénteken az I.
Vál-völgyi Labdarúgó Tornán Felcsúton.
Keindl Zoltánné
intézményvezető és lelkes szurkoló

A Csodák
Palotájában jártunk

Elképesztően tehetséges művészek léptek
porondra. Minden mozdulatuk fegyelmezett és roppant veszélyes volt. El sem tudom képzelni, hogy mennyi munkájuk
van a produkciójukban.
A Csillagtánc című műsor már adventi hangulatot árasztott, és varázslatos
volt. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy osztályunk eljutott erre a kiváló előadásra, melynek emlékét fényképekkel örökítettem meg. Örömmel mutattam meg az elkészült felvételeket a családomnak.

A Székesfehérvári Tankerület jóvoltából
november 25-én Óbudára utazott a hatodik osztály a Csodák Palotájába. Csupa
érdekes eszközt próbálhattak ki a gyermekek, melyek a természettudományok titkait tárták fel előttük. Kísérletekkel teli fizikaórán is részt vehettek tanulóink. Nem
unatkozott senki sem e tartalmas kirándulás során.
Hálásan köszönjük a tankerület támogatását!

Molnár Orsolya Alcsútdobozi József
Nádor Általános Iskola hatodikos diákja

Pallaghné Szilveszter Mária
osztályfőnök
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Mindenkor örüljetek, mindenért hálát adjatok, szünetelenül imádkozzatok!

„Ma született nektek az Üdvözítő,
az Úr Krisztus, Dávid városában” Lk 2, 11

VÁRAKOZÁS ÉS ÜNNEPLÉS
Adventtől Karácsonyig
Advent nélkül nem lehet jól ünnepelni Jézus születését, Karácsonyt. A Karácsony
ünnepének mélységét csak akkor tapasztaljuk meg, amikor nagyon figyelünk az
adventre, az adventi négy gyertyás koszorúra, amelynek mély jelentése van. Nem
kell rögtön karácsonyfa az advent kezdetén.
A karácsonyfára eljön majd az idő.
Lehet betlehemet készíteni, de nem lehet
benne Jézus, akit várunk.
Advent, azt jelenti eljövetel és az
erre várakozás. Karácsony – a várakozás
beteljesedése, Jézus születése.
A várandós anya várakozása nagyon fontos, hiszen legdrágább gyermeke
jön a világra. Az eljövetelnek fontos eleme a várakozás. Nincs eljövetel várakozás
nélkül.
Várakozás nélkül nem lehet mélyen, igazán örülni. A várakozás egy fontos érték, amelyet még jobban meg kell
becsülni és nem elmenekülni előle, vagy
minden áron elkerülni, főleg amikor nehéz. Az ember fejlődése szempontjából
fontos vállalni a várakozással járó nehézségeket.
Nem kell rögtön megadni a gyermeknek, amit kér… mondja a bölcs szülő,
mert fejleszteni akarja a gyerekekben Isten segítségével a tehetséget, kitartás,
erőt… hogy az élete során megtanuljon
várni.
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Nem kapunk meg mindent rögtön, amit
akarunk… mivel mi nem vagyunk istenek, hanem csak egy Isten van. Ezt különösen akkor tapasztaljuk meg, amikor az
élethelyzeteink nem a terveink szerint alakulnak. Ilyen helyzetben a legjobb gyógyszer a bizalommal teljes várakozás, hogy
Isten mutat más megoldást, lehetőséget,
amikor új ajtók nyílnak.

Kell a várokozás, kell ez az idő, amikor
még nincs valaki, vagy valami, mert csak
akkor tudjuk értékelni. Megtisztul a szándékunk, jobban látjuk a saját önző világunkat, az igazságot, jobban tudunk dönteni, tisztábban és erősebben tudunk szeretni. A jó Isten vezet minket a várakozás
által. A várakozás folyamata nagy ajándék, amit a Jóisten megenged az életünkben. A várakozásban megtanulunk bízni.
Advent azt jelenti eljövetel… várjuk azt, aki után vágyunk, aki hiányzik.
Sok advent lehet az életünkben… várjuk
anyát, apát, testvért, barátot, de a szívünk
mélyén vágyunk a végetlen szeretet után,
amely csak az Istenben található.
A Jó Isten ezt a vágyat teljesen betölti Isten Fia születésében, aki emberré
lett. Amikor a várakozás közepén befogadjuk Jézust – a kincset, a Szeretetet,
akkor nagy béke lesz bennünk, mivel akkor már nincs hely bennünk a bűnnek és a
rossznak. Elfogadni a Szeretetet, az Istent,
aki embereken keresztül szeret – ez mindig ünnep, de csak az tudja ezt megtapasztalni, aki tud várni, aki megszerette és elfogadta, hogy a várakozás Isten csodálatos ajándéka.
Legyen a Karácsony igazi ünneplés az életünkben, amikor felismerjük az
Isten közelségét és benne a megbocsátás
erejét a családjainkban. Legyen ünneplés,
amikor nem a rossznak hódolunk, hanem
a Szeretet forrásának, Jézus Krisztusnak.
Áldott Újévet!
Burbela Gergely Atya

Tisztelt Alcsútdobozi Lakosok!
December 8-án, szerdán az esti fél hatos szentmise az elmúlt harminc évben december
hónapban elhunytak lelki üdvéért lesz bemutatva. Hívjuk a rokonokat, barátokat, ismerősöket a közös imádságra szeretteikért.
1991. 12. 12. Kovács Gáborné szül. Hosszú Erzsébet
1991. 12. 13. Szőke András
1995. 12. 19. Zsigrai Józsefné szül. Horváth Gizella
1996. 12. 30. Móda Jánosné szül Kárándi Ida
1997. 12. 03. Vörös Ferencné szül. Takács Mária
1997. 12. 16. Józsa Sándor
1998. 12 .17. Hervai Károlyné szül. Varga Erzsébet
1999. 12. 24. Péri Ferencné szül. Bárányos Julianna
1999. 12. 29. Pálóczi Bálint
2001. 12. 01. Horváth Imre
2008. 12. 04. Ulrich Ferenc
2008. 12. 12. Heczli József
2009. 12. 08. Juhász Józsefné szül. Selka Irén
2013. 12. 06. Dr. Csőke Ferenc
Alcsútdobozi Egyházközség
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ÜNNEPET AZ ÜNNEPELTNEK!
Szeretett Testvéreim! Már két éve nem
volt templomi istentisztelet Szenteste a
koronavírus miatt. Kettő évvel ezelőtt
Szenteste ezekkel a szavakkal kezdődött a
prédikációm: „Annyi mindent kéne még
elmondanom, s ha nem teszem, talán már
nem is lesz rá alkalom.” Majd hirdettem
az igét arról, hogy az Isten szeret téged, és
földig hajolt érted, hogy visszatalálj hozzá, mert csak Tőle jöhet boldogságod, és
életed. Ezután jött két év koronavírus és
ismét annyi mindent kéne még elmondanom.. Tegyem, ne tegyem? De Uram, mi
lesz, ha már nem is lesz rá alkalom? Mi az,
amit meg kellene tanulnunk végre? Keserűség helyett örvendezni, panaszkodás
helyett hálát adni, sérelmek gyűjtögetése
helyett ajándékozni, önzés helyett megbecsülni, ütés helyett simogatni, elvárások
nélkül szeretni, életemet Jézusnak átadni,
hinni, bízni, követni. Mi sem lehet jobb alkalom erre, mint a Karácsony ünnepe, ami
Jézus Krisztus születésének, az Isten testet öltésének az ünnepe. Bizony. A Karácsony sok mindennek lett ma már ünnepe,
pedig vissza kellene adni jogos tulajdonosának. Mert jó dolog a család, a szeretet,
az ajándékozás, és a fenyőfa, de Karácsony ünnepe nem ezek ünneplése, hanem
Jézus Krisztus születéséé. Hiszen képzeljünk el egy példát. Tegyük fel szülinapom
van. Elérkezik hozzám a nagycsalád, de
fel sem köszöntenek: „Boldog születésnapot!”, egy szót sem szólnának hozzám,
csak egymással beszélgetnének, pedig az
én szülinapom van. Továbbmenve nem is
engem ünnepelnének, és még ajándékot
sem kapnék, de megajándékozzák egy-

mást, pedig az én szülinapom van. Én
mintha ott sem lennék, ünneplik magát a
„feldíszített szülinapfát”, azaz a feldíszített tortát, melyet alig várt mindenki ezen
a jeles ünnepen, ami az én szülinapom, de
még mindig nem állt velem szóba senki.
Félretéve a példát azt gondolod, hogy ez
abszurd, ilyen nem létezik. Pedig de! Ezt

Ünnepi alkalmak
az Alcsúti Református
Gyülekezetben
Advent minden vasárnapján 10.30-kor
istentiszteletet tartunk a gyülekezeti
te-remben!
December 24-én, Szenteste Alcsúton 17 órakor ünnepi istentisztelet
(Dobozon 15 órakor).
December 25-én, Karácsony első napján Alcsúton 10.30-kor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással (Dobozon 8 órakor).
December 26-án, Karácsony
második napján Alcsúton 10.30-kor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
Sok szeretettel várjuk alkalmainkra!
Jó egészséget, áldott, békés
ünnepet kíván az
Alcsúti Református
Gyülekezet!

csinálod minden karácsonykor. Ma már a
karácsony nem a Jézusé, hanem a családé,
az ajándéké, a fenyőfáé, és a szereteté.
Persze ezek teljesen jó dolgok, de kérdem
én: hol van Jézus? Az ünnep az Ünnepelté! A szülinap a Szülinaposé! Hiszen, ha
nem így lenne, akkor a Karácsony is anynyit érne, mint a Valentin nap, csak épp
nem a szerelmesek ünnepe, hanem a szeretetnek az ünnepe. És az év többi napján
lesz szeretet, lesz család, lesz ajándék?
Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék lett számunkra, mert Ő eljött, hogy
neked életed legyen! Ő testet öltött, és
igen, testet akar ölteni tebenned! Földig
hajolt az elveszett világért, és ölelésébe
belefért az egész világ ott a kereszten
megfeszülő széttárt karjaiban. Olyan
szinten mindenki belefért, hogy még engem is, és téged is átölelt! Emlékezz erre
minden cselekedeted előtt, és garantáltan
megváltozik életed! Ha Istennek lenne
egy hűtőszekrénye, akkor a te fényképed
lenne rajta, ennyire rajong érted!
Adjuk vissza az ünnepet jogos tulajdonosának, Jézus Krisztusnak december 24-én Szenteste 17 órakor az alcsúti
református templomban! A családdal
együtt, és persze aztán az ajándékok is jöhetnek!
Ünnepet az Ünnepeltnek!
Lendvai Sándor református lelkipásztor
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében
tisztelettel és szeretettel köszöntjük:
Borbíró Ferencné
szül. Kapus Máriát
96. születésnapja alkalmából
Tóth Imréné szül. Bárányos Lídiát
91. születésnapja alkalmából
Ádám Jánost
88. születésnapja alkalmából
Rekettyei Dánielné
szül. Horváth Gizellát
87. születésnapja alkalmából
Dancs Gyuláné
szül. Horváth Erzsébetet
86.születésnapja alkalmából
Hornyák Rudolfné
szül. Végh Máriát
83. születésnapja alkalmából
Komáromi János Zoltánt
81. születésnapja alkalmából
Bárányos Gáborné
szül. Csapó Esztert
80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Önkormányzatunk Képviselő-testülete
legutóbb 2021.11.03-án tartott ülést, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2021. (XI.03.) határozata a HÉSZ
módosítás (tárgyalásos eljárás) partnerségi egyeztetésének lezárásáról. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2021. (VII. 12.) határozatában döntést hozott az Alcsútdoboz
külterületi 0116/8. hrsz.-ú ingatlan övezeti előírásainak módosításáról, amelyre vonatkozóan az előírások szerint szükséges

partnerségi egyeztetést lefolytatta. Az
egyeztetés kapcsán a partnerek és lakosság részéről észrevételek, vélemények
sem postai, sem elektronikus úton nem érkeztek. A településrendezési eszközök
módosítása partnerségi egyeztetési szakaszát a Képviselő-testület ennek megfelelően lezárta, és határozatát a Fejér Megyei
Kormányhivatal Állami Főépítészéhez
továbbította.
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2021. (XI.03.) számú határozata az
Alcsútdobozi Háromhárs Óvoda játszótér fejlesztéséhez kivitelező kiválasztásáról. A Völgyvidék Közösség
VP6-19.2.1.-96-4-17 helyi felhívására
2018.09.hóban benyújtott játszótér fej-

lesztési pályázatunk idén októberben kedvező elbírálást kapott. A megítélt támogatás 75% intenzitású, amely 5.999.994
Ft támogatást jelent. A Háromhárs Óvodában megvalósítandó projekt benyújtáskori összköltsége 8.745.359.-Ft-ot tett ki.
Mivel a pályázati kérelem bírálata több,
mint 3 évet vett igénybe, a jelenlegi megvalósításnál a költségek jelentős megnövekedésével kellett számolnunk. A kivitelezés határideje 2021.12.31. Beszerzési
szabályzatunk szerint a játszótér kialakítására árajánlatot kértünk be három vállalkozástól. A beérkezett ajánlatokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó (10 260 293 Ft ) ACER Kft-vel történő
szerződéskötésről hoztuk meg a döntést.

Tervezett eszközök

Hintaállvány
madárfészekhintával
Hintaállvány 3 üléses
Ütéscsillapított élű gumi hintalappal
Ütéscsillapított élű gumi bölcsőhintával
Madárfészekhintával

Kéttornyos várak görgőshíddal gumi ütéscsillapító talajjal
1 db alacsony + 1 db magas
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Egyéb információk
Újságunk októberi számában arról számoltunk be, hogy a Magyar Falu Program
„Felelős állattartás” témakörében benyújtott pályázatunk nem kapott kedvező
döntést, bár kérelmünk megfelelt a tartal-

mi és formai követelményeknek. Jó hír,
hogy az elmúlt hetekben érkezett újabb értesítés szerint mégis megítélték az ivartalanításra és a mikrochipes megjelölésre
kért támogatást. A közel 1 millió forint
már meg is érkezett számlánkra, amelynek felhasználására Dr. Cseh Kornél állat-

orvossal kötöttünk együttműködési szerződést. A következő hónapokban az állatorvos felveszi a kapcsolatot azokkal az
érintettekkel, akikkel a pályázat benyújtásakor már nevesítve együttműködtünk.
Tóth Erika polgármester

Megtörtént a 8111 jelű út műszaki átadása
Még a nyár folyamán kezdődött el a Baracska-Alcsútdoboz öszszekötő út településünket érintő szakaszának felújítása. A munkálatok befejezésére, a műszaki átadásra 2021. november 26-án
került sor. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában zajló
fejlesztés kivitelezését a COLAS ÚT Építőipari Zrt. végezte. A
fejlesztés során heti rendszerességgel voltak bejárások a beruházó, a kivitelező, a műszaki ellenőr és önkormányzatunk képviselőinek részvételével. Mi igyekeztünk a lakossági észrevételeket, panaszokat képviselni, annak érdekében, hogy az útfelújítás mindenki megelégedésére történjen. Mintegy 15 lakossági
megkeresés érkezett be hivatalunkba, személyes, írásos vagy te-

lefonos jelzések alapján. Elmondhatom, hogy az esetek többségében sikerült megtalálni a jó megoldásokat.
Úgy gondolom, hogy ez az útfejlesztés a közlekedésünk
és közlekedésbiztonságunk szempontjából nagyon nagy előrelépést jelent, amely az elkövetkező években minőségi változást
hoz a közlekedők életében. Igazán megérte az a nehézkesebb úthasználati lehetőség, amely csupán néhány hétig tartott. Valamennyiünk nevében szeretném megköszönni Magyarország
Kormányának, mint támogatónak és a Magyar Közút NZrt-nek,
mint beruházónak a fejlesztés megvalósítását!
Tóth Erika polgármester
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Adventi fények az alcsútdobozi ablakokban
Karácsony… mindenki nagyon várja. Ilyenkor együtt ünnepel a
család. De mi lenne, ha a falu is együtt készülődne, ha együtt
várnánk a karácsonyt az adventi időszakban?
24 lelkes család is így gondolta már második éve, hogy ez
remek ötlet, és legyen adventi ablakkalendárium! Nagyon lelkes
és kedves falubeliek gyűltek össze idén is, akik szívesen fogadták
az elgondolt újításokat. December 1-től 24-ig minden nap este 6
óra környékén fog kivilágítani egy-egy ablak. Hogy merre keressék ezeknek a helyszínét, a faluban élők kis versek formájában
fogják megtudni, és még az is előfordulhat, hogy ha épp 6 órára

Állatorvosi ügyelet

érnek oda, akkor apró meglepetés várja őket a kapuban - a készlet
erejéig.
Bízunk benne, hogy ez tetszeni fog mindenkinek, és örömét leli benne! Csak elsétál a házakhoz, megnézi a kivilágított
ablakokat, és ha van kedve, akkor egyik este útba ejti a falu karácsonyfáját is, amire felakaszthatja az ő családja által készített kis
díszt. Kívánom minden alcsútdobozinak, hogy esténként mosolyogva térjen haza! Legyen békés mindenkinek az ünnepi készülődése!
Weizengruberné Keindl Marietta

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104
Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.

december 04-05 Dr. Halász György
+36 20 445 6256
december 12. Dr. Németh Kálmán
+36 30 816 1366
december 18. Dr. Koller István
+36 20 318 8191
december 24. Dr. Cseh Kornél
+36 70 217 3745
december 26-26. Dr. Kiss Sándor
+36 20 941 1900
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A lakosságot segítő
kormányzati
intézkedések
Januártól életbe lép a fiatalok
szja-mentessége
Jövő év január 1-jétől a 25 év alatti munkavállalóknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, ami azt jelenti, hogy
több pénzt fognak hazavinni, a nettó jövedelmük emelkedni fog.
A teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a
kormány
2022. februárban 2,5 millió nyugdíjas és
nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapja
meg a 13. havi nyugdíjat. Erre a korkedvezményes nyugdíjasok, mint például a
Nők 40-ben, de az özvegyi nyugdíjban
vagy a rokkantsági, valamint az árvaellátásban részesülők is jogosultak.
A nyugdíjasok többsége már megkapta
a nyugdíjprémiumot
A nyugdíjasok többsége már megkapta a
nyugdíjprémiumot, amely idén minden
eddiginél nagyobb összeget, 80 ezer forintot jelent.
200 ezer forintra emeli a kormány a
minimálbért
Jövőre rendkívüli, 20 százalékos minimálbér-béremelést hajtanak végre. Ennek
köszönhetően 2022. január 1-től magasabb lesz a minimálbér, mint 2010-ben az
átlagbér volt.
A minimálbér emelkedésével a
családtámogatások összege is nő
A minimálbér 200 ezer forintra emelésével nő a gyermekgondozási díj (gyed), a
hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is. A gyed maximális
összege eléri majd a bruttó 280 ezer forintot, a hallgatói gyed alapképzés esetén
bruttó 140 ezer forintra emelkedik, a gyod
pedig nettó 180 ezer forint lesz.
Visszajár a befizetett adó a gyermeket
nevelők számára

SZABADTÉRI ÜNNEPVÁRÁS
„Mennyből az angyal, lejött hozzátok Pásztorok, Pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok!
Istennek fia, aki született jászolban, jászolban,
Ő lészen Néktek üdvözítőtök valóban, valóban!”
2021. december 21-én, kedden 18.00 órakor közös adventi éneklésre hívjuk
és várjuk Önöket az alcsútdobozi Faluközpontba, a Betlehemi jászol köré!
.
Az együttlét alatt közismert zsoltárokkal, dicséretekkel készítjük lelkünket a
Szentestére, örvendező szívvel készülünk a karácsonyra.
A nagycsaládok gyermekeit szaloncukorral és naranccsal várjuk.
A hideg ellen teát, forralt bort kínálunk.
Készítünk zsíros kenyeret és süteményt is sütünk.
Bízunk benne, hogy Önökkel is találkozunk!
Alcsútdobozi Echo Kórus
FATEV Polgári Egyesület

lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő
szülőknek a kormány visszaadja az idén
befizetett jövedelemadójukat, az átlagbér
adószintjéig. A visszatérítés minden gyermeket nevelő szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult, a várandós nők és házastársuk, valamint a rokkantsági járadékban
részesülők is kérhetik a visszatérítést. Ha
a családban mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, mindketten visszakapják a személyi jövedelemadójukat.
Ugyanez vonatkozik az élettársi kapcsolatban élőkre is, ha van közös gyermekük
és őt közösen nevelik. Az elvált szülők közül annak jár a családi adóvisszatérítés,
aki a családi pótlékra jogosult.

forrás:
www.kormany .hu

ALCSÚTDOBOZI HÍREK
Ingyenes kiadvány
Kiadja Alcsútdoboz Település
Önkormányzata
Megjelenik 500 példányban.
ISSN 2061-6422
Felelős kiadó:
Tóth Erika polgármester
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Grafika, nyomdai előkészítés:
www.hpdesign.hu
Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
Írásaikat leadhatják az önkormányzatnál.
Terjedelmi okokból fenntartjuk a jogot
a közlésre szánt anyagok tartalmát
és lényegét nem csorbító rövidítésre.
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet
az írások, hirdetések tartalmával,
nem vállal felelősséget azokért.

A magyar gazdaság sikeres újraindítása
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A Háromhárs Óvoda hírei

OVIGALÉRIA
A 2021-es téli ovigaléria kiállításának címe óvodánkban:
GYERTYÁK. Ilyenkor advent idején az adventi koszorú, a karácsony előtti izgatott és örömteli várakozás a sok tennivalóval,
és karácsony fényei jutnak róla eszembe. Ám, hogy milyen sokoldalú a jelentése, milyen gazdag a szimbolikája és ősidők óta
hogyan kíséri végig életünket, arról annyi felemelő és kifejező
gondolatot találtam a világhálón, hogy szerkesztettem belőlük
egy összeállítást a gyertyákról, íme.
Gyertyák
A gyertya fényt és melegséget visz az életünkbe, erős szimbólum
fizikai és átvitt értelemben is. A lélek örök tüzét jelképezi, mely
összeköttetésbe kerül általa a mindenséggel.
A tüzet mindig is szent dologként tisztelték és elismerték
annak mágikus voltát. Ha meggyújtunk egy gyertyát, az egyfajta
rituális esemény is egyben, melyet már évszázadokkal ezelőtt is
gyakoroltak elődeink. Egy gyertya élete akkor teljes és tökéletes,
ha meggyújtják, hogy fénnyel szolgáljon. Láng nélkül nem töltheti be azt a szerepet, amelyre elhivatott.
Lángok és ünnepek
A gyertya, a gyertyaláng, és a gyertyagyújtás végigkíséri emberi
életünket is. Nélküle nem múlhat el keresztelő, születésnap, és
fénye nélkül nem búcsúzhatunk méltóan halottainktól sem. A
gyertya tulajdonképpen kapu. Határőr. Az emberi élet fordulópontjain van jelen. Ünnepel és emlékeztet. Halottaink sírján emlékeztet a múltra, húsvétkor ünnepli a halálon úrrá lett életet. Kivezet a sötétségből, mint az advent gyertyái. Lépésről lépésre. A
születésnapi tortán a móka mellett is figyelmeztet a végességre és
az idő mindenkire vonatkozó könyörtelenségére. A gyertya egyszerre jelképe a halandónak és az örökkévalóságnak. A sor végtelen…
„Ég a gyertya ég, el ne aludjék…” És nem is aludt el az
elmúlt két évezredben. Túlélési stratégiáját két dolog határozta
meg: először, mint a mindennapok használati tárgya, nélkülözhetetlen háztartási kelléke vetette meg viasz lábait az ókorban,
később hozzá köthető spirituális és szimbolikus tartalmak tették
lehetővé, hogy ma, a XXI. században is jelen legyen az életünkben.
„Senki nem gyújt gyertyát azért, hogy aztán az ajtó mögé
zárja: a fény célja, hogy még több fényt gyűjtsön maga köré, hogy
felnyissa a szemeket, hogy megmutassa a körülötte rejtőző csodákat. Senki sem áldozza föl azt, ami számára a legfontosabb: a
szeretetet.” (Paulo Coelho)
„Több ezer gyertyát gyújthatnak meg egyetlen gyertyáról, de a gyertya életét nem fogják megrövidíteni. A boldogság
nem csökken soha azáltal, hogy megosztják.” (Buddha)
„A sötétség nagylelkű. Türelmes. Mindig győz. Ám erejének szívében ott lakozik a gyengesége: egyetlen magányos gyertya elegendő, hogy elűzze őt. A szeretet pedig több egy magányos
gyertyánál. A szeretet képes lángra lobbantani a csillagokat.
(Csillagok háborúja c. film)
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A kereszténység és a gyertyák
A gyertyák, mécsesek mégis a kereszténységnek köszönhetik a
legtöbbet. A keresztény vallások rítusai, szertartásai elképzelhetetlenek nélkülük. A liturgiába éppen szerteágazó szimbolikájuk
révén kerültek be.
Első jelentésében a Logoszt, a „Világ Fényét”, a világ teremtő elvét szimbolizálja. Az ókereszténység idejétől fogva aztán ez a jelentés kiegészül azzal, hogy Krisztusra, a Világ Megváltójára vonatkoztatják. A gyertya viasza Jézus Krisztus emberi
természetét, fénye istenségét tükrözi. Jézus földi életének két határpontjára emlékezve pedig a karácsonyi gyertyák és a húsvéti
gyertyák ontják fényüket. Az önmagában elmúló gyertya Jézus
személyében értelmezve válok az önzetlen szolgálat és a jócselekedetek szimbólumává.
Végül Demjén Ferenc és Lerch István: Gyertyák c. dalszövegével búcsúzom.
Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,
Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,
Kiknek őrizgetjük szellemét,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.
Mindazokért, akik elzárkóznak a jótól,
Akik nincsenek itt, s nem is értenének a szóból,
Aki barát, de lehet még ellened is,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.
Égig érjen a fény, és mi úgy szeretnénk,
Hogy sohase múljon el.
Égig érjen a fény egész életünkön át,
Hogy nyithassa két szemét, ki mindig erre várt.
Mindazokért,kik ma egyedül ülnek a járdán,
Kikre család, gyermek, otthon rég nem vár már,
És mindenkiért, aki nem lehet itt,
Mindazokért egy-egy gyertya égjen.
Mindazokért, aki nem vették még észre,
Örök bilincs kell minden fegyvert fogó kézre
És mindenkiért, aki nem hiszi ezt,
Mindenkiért egy-egy gyertya égjen.
Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
T. Tóth Gabriella
Kedves Szülők!
Várjuk együtt a karácsonyt! Az idei évben 2021. december 11-én
szombaton 9.00 órától rendezzük meg hagyományőrző programunkat, a mézeskalács-sütést itt az óvodában. Ezen a napon délelőtt sok szeretettel várjuk a gyerekeket. Csak délelőtt lesz óvoda, ebéd után kérjük, hogy vigyék haza gyermekeiket!
Mikulás ünnepünket december 6-án, az óvodai karácsonyi ünnepet 20-án délelőtt tartjuk.
Óvónők
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HOBBI GYŰJTEMÉNYEK KIÁLLÍTÁSA 2021.
November 19-én, pénteken izgalommal nyitottuk meg az idei év
Hobbi Kiállítását a Sportcsarnok Közösségi Színtér galériáján.
Ezúttal 10 fő mutatta meg magát gyűjteményével. Érdekes, látványos kiállításnak lehettünk szemtanúi. A hobbi tárlatot Dr. Gulyás András egyetemi tanár ajánlotta a látogatók figyelmébe. Fekete Imréné Marika a kiállított ásványairól egy nagyon érdekes
előadást tartott. Rendezvényünk egy kellemes, koraesti program
volt, kedves érdeklődők és kiállítók társaságában. Minden új bemutatkozónak és a már korábban is kiállítóknak köszönjük a
partnerséget, az együttműködést, nélkületek ez nem sikerült
volna!
Bőcs Istvánné

Kedves Kollégáim!
Hálás szívvel köszönöm meg Nektek a kiállítás
előkészítésében, összeállításában és a megnyitó
levezénylésében végzett odaadó, lelkes munkátokat!
Sajnos személyesen nem tudtam részt venni a programon,
de sok visszajelzést kaptam, amelynek alapján DICSÉRET
ILLET BENNETEKET! Büszke vagyok Rátok!
Szeretettel: Tóth Erika
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