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A kiállítók a közönség sorai között

Meleg, párás időben gyülekezett a közönség a kápolnaestek soron következő programjára. Falusiak, felcsútiak, bicskeiek és az
ország távolabbi helyein élő emberek is érkeztek a rendezvényre.
Tóth Erika polgármester asszony nyitotta meg a helyi alkotók alkotásaiból összeállított kiállítást. Alkotásait bemutatta:
Biró Olga, Dr. Lampérth Melitta, és Horváth István. Vallomásaikat önmagukról megtalálják újságunkban.
A megnyitó után az Erzsébet Királyné Színház, Székelységek c. előadását láthattuk, melyet Buzogány Béla rendezett.
Két kiváló színész működött közre, Buzogány Márta és Frech
Zoltán. Az előadásban elhangzottak prózák, népdalok, versek,
olyan kiválóságok művei, mint Nyírő József, Sütő András, Tamási Áron.
A sok humorral átszőtt, időnként elgondolkodtató vagy
meghatódásra okot adó előadás jó időtöltés volt valamennyiünk
számára.
A műsor után lehetőség volt kötetlen beszélgetésre, egymás jobb megismerésére.
Gulyás Lászlóné

Horváth István akvarellje

Lampérth Melitta és alkotásai

Székelységek - színpadi előadás
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Gratulálunk Vitéz Richárdnak kimagasló sportteljesítményéhez!
A sportolóval Gulyás Mária beszélgetett. (Szerk.)
Idén májusban Vitéz Richárd junior
testépítő kategóriában három versenyen is
rész vett. A beszélgetés során az eredményeiről, és a felkészülésről kérdeztem.
Ricsi a barátnőjével érkezett a beszélgetésre, nagyon nyitott és kedves volt,
mindenre szívesen válaszolt, amiről kérdeztem, úgy láttam még most is sokat
gondol a versenyekre.
– Milyen versenyen vettél részt?
Milyen eredményt értél el?
– Ez három verseny volt igazság
szerint. Egy május 14-én, a tropical ASO
kupa, azt először rendezték meg Szegeden. Itt junior testépítés kategóriában 3.
lettem. Rákövetkező héten (május 21.)
Nyíregyházán volt az EB kvalifikáció és
az első Blade Sport Kupa, és itt 4. helyen
zártam. Május 28-án volt a Wbpf Európa
bajnokság Budapesten, ott 3. helyezett
lettem szintén, ugyanebben a kategóriában.
– Hogyan kerültél kapcsolatba
ezzel a sportággal?
– Amikor elkezdtem tanulni a fitness-edzőit, akkor kerültem a mostani
munkahelyemre, és ott dolgozott egy testépítő, aki felkészített engem. Ő adta meg
az indíttatást, és segített elindulni ezen az
úton.
– Hogyan készültél fel?
– A felkészülés 9-10 hónap volt.
Ennek van egy alapozó szakasza, a tömegnövelés, ez nagyjából az étrendből
áll, a táplálékbevitelből. Heti öt edzést jelentett, ami nem volt sok. Február végétől
kezdődött meg úgymond a szálkásításom,
ez egy 14 hetes diéta volt, itt már napi két
edzéssel. Egy súlyzós és egy kardio edzéssel, heti öt nap. Akit már említettem,
Arnold Geri segített a vége felé már, ő írta
össze a diétámat, segített a pózolásban,
azt megtanulni, és ez volt ebben igazából
nehéz, az utolsó pár hetek, napok a verseny előtt.
– Olyankor mi történik? Nem
ehetsz, vagy csak meghatározott ételeket?
– Igen, ott meghatározott ételek
vannak. Rengeteg a zöldség, brokkoliból
választhattam, uborkából, vagy zöldsalátából. Szénhidrátok közül a jázminrizs
volt már csak a végére, és hajdina, tojás, a
legvégén pedig már csak tojásfehérje,
csirke, és hal. Nagyjából ezeket ehettem.
– Melyik volt a legnehezebb része?
– A legnehezebb része a verseny
előtti három nap. Ami a vízhajtásnak a végét jelenti, ott már az ember fáradt, sokan
ingerültek. Én, hál’ Istennek nem mondhatom azt, hogy ingerült voltam, inkább
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fáradtság, amit éreztem, ez nagyon rossz
volt. A versenyen való részvétel az már
nem is volt vészes, talán a kezdők nyugodtsága miatt nem stresszeltem rá. Azt
tudtam, hogy megtettem mindent, amit
lehetett, a felkészülés során odafigyeltem,
elég sok energiát belefektettünk a pózokba. Azt gondolom mindent megtettünk, és tényleg ez az utolsó három nap
volt a legnehezebb, amikor vízmegvonás
is van. Azt én jobban viseltem, mint a többiek, a fáradtsággal volt csak baj, főleg
amiatt, hogy nem lehetett enni. Az a legkritikusabb része, kibírni, hogy ne egyen
mellé az ember, csak azt, ami előírt, időre.
Nekem ez nagyon egyszerű volt, egész
nap a munkahelyemen voltam, odavittem
magammal a kiszabott ételt. Délelőtt le-

edzettem, este kardio, szerencsére nekem
ez munkaidőn belül történt, nem kellett
plusz energiát belefektetnem, hogy a
munkámon kívül még ezt is megcsináljam. Az étkezés is könnyű volt, napi hét
étkezés, azt is csak kivittem, és megettem,
másnak ezt is nehezebb megoldani.
– Milyen érzés volt amikor véget
ért a verseny?
– Nagyon rossz volt, amikor véget
ért. Amikor tartott nagyon jó érzés volt.
Fura…, fura érzés volt másnap, amikor
ehettem (nevet). Másnap, mikor amerikai
palacsintával vártak reggel, az jó volt.
– Csak kíváncsiságból: hány kiló
volt az, amit felszedtél, és ami lement?
– 86 kg-ról kezdtem az alapozást,
ez volt október közepén. December 31-én
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101 kg-al jöttem ki a teremből (nevet). A
legutolsó versenyen, amikor a mérlegelés
volt, 79 kg voltam, tehát 79, és 81 kg
között volt a versenysúlyom, ez már egy
teljes zsír és vízmentes izomtömeg volt.
– Ez a vérnyomásodat nem viseli
meg?
– Eléggé megingadoztatja, tehát a
szervezet ezt nem szívleli. Annyira nem
egészséges ez sem, mint ahogy bármelyik
más versenyport sem az.
– Miből állt a verseny?
– A versenyen vannak kötelező pózok. 7 kötelező póz, és egy egyénileg öszszeállított szabadpóz. A bírák nézik a pózokat, 4 alapállás van a kötelező pózok
között. Nézik a szimmetriát, arányosságot, izomtömeget, szárazságot, színpadi
mozgást.
– Mit szólt mindehhez a családod?
– Abszolút támogattak. Ők is élvezték szerintem. A párom, Ő nem tudom…, de szerintem elég jól viselkedtem
otthon a felkészülés alatt (nevet), bár nem
lehetett az, hogy ide megyünk, oda me-

gyünk, ezt eszünk azt eszünk. A testépítő
élet eléggé megkötött, mert az időre való
evés fontos, egyrészt azért is, hogy ne boruljak ki, mert amikor nagyon éhes az ember, az a kis mennyiség is nagyon jól jön.
Úgyhogy egyrészt ezért nagyon sok lemondással jár. De szerintem nagyon élvezték, és támogattak.
– A családodon, párodon, és az
edzőtársadon kívül volt valaki, aki támogatott?
– Igazából, csak Ők voltak a támogatóim. Ez egy teljesen magántőke alapú,
és elég drága sportág, sok a befektetett
pénz, és energia.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Lett volna még tervem, hogy jövőre újra felkészülök, de ez elég sok pénzt
jelent. Magyarországon, én úgy érzem, ez
nem egy elismert sport, mert semmit nem
kap vissza belőle az ember. Azon kívül,
hogy nagyon jó élmény, és nagyon sok
gratulációt kaptam. Egyszer lehet, hogy
még valamikor felkészülök, de nem biztos, hogy erre a közeljövőben lehetőségem lesz. Pedig nagyon szeretnék, csak a

Helyi alkotóink
Lampérth Melitta
„…A képek mindent tudnak… legjobban
azt, ami már nem álom…”
Szabó Magda
Álom havában járt az idő, amikor Dédapám – Alcsút első tanítója – elindult a
csillagok felé. Váltottuk egymást – másnap érkeztem a Földre. Isten tudj’ mi végre? Szavakká formálni a Végtelent, nehéz.
Alcsút levegője, illatai, színei alakították
kíváncsisággal megáldott lelkemet.
Bicskén érettségiztem. Ezt követően diplomát szereztem a Semmelweis
Egyetem Orvostudományi Karán, később
pedig pszichiáter szakorvosi képesítést.
Amint kis családom gyarapodott,
az élet visszaterelt minket Alcsútra; szüleim, testvérem segítettek a hétköznapok
nehézségeit áthidalni. Észrevétlen folyt
keresztül gyermekkorom világa – a vidék
egyszerűsége és az arborétum tisztasága –
gyermekeim ártatlan lényébe: kalandoztak a kertben, bogarásztak, csigát gyűjtöttek, én pedig, amikor csak tehettem, a formák világába merültem – kísérletet tettem
selyemre festeni a kimondhatatlant.
Több mint húsz éve, épp így nyáron nyitotta meg első kiállításomat Kokas
Ignác művész úr. Mondatai közt jól megfért a finoman fogalmazott, segítő kritika,
és a szerető bátorítás, tanítások. Máig emlékszem szavainak ízére, ahogyan feltet-

te a kérdést: „Művész akar lenni, vagy
orvos?”
Az orvoslást választottam. Titokzatosan mosolygott. Akkor még nem tudatosult bennem – az élet dolgaiban járatlan lélek –, amit ő jól ismert: aki egyszer
megérzi az alkotás nyújtotta szárnyalás
lehetőségét, a koponyába zárt agy gondolati szabadságát, az örökre rabja marad
ennek az élménynek. Belemerül időről
időre, mint gyermek a játékba.
Az elmúlt évek alatt sok földi próbatételen segített át az alkotás kegye, még
ha nem is mindig sikerült teljes megelégedettségemre képi, vagy írásos reflexiót
készítenem a világ és benne az ember történéseiről – sajátos krónika.
Vég nélkül próbálkozom nyomot
hagyni a világban: festek, írok, sajátos terápiákat találok ki. Hivatásom közelebb
áll a művészetekhez, természethez/természeteshez, mint a klasszikus – gyógyszereket felíró – orvosláshoz. Az arborétumunkból táplálkozott máig fennálló természetgyógyászati érdeklődésem.
Legféltettebb „alkotásom” – négy
gyermekem! Büszkén tekintek rájuk, bízom bennük, mert látom lelkükben azt a
lángot, amit sikerült örökül átadnom, amit
a természet – végtelen gazdagsága révén –
táplál bennük: az élet iránti kíváncsiságot
és végtelen kísérletező kedvet.
Hálával tartozom déd-, nagyszüleimnek, szüleimnek, testvéremnek és a
velem kapcsolatba kerülő embertársaim-

pénzügyi hátteret is figyelembe kell
venni.
– A személyi edzői karrieredben
ennek hogyan van helye?
– Volt egy portfolió-fotózás, majd
összeállítunk belőle egy promóciós anyagot. Remélem, hogy pozitív hatással lesz
mindez a pályámra, és referenciát jelent
majd.
Zsófihoz: – Te ezt hogy élted meg,
hogy felkészült melletted Ricsi?
– Tényleg, ahogy ő is mondta, egy
nehéz időszak volt. Az utolsó hónapokban
nem voltunk szinte sehol. Viszont nagyon
ügyesen mozgott a színpadon, nagyon illett hozzá ez az egész. Akkor nagyon
büszkék voltunk, én majdnem el is sírtam
magam, annyira jó érzés volt. A mellettem
ülők is kérdezték tőlem, hogy az én párom-e, és mondták, hogy milyen ügyes.
Örültem, hogy másoknak is nagyon tetszett, többen is mondták Róla, hogy nagy
jövője lenne ebben.
Kedves Ricsi! Pályafutásához Alcsútdoboz faluközössége nevében további sikereket kívánunk! (Szerk.)
nak – segítőimnek, barátoknak, tanítóimnak.
Ismét egy nyár, újabb kiállítással...
újabb Utakkal, újabb megmérettetések által érlelt gyümölcsökkel.

Biró Olga
Kedves Látogató! Biró Olga vagyok, Alcsútdobozon élek. A festészettel kisebbik
fiam születése után kezdtem el hobbi szinten foglalkozni, bár tanulni soha nem tanultam senkitől, technikáimat saját magam alakítottam ki.
Először virágcsendéletekkel kezdtem, ahol a vidám, élénk színeket használtam legfőképp. Azóta több téma is érdekel, de a színek élénksége mindenhol jellemző a képeimen.
A festészet számomra a megnyugvást, kikapcsolódást, lelki békét jelenti.
Köszönöm, hogy időt szakítottál rám és
remélem képeim elnyerik a tetszésedet,
mert ez vagyok ÉN!

Horváth István
építész, művészeti alkotó
1954-ben született Alcsútdobozon. Itt járja ki az általános iskolát. Bicskén érettségizik. A középiskolai évek alatt már komoly érdeklődést mutat a művészetek irányába. A pályája mégis az építészet felé
folytatás a 4. oldalon

3.

Alcsútdobozi hírek
folytatás a 3. oldalról

fordul. 1975-ben szerez építészmérnök
diplomát, majd később szakmérnöki diplomát Pécsett a Pollack Mihály Műszaki
Főiskolán. Az alcsúti katonaévek után
visszatér Pécsre, majd nem sokkal később
megházasodik. Felesége Ágnes szintén
szakmabeli. Két lányuk született. Az első,
Dalma, aki kozmetikus pályát választott
magának, a második Adél, aki közgazdasági egyetemet végzett. Az első lányuktól született Fruzsina, a kis unoka, aki
nemrég töltötte be a 8. évét.
Az első munkahelyek Pécshez kötik. Tervezőként, beruházóként, műszaki
ellenőrként, építésvezetőként dolgozik
még az előző állami, nagyvállalati rendszerben, majd egy idegenforgalommal
foglalkozó cég beruházási főmérnöke
lesz. 1993-tól saját tervező céget alapít.
Azóta folyamatosan épülettervezéssel és
műszaki ellenőrzéssel keresi kenyerét. 16
évvel ezelőtt elköltöznek Pécsről a később várossá lett Kozármislenybe. Itt
működteti mérnöki vállalkozását a lakóházukban kialakított irodában és itt
rendezi be műtermét is. A művészet
minden értékelhető formája érdekli. Kezdetben néhány olajképet fest, csak a maga
örömére, később ikonokkal gazdagítja a
művészet tárházát. Akvarell technikával
készült képeket 18 éve fest. A festészetet
soha nem tanulta. Semmilyen művészeti
közösségnek nem tagja. Jelenlegi tudása
az alkotás, a szépség és a természet szeretetéből fakad, melyet sok gyakorlással és
türelemmel szerzett meg. A képek témáit
legtöbbször a természetből meríti. Leginkább a magyar táj szépségeit festi meg,
de gyakran a külhoni élmények is gazdagítják a palettát.
Elismert festők ajánlására 2003ban meghívást kap Boszniába egy Tuzla
melletti alkotótáborba, ahol több magyar
és külföldi festővel alkot és szerez máig
ható élményeket. Aktív résztvevője az
évente megrendezendő Orfűi Őszi Tárlat
elnevezésű képzőművészeti kiállításnak.
2014-ben egy mecénása segítségével Orfűről szóló képzőművészeti naptárt ad ki
saját tájképeiből. A festészet megtanította
egy másféle gondolkodásra, mely segíti a
munkáját, a lelki gyarapodását és a mindennapi életét. Vallja, hogy az építészeti
alkotásokhoz a művészetekből fakadó
inspirációk is nélkülözhetetlenek.
Önálló kiállítások:
ź Orfű (Polgármesteri Hivatal)
ź Pécs (Várkonyi Nándor
könyvtár)
ź Pellérd (művelődési ház)
ź Kozármisleny (művelődési ház)
ź I. Pécs (Csorba Győző Városi
Könyvtár és Tudásközpont)
ź II. Pécs (Csorba Győző Városi
Könyvtár és Tudásközpont)
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Ne félj, csak higgy!
Mk 5,35

Lehet-e kötelességekről beszélni
egy egyházközségben?
Ez az írás senkit sem szeretne kellemetlen
helyzetbe hozni, legkevésbé megbántani.
Általánosságban (tehát, nem feltétlenül a
helyi közösségről szólva) igyekszem
megfogalmazni gondolataimat. A célja az,
hogy ráébresszem az olvasót arra, hogy
léteznek anyagiakkal kapcsolatos ügyek
is egy közösség, történetesen egy
egyházközség életében. Hogy nemcsak
jogaink, hanem kötelességeink is vannak
ezen a téren, amit a Biblia is számtalan
helyen alátámaszt.
Hogy egy általánosan vett egyházközség életét szemléltessem, be kell mutatnom, hogy az ájtatos cselekedetek mellett, mire kell még figyelmet fordítani egy
közösségben.
Lehet-e anyagiakról is beszélni Jézus közösségeiben, az egyházközségekben? Sokan vannak, akik irtóznak attól, ha
egyházközségük tekintetében szóba kerül
a pénz. Főleg, ha nekik kell azzal hozzájárulniuk a közös költségekhez. Előre hallom, hogy az egyház ne a pénzről szóljon,
hanem az irgalomról, a jóságról, az evangelizálásról, hiszen Jézusnak se volt pénze. A pénzről a csúnya közüzemi szolgáltatók, meg a boltosok, meg a benzinkutasok, meg a tatarozó vállalatok szólnak. Az
egyház ne erről szóljon! Érje el azt, hogy
ne legyenek kiadásai, és ha mégis vannak,
azt oldja meg. Mindenki fogadja el, hogy
„Isten fizesse meg!”, és akkor nincs semmi probléma. Igaz, akkor tényleg nem
lenne. De mi az egyházközség? Nemde a
hívek közössége?
Előre jelezném, hogy egy papnak
sokkal kevesebb érdeke fűződik egy egyházközség templomához, temetőjéhez,
objektumaihoz, mint az ott lakóknak.
Nem a papnak kell a szép templom, a rendezett temető, az alkalmazottak fizetése.
Nézzük tehát a tényeket. Egy egyházközségnek akkor nincs anyagi gondja,
akkor nem kell, hogy költsön bármire, ha
nem történik semmi benne, ha nincs
temploma, közösségi helyisége, temetője,
sekrestyése, kántora, hívei; tehát nincs
semmiféle költsége. Ha csupán egy szellemváros. Akkor, ha csak egy bejegyzésként szerepel a nagy állami nyilvántartásban az egyházak között. Mert ha le mer
omlani valahol a vakolat, vagy újra kell
festeni a templomajtót, vagy ki kell fizetni a fűnyíróba a benzint, vagy virágot kell
venni az oltárra, akkor az már pénzbe ke-

rül. Miért nem csinálják meg a hívek ingyen? Azért, amiért a kedves olvasó se
csinálja meg ingyen. A boltos miért nem
adja ingyen, ami az egyházközségnek
kell? A szolgáltató miért nem szolgáltat
ingyen? A különböző szolgálattevők miért nem dolgoznak ingyen? A boltos azért
nem, mert abból él, a szolgáltatónak is
meg kell keresnie a családja fenntartásához való pénzt. A szolgálattevők nem a
szabadidejükben végzik a feladatukat, hanem a pénzkereső lehetőségeiktől veszik
el az idejüket, adják fáradságukat. Valakiknek ingyen kellene csinálniuk, amíg
mások a pénzükért dolgoznak, vagy éppen pihennek? Miért nem elégszik meg az
egyházközség azzal, ami éppen összejön?
Azért, mert nem elég arra, ami kell. És
legfőképpen azért, mert nem igazságos,
ha vannak, akik annak ellenére odatartozónak tartják magukat, hogy csak a jogaikat szeretnék érvényesíteni.
Sokan nem tudják, hogy egy egyházközség fenntartása csak és kizárólag a
hívek adományaiból (persely, egyházi
adó, ritkán előforduló külön adományok)
történik. Nincs aranybánya egy templom
alatt sem. Nincs állami támogatás. Nincs
felesleges szabadidő a pénzkeresési munkaidő vagy a pihenés terhére senkinek. És
ezt senki sem várhatja el a másiktól, ha ő
maga nem teszi. Persze előfordul, hogy
kalákában valamit megcsinálnak közösen, de ettől még az egyházközség fenntartása, folyamatos működése nincs biztosítva.
Miért baj az, ha egy egyházközség
figyelmezteti erre a híveit? Az egyház soha nem „kér pénzt”. Csak figyelmeztet a
kötelességünkre. Az egyház a hívek közössége, akik egymásért felelősséget vállalnak, és arányosan segítik egymást.
Nyilvánvalóan így kívülállók lesznek
azok, akik ezt nem teszik.
Én azt mondom, hogy a szeretet az
igazságosságra épül. Egy egyházközségben nemcsak a Mennyországot hirdetik, hanem amíg itt a földön élünk, fizetni kell a villanyszámlát is.
Ahol mindenki a másikból húz
hasznot (a családban is előfordulhat), hogyan beszélhetünk szeretetről? És nyilván
csak addig van szó a „ronda” pénzről,
ameddig adni kellene. Ha valaki önmaga
számára jogosnak tartja annak meglétét,
már nem is olyan sötét a helyzet.
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Egy kollégám mesélte a múltkor, hogy azt
mondta valaki neki, hogy ő nem fizeti ki a
hozzátartozója sírjának újra megváltását,
mert erre nincs pénze (másra bőven volt
neki – mondja a paptársam), és egyébként
is miért akar az egyház pénzt azért, hogy
az ő halottja ott nyugszik a temetőben.
Neki ahhoz a sírhelyhez joga van. Hát tudatjuk, hogy nem azért kell megváltani a
sírhelyet, mert nyerészkedni akar rajta az
egyházközség, hanem azért, hogy fenn
tudja tartani ezekből a sírhelymegváltásokból a temetőt. Mert ez az illető lenne az
első, aki felháborodna, hogy mekkora gaz
van a temetőben.
Ha valaki kér valamit az egyházközségtől (temetés, keresztelés, esküvő,
misefelajánlás, szentségekkel való betegellátás, télen fűtést a templomban, legyen
mise, igeliturgia, orgona, ingyenes hitoktatás, szép legyen a temető vagy éppen
szóljon a harang, egyáltalán legyen élet az
egyházközségben), akkor ez nem úgy működik, mint egy szolgáltatás, hogy kifizeti
a díját (soknak ezek közül nincs is), és az
egyház „szolgáltat”.
Az a díj arra épül, hogy egyébként
tevékenyen részt vesz az illető az egyházközség fenntartásában, legalább az egyházi adójával és perselyadományával, a
díj pedig az általánoson felüli egyházi
szolgálat kivitelezését fedezi.
Egy másik paptársam a beszélgetésünkben hozzáteszi: A múltkor jött valaki, hogy neki valamilyen családfa-kutatási anyakönyvi ügyét intézzük el az irodában. Megkérdeztem, hogy tagja-e az
egyházközségének. Elcsodálkozott a kérdésen. Sajnos tudtára kellett adni, hogy
jogai csak azoknak vannak, akiké ez az
egyházközség. Akik hozzájárulnak az

egyházközség anyagi terheihez, jelen
esetben az ügyintéző fizetéséhez is. És ezt
azzal fejezik ki, hogy részt vesznek annak
működtetésében. Kíváncsi lennék – teszi
hozzá a kolléga –, hogy milyen jogai lennének egy golf klubban, ha nem fizetné a
tagsági díjat. Ott nem ilyen szépen magyaráznák el neki, hogy milyen státuszban van ilyenkor.
És egyébként is, az egyházközségtől, plébániától nem „megrendelünk”
valamit, hanem mint tagok, kérünk (temetést, keresztelőt, esküvőt stb.). És persze a
plébános az egyházközség tagjainak szívesen teljesíti a kérését, ha annak feltételei megvannak. De hogyan jön az ki,
hogy egy olyan ember, aki még soha nem
vett részt a közös költségekben, ugyanannyit fizet egy-egy (anyagi vonzatokkal
is járó) kérése teljesítéséért, mint az, aki
adományaival rendszeresen részt vesz az
egyházközség fenntartásában? Aki például temetési szolgálatot kér, azzal nem rendezte a tartozását, hogy kifizeti a kántort,
a papot és a harangozást, mert az koránt
sem fedezi annak költségeit, ami miatt
mindezek a lehetőségek rendelkezésre
tudnak állni.
A Székesfehérvári Egyházmegye
megadott egy irányszámot: jövedelmünk
fél százalékát (az országos 1 %-kal ellentétben), amellyel támogatnunk kell a saját
közösségünket. Nem hiszem, hogy bárkinek is megterhelő lenne, ha utánaszámol.
(Ez átlagosan havonta pár gombóc fagylalt, vagy aki dohányzik, egy dogoz cigaretta ára.)
Egy-egy kérés esetén visszamenőleg lehetne és kellene előírni az előző évek
elmaradásait. Vannak atyák, akik ehhez
jogosan ragaszkodnak az igazságosság

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
Alcsútdoboz faluközössége nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük:
Nagy Jánost (1930.08.23.)
86. születésnapja alkalmából
Parti Istvánné szül. Szekeres Évát (1931.08.04.)
85. születésnapja alkalmából
Manji Jolana szül. Tarnai Jolanát ( 1933.08.10.)
83. születésnapja alkalmából
Nyul Antalné szül. Vörös Máriát (1933.08.26.)
83. születésnapja alkalmából
Simorádi Jánosné szül. Hajnáczky Esztert (1936.08.02.)
80. születésnapja alkalmából
Lampérth Attiláné szül. Ritz Terézt (1936.08.08.)
80. születésnapja alkalmából
Vetráb Sándorné szül. Molnár Etelt (1936.08.22.)
80. születésnapja alkalmából
Mindannyiuknak nagyon jó egészséget és derűs napokat kívánunk!

nevében. Vannak, akik nem szoktak ilyen
keményszívűek lenni, a kötelességteljesítő hívek elnézésére apellálva (köztük én
sem, ha ettől kezdve megígéri, hogy részt
vesz a közös költségekben).
Természetesen, aki tényleg szegény, ott más hatóságokkal, szolgáltatókkal, boltokkal ellentétben, a plébánosok el
szoktak tekinteni a fizetéstől. Én például
azt szoktam mondani, hogy ha nem tud fizetni, akkor imádkozzon az egyházközségéért. Viszont az mégse fair, hogy ha valakinek külső látszatra is lenne lehetősége
arra, hogy támogassa az egyházközségét,
és nem teszi, eltekintene az egyházközség
a közös költségtől.
És talán az első mondataim között
kellett volna eloszlatni egy tévhitet: a perselypénzt és az egyházi adót a hívek nem a
papnak adják. Ahhoz a plébánosnak csak
annyiban van köze, hogy mint az egyházközség vezetője (nem alkalmazottja) azt
látja. Számon tartja, annak bevételét aláírja. De nem részesül belőle. Annak felhasználásáról a szükségeknek megfelelően, nagyobb beruházás esetén az egyházközség képviselőtestületének (mint a plébános tanácsadó testületének) megkérdezése után dönt.
Azt mondják, hogy az anyagiak
emlegetése eltávolítja a híveket az egyháztól. Szerintem inkább közelebb hozza
az igazi híveket. Akiket eltávolít a közös
áldozathozatalban való tevékeny részvétel, azok igazából nem is érzik magukénak
az egyházi közösséget, tehát nem feltétlenül tartoztak eddig sem hozzá, és ez a továbbiakban sem igényük.
Szeretettel megköszönjük azoknak az áldozatát, bármilyen katolikus
egyházközségben élnek is, akik anyagi lehetőségeik mértékében, részt vesznek saját egyházközségük fenntartásában, életében. Külön megköszönjük azoknak,
akik vasárnaponként perselyadományaikkal járulnak hozzá templomuk kiadásaihoz.
Varga Imre plébános

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is megköszönöm
minden rokonnak,
barátnak, ismerősnek,
hogy férjem,
Hajnal Lajos
temetésén részt vett,
és a nehéz napokban
részvéttel mellettünk állt.
A gyászoló család nevében:
Hajnal Lajosné
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Önkormányzati hírek
Testületi ülés
Alcsútdoboz önkormányzatának képviselő-testülete 2016. július 4-én tartotta legutóbbi ülését, melyen az alábbi fontosabb
témák kerültek napirendre.
Elsőként a műfüves futballpálya
használatáról és házirendjéről hozott
határozatot a testület. A korábban benyújtott sikeres pályázati kérelmünk alapján, Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. alatti
ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség egy 14x26 méteres műfüves pályát
épített. A kivitelezés költségei 12,7 millió
forintot tettek ki, melynek 70%-a volt a
pályázati forrás, 30 %-át az önkormányzat
két támogató által adományozott összegből tette hozzá. Az MLSZ-szel kötött
együttműködési megállapodás értelmében a pálya birtokba adásától kezdődően
önkormányzatunknak kell gondoskodni a
pálya rendeltetésszerű használatához
szükséges felújítási, javítási, karbantartási feladatokról és a teljes körű üzemeltetésről. Az elvégzendő karbantartási költségek várható összege évi 6-700 ezer forint. Erre a pályára azért pályázott az önkormányzat, hogy a falu fiataljainak újabb
lehetőséget biztosítson a mozgásban gazdag életmódra, és szerette volna bővíteni a
helyben elérhető korszerű sportolási lehetőségeket. A futballpálya tényleges üzemeltetésének megkezdése előtt a testület
írásba foglalta a használat feltételeit és
megalkotta a pálya házirendjét. Az elfogadott döntés szerint Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete
a műfüves futballpálya használati díját az
alábbiak szerint határozta meg:
- pályavilágítás nélkül (természetes fénynél): 4.000 Ft/óra;
- pályavilágítással: 6.000 Ft/óra.
A pályát ingyenes használhatják:
- a József Nádor Általános Iskola
tanulói az oktatási napok tanórái keretében;
- az Alcsútdobozi Sportegyesület
tagjai edzéseik során;
- a Háromhárs Óvoda csoportjai a
nevelési időszakok foglalkozásain.
Az önkormányzat szándéka, hogy
az ingyenes használat lehetőségét bővítse,
ezért olyan rendszeres sportdélutánokat
tervez, mely alkalmakkor nem kell használati díjat fizetni. A testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy pályagondnokot alkalmazzon, amelyet 2016. július 12-től a
közfoglalkozatási program keretében sikerült megoldani. A pálya ünnepélyes fel-
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avatására a falunapi rendezvénysorozat
keretében kerülhet sor, addig próbaüzemben működik. A próbaüzem alatt a
műfüves futballpálya használata minden
esetben ingyenes.
A testület a továbbiakban döntést hozott az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola kazánház tetőszerkezetének felújításáról. Az előző
ülésen két iskolai épületrész tetőfelújítására volt árajánlat, de akkor az a döntés
született, hogy csak az egyik, az iskolaszárny kerülhet felújításra, mivel saját
forrás nincs mindkettőre. Azóta a KLIK
Központ jelezte, hogy az iskolaszárny
épületrész tetőszerkezetének felújítását az
önkormányzat kérelme alapján támogatja, és 6.500.000 Ft felújítási díj átadására ígéretet adott. Az így felszabaduló
forrással lehetővé vált a kazánház tetőszerkezetének felújítása is. A legkedvezőbb árajánlat alapján a kazánház tetőfelújítása bruttó 4.674.140 Ft, mely öszszeget elfogadtak a képviselők, és felhatalmazást adtak a polgármesternek a kiválasztott gazdasági társasággal a vállalkozási szerződés aláírására.
Egyéb fontos történések, intézkedések
Folyamatban van, és befejezéshez közeledik a Dózsa György utca teljes felújítása. A kivitelezési munkák során felmerült műszaki megoldások egyeztetésére,
az utca lakosaival sikeres helyszíni megbeszélést tartottunk. A lakók részvételét és
együttműködését ezúton is köszönjük!
Jól haladnak a könyvtár felújítási munkálatai. Az új helyiség renoválása elkészült,
melyben már fel is szerelték a pályázaton
nyert korszerű bútorzatot. A régi helyiség
osztályteremmé alakítása a napokban zajlik. A felújított könyvtár átadását az iskolai évnyitóra időzítjük.
A tetőfelújítások is a tervek szerint alakulnak az iskolában. A műemléki védettség miatt a favédelmi szakértő leírása
alapján kell végezni a munkát. Az iskolai
tanévkezdésre mind az un. iskolai, mind a
kazánház épületszárny átadásra kerülhet.
Alcsútdoboz Önkormányzata július 7-én
benyújtotta pályázatát a központi költségvetési forrásból kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. A beadott
támogatási kérelem a helyi közművelődési színtér, a sportcsarnok 9 millió forin-

tot kitevő felújítására szól. A pályázat elbírálására az ősz folyamán kerül sor.
További pályázatok benyújtását készítjük
elő. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által meghírdetett sportparkok építése lehetőséggel kívánunk élni, ezért az augusztus 15-i beadási határidőre kidolgozzuk
kérelmünket.
Ezen kívül az augusztus 31-ig a
Belügyminisztériumhoz beadható kormányzati forráshoz, a kompenzációs támogatáshoz is árajánlatokat kérünk be, a
Petőfi utcai nyugdíjasház tatarozása érdekében.
A falunapi rendezvények megszervezése
érdekében már több ízben ülésezett egy
előkészítő bizottság, akik a három napos
programsorozat sikere érdekében vállaltak tevékeny szerepet. Az eseményekre
szóló meghívót településünk minden lakosához eljuttatjuk. Részvételüket feltétlenül várjuk és megtiszteltetésnek veszszük!
Az Alcsútdobozi Falunapokra meghívást
küldtünk a kárpátaljai Rát településen élő
partnereinknek. Testvérkapcsolatunk
visszajelzett, nagyobb létszámú delegációval – benne a Ráti Református Gyülekezet Énekkarával – érkeznek falunkba
augusztus 19-én. Ezúton is kérem azon
lakosainkat, akik vendégeink elszállásolásába szívesen bekapcsolódnának, mielőbb jelezzék!
Tóth Erika
polgármester

Lakossági felhívás
Az elmúlt időszakban Fejér megye több
településén előfordult a trükkös csalások
újszerű elkövetési módja. Ennek lényege,
hogy ismeretlen személyek többnyire
számkijelzés nélkül, esetenként számkijelzéssel mobiltelefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik telefontársaság által meghirdetett nyereményjátékban pénzösszeget nyertek. A csalásra irányuló telefonálás elkövetője ezt követően
arra szólítja fel a sértettet, hogy telefonos
egyenlegfeltöltést hajtson végre, vagy feltöltő kártyával végezzen vásárlást. Ezt
szabja feltételül annak érdekében, hogy az
elnyert pénzösszeg átutalható legyen a
sértett bankszámlájára.
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Az elkövető folyamatosan tartja a kapcsolatot a sértettel. Ennek során többször
felszólítja arra, hogy a megadott 30-as
előhívó számmal jelzett telefonszámokra
bankautomata használatával különböző
összegeket (többnyire 15.000 forintot)
töltsön fel.
A jóhiszemű és gyanútlan sértett,
reménykedve az ígért pénzösszeg (többnyire 50.000 forint és 700.000 forint között) elnyerésében, a felszólításnak eleget
tesz, azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átutalása.
A Bicskei Rendőrkapitányság kéri
az illetékességi területén található települések lakosságát, hogy a hasonló esetek
elkerülésének érdekében fokozott fenntartással kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkövetni szándékozó személyek utasításait ne hajtsák
végre.
Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak jelentkezzenek személyesen a Bicskei Rendőrkapitányságon, vagy hívják a 06-22/566020 telefonszámot, illetve névtelenségük
megőrzése mellett tegyenek bejelentést az
ingyenesen hívható 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöld számán, a 107, vagy a
112 központi telefonszámok valamelyikén.
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

Megkezdődött a
parlagfüves területek
légi felderítése
A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai megkezdték a parlagfüves területek
helikopteres felderítését, amelynek folytatására augusztus végén kerül sor. A légi
felderítés során a megye mezőgazdasági
területeinek túlnyomó többségét ellenőrzik a szakemberek.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek
feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az
állapotot fenn kell tartani a tenyészidőszak végéig, ezért is történik a légi felderítés két lépcsőben.
Az elmúlt évi felderítések során a
megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet mutatott. A szakemberek bíznak a földhasználók hozzáállásában, és abban, hogy ez a tendencia a
lehullott jelentős mennyiségű csapadék
ellenére is fennmarad.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Kérés
Tisztelt Lakosaink!
Amint az Önök által is tudott, településünkön szelektív hulladékgyűjtés történik, az alábbiak szerint.
- A műanyag hulladékok a szállítási naptárban megjelölt napon reggel 7
óráig korlátozás nélküli mennyiségben,
átlátszó gyűjtőzsákban helyezhetők ki az
ingatlanok elé (üdítős, ásványvizes PET
palackok, műanyag alapú flakonok, fóliák, bevásárló szatyrok, fém italosdoboz,
italoskarton).
- A papírhulladék gyűjtése a csomagolóanyagok házhoz menő szelektív
gyűjtésének napján történik (újságpapír,
prospektus, könyvek, füzetek, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kozmetikai
és élelmiszerek kartondobozai, háztartási
gépek kartondobozai), melyek elkülönítetten, összehajtogatva és összekötözve
helyezhetők ki az ingatlanok elé
- Az üveghulladékot (italos üveget
és befőttes üveget) kizárólag a gyűjtőszigeteken lehet elhelyezni, ezen hulladékok elhyezésére a gyűjtőszigeteket kell
igénybe venni. Az üveghulladékot tartalmazó szelektív gyűjtőedénybe nem dobható: ablaküveg, autóüveg, fénycső, izzólámpa, zárókupak, porcelán, kerámia,
szennyezett üveg, egyéb összetételű hulladék, mivel ezek nem hasznosíthatók.
Az üveghulladék gyűjtőedénye településünkön a Sportcsarnok és a Pol-

gármesteri Hivatal közötti terület hátsó
részén került elhelyezésre.
Ugyanitt áll rendelkezésre két hulladékgyűjtő edény a Szőlőhegyeken élők
(Cserhegy, Kishegy, Ürgehegy, Ereszvény) hulladékának elhelyezésére. A rézhegyi és diósi lakók a Hársfa utcában kihelyezett hulladékgyűjtőket használhatják.
Több esetben is sajnálattal tapasztaltuk, hogy az ezeknél a hulladékgyűjtőknél lomhulladékot is elhelyeztek (pl.
rossz kanapé), amelyet a heti hulladékszállítás keretében nem visznek el.
A lomokat csak az előre közölt napon lehet közterületre kihelyezni. A meghatározottól eltérő időpontban a lombhulladékot külön megrendelésre, többlet díjfizetés ellenében szállítja el a szolgáltató.
Kérjük Önöket, hogy a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtőket rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni! A
településen érvényben lévő köztisztasági
rendeletben megfogalmazott magatartási
szabályok be nem tartása szankcióval jár.
A rendelet közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatásának illetőleg százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának lehetőségével ruházza fel a
jegyzőt.
A kulturált környezet kialakítása
és megőrzése érdekében történő együttműködésüket kérjük és előre is megköszönjük. Üdvözlettel:
Tóth Erika polgármester

A többlet háztartási hulladék a tárgyévre érvényes, a többlet háztartási hulladék
szállítási szolgáltatás igénybevételére jogosító matrica felragasztása után,
megfelelő teherbírású, maximum 110 liter űrtartalmú zsákban
maximum 15 kg súlyhatárig kerül elszállításra.
A többlet kommunális hulladék szállítására jogosító matrica az alábbi helyszínen
vásárolható meg: Gazdabolt (Alcsútdoboz, Szabadság u. 86.)
A többletszolgáltatás igénybevételére jogosító matrica az alapszolgáltatást nem
helyettesíti, az csak az alapszolgáltatás igénybevételén túl használható fel!
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A MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA
HÁZIRENDJE
Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában az Alcsútdoboz, Szabadság u. 105. szám alatti műfüves futballpályát igénybe veszi. A pályára lépéssel a
használati rend az igénybe vevő részéről elfogadása kerül.
1. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
2. A pálya nyitvatartását Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A pálya hétköznap 8:00-tól 21:00-ig, szombaton 8:00-tól 21:00-ig ,
vasárnap és ünnepnap: 8:00-tól 13:00-ig vehető igénybe.
3. A pályagondnok ellenőrzi a használati rend betartását. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. A sportpálya gondnokának utasításait a pálya használatakor be kell tartani. A pályát csak előre egyeztetett
módon, díjazás ellenében lehet igénybe venni, kivéve, ha az igénybevevő ingyenesen
jogosult a futballpálya használatára.
4. A pályán hagyott tárgyakért az Önkormányzat, mint üzemeltető felelősséget
nem vállal.
5. A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.
6. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja, pálya igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kíséretével lehetséges.
7. Minden okozott kárt a pályagondnoknak jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű
használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!
8. A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata.
9. Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 50 méteres körzetben dohányozni,
gyufát, cigarettát eldobni.
10. Tilos a pálya területén enni, inni, rágógumizni, fogyasztani vagy a pályát
egyéb módon beszennyezni.
11. Tilos a pálya területére üveget bevinni.
12. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni.
13. Tilos a pálya területére állatot bevinni.
14. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón
szabad.
15. A pálya használója a pálya területére lépés előtt köteles cipőjét megtisztítani a
rátapadt szennyeződéstől.
16. A pálya éjszakára zárva tart a lakókörnyezet nyugalma, és esetleges rongálás
elkerülése érdekében.
A pálya és környéke térfigyelő kamerával védett terület. Az esetleges rongálás
szabálysértési, illetve büntető eljárás megindítását, továbbá anyagi kártérítést von maga
után.
Alcsútdoboz, 2016. július 4.
Alcsútdoboz Település Önkormányzata

A MŰFÜVES FUTBALLPÁLYÁRA
VALÓ BEJELENTKEZÉST ÉS BEOSZTÁST
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS
ÖNKORMÁNYZAT MUNKATÁRSÁVAL,
KIPE NORBERTTEL KELL EGYEZTETNI,
SZEMÉLYESEN NAPONTA 7-15 ÓRÁIG,
VAGY A +36 70 450 8715 TELEFONSZÁMON
NAPONTA 7-19

ORVOSI ÜGYELET
Községünk orvosi ügyeletét Bicskén végzik. Az ellátási igényt hétköznap 16 órától
reggel 8 óráig, hétvégenként pedig egész
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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.

Sporthírek

Alcsútdoboz Sportegyesülete 2014. decemberében alakult újjá. A vezetőség és a
sportbarátok munkája, támogatása révén
sikerült felállítani egy futballcsapatot.
Azóta már a második évadot kezdjük a
Megye III. osztályban. A 2015/2016. Fejér Aqvital-Publo felnőtt bajnokságban 7.
helyet szereztük meg. Az eredményességre is törekszünk, de egyelőre a játék
öröme, és a közösség építése a fő célunk.
Az önkormányzattal együttműködve, pályázati támogatással szeretnénk a működési feltételeinket javítani, a sportöltözőt
a közeljövőben felújítani. A következő
szezonra is készülünk, így a nyár folyamán edzőmérkőzéseket tartunk. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik a csapatért sokat tesznek, de közülük
is kiemelve köszönöm a munkáját és támogatását: Tész Józsefnek, Antal Mártonnak, Ángyás Ferencnek, Hegedűs Lajosnak, ifj. Zsigrai Péternek, Zsigrai Zsoltnak, Mező Istvánnak, Szabó Lászlónak,
Szalai Vincének és Székely Péternek. És
utoljára, de nem utolsó sorban hálámat fejezem ki annak a lelkes alcsútdobozi közönségnek, akik eljönnek és szurkolnak,
személyesen bíztatnak bennünket a jó játékra. Kérem, tartsanak velünk továbbra
is!
Jére Csaba

Honlapkészítés,
emblématervezés,
arculattervezés,
nyomtatott kiadványok,
festmények.
+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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IGYEKEZZÜNK JÓ NAPOKAT LÁTNI!
Az alábbiakban néhány rövid, közelmúltbeli történetemet szeretném megosztani
Önökkel.
A környékünkön egy népes, derűs
gyermeksereg él. Vannak közöttük, akiknek kimondottan jó természetük van.
Nem csak azért, mert ellenállhatatlan barátságot kötöttek FICKÓ nevű kutyánkkal, de még köszönni is felettébb jól megtanultak. Ez a „JÓ NAPOT KÍVÁNOK!” köszönés, ami igazán megragadott engem. Úgy vélem, ez az üdvözlési
forma igen gazdag üzenetet hordoz magában, még mindig. A jókívánság központjában mi hétköznapi emberek vagyunk, akik nemes önismerettel tudunk
egymásnak jót kívánni, és ezt a viszonyt
jól megragadni. Miért is ne lennénk hálásak a JÓ napokért?
Személyes életem egy szakasza június közepén lezáródott, melynek kapcsán a jó kívánság, a jó szándék erejét magam is bőven megtapasztaltam. Nyugállományba kerültem egy patinás budapesti
szállodából. Munkatársaim kis ünnepséget rendeztek a visszavonulásom alkalmából. Megmagyarázhatatlan szívélyességet tapasztaltam részükről az együttlétünk alkalmával. Egyszerűen kiolvashattam a szívükből a nemes, mélyről jövő

összetartozást és megbecsülést irántam.
Egy munkatársi közösség kiválóan tud
munkálkodni a bennük lévő jónak és
szépnek tökéletes megismerésére. Ami
gondolom szükséges is, hogy ez megfelelően bennük lakozzék. Hálás vagyok
végső soron Istennek, hogy ilyen fontosak
vagyunk egymásnak.
A volt munkatársaim egy kis kirándulást szerveznek, hogy megcsodálják
azt az Alcsútot, ahonnan én több, mint
harminc éve napi 3-4 óra utazással pazaroltam az időmet. Örülök a látogatásnak,
hiszen köztudott, ha Alcsútról van szó,
van mivel dicsekednünk. Honfitársaink
népszerűsége, a környék ékes múltja és
ennek szépsége, stb. A helyi Helytörténeti
Kör kifogyhatatlanul sok információval
rendelkezik a falu jó megismeréséhez.
Az idei nyarunk futball élményeit
követően, legyünk józanok és igazságosak a sport területén is. Míg honfitársaink
egy része – talán tudatlanságuk révén –
véletlenül az ellenfélnek szorított, addig a
mieink igen szívós kitartással helyt álltak
a győzelem reményében. Mindezt megértve boldogan kiálthatunk: HAJRÁ
MAGYAROK, MI VELETEK VAGYUNK! Láthatóan felragyogott ismét
az a fény az Eb-n, amiből minden Magyar

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÓKNAK
Kedvező hitelprogram mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak
Meghirdetésre került a Mikro-, kis- és
középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram a
GINOP-8.3.1-16, amely rendkívül kedvező feltételekkel biztosít kölcsönt a közép-magyarországi régión kívül tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára beruházások, és készlet
finanszírozására. Az igényelhető kölcsön
összege minimum 1 millió Ft, és maximum 600 millió Ft. A kölcsön már 10 %
önerőtől igényelhető, a kamat pedig 0 %,
nem lesz továbbá hitelbírálati díj, kezelési
költség, rendelkezésre tartási díj, előtörlesztési díj. A kölcsön igényléséhez nem
feltétel az 1 éves működés. A futamidő
maximum 15 év lehet. A konstrukció szélesebb körben olyan területek számára is
lehetőséget biztosít, amelyek eddig nem
jutottak finanszírozási forráshoz. A program több szakmai ágazatban is igénybe
vehető, számos lehetőséget biztosítva az
adott projektnek megfelelő eszközök beszerzéséhez.
Kik vehetik igénybe a kölcsönt:
mikro-,kis-,és középvállalkozások. A
kölcsönfelvételre a gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, valamint szövetkeze-

tek jogosultak. A kölcsönfelvételhez
szükséges a kölcsönnyújtó felé biztosítéki források feltüntetése, amely lehet ingatlan vagy ingó (gépen, berendezésen,
járművön, készleten), fizetési számla követelésen alapított óvadék, illetve gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége, továbbá
egyéb természetes vagy jogi személy
készfizető kezessége.
Kik nem veheti fel a kölcsönt:
olyan vállalkozások, amelyeknél a megvalósítás helye Közép-Magyarországi régióban található, ezen belül Pest megyében vagy Budapesten van, illetve a mezőgazdasági vállalkozások és a közúti árufuvarozást folytatók sem vehetik igénybe.
Az igényelhető kölcsön összege:
legalább 1,0 MFt, legfeljebb 600 MFt. A
kamat, kezelési költség, rendelkezésre
tartási díj és előtörlesztési díj mértéke 0%.
A kölcsön igénybevételéhez szükséges
saját forrás minimálisan elvárt mértéke a
projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű
beszerzés, ahol a szükséges saját forrás
minimum 20 %.
Mire vehető fel: építés (új építés,

újra bizalmat meríthet.
A következő kis történetet egy budapesti kórházban élhettem meg műtétem
kapcsán. A kórház tiszta és ápolt volt. Az
ápolók és az orvosi személyzet dolgozói
mind fiatalok voltak. Szokatlannak találtam. Titokban azt gondoltam, hogy ebből
a kórházból az idős orvosok társaságát ragadta el az „angliai kényszer munkavállalás”. Ebben a kórházban jó kedvvel, vidáman, percre pontos időre zajlott az ápolás és gyógyítás. A jó napot és jó egészséget őszinte mosollyal kívánták mindenkinek. Mi betegek, a bennünk lévő érzéseken kívül valami szavakba öntött reménységet is elvihettünk otthonainkba a
további gyógyulásig.
Közben bízvást feltehetjük, sokan,
sok dologban méltatlankodunk. Az elégedetlenségünk szinte vakká tesz. Ha
emiatt sötétségbe kerülünk, úgy érezzük,
mintha büntetés járna a nagyszerű dolgokért. Így nem láthatjuk meg az élet értékes kincseit. Pedig, ahogy C. H Spurgeon mondja: „ki akar kavicsot, ha gyöngyeink vannak”.
Ragadjuk meg hát a gyermekien
őszinte, derűs bizalommal teli jókívánságot, és éljünk ezzel féktelenül a jelenben! Ma is, holnap is, mindig is, JÓ NAPOT!
Tóth Csaba
átalakítás, bővítés, felújítás), eszközök
beszerzése (új, és használt), immateriális
javak beszerzése, készletek beszerzése.
Újdonság, hogy lehet mobil eszközökre is
pályázni (de kivétel a személygépjármű).
Az ingatlanok megvásárlását is támogatják, de sajnos csak a projekt összes költségének 2 %-ig.
Kölcsönt vehetnek fel a feldolgozóipari, kereskedelmi, és szolgáltatás területén tevékenykedők. Lehet például
turisztikai fejlesztésekre is pályázni. Az
élelmiszeripari projektek esetében a nem
termelő mikro-és kisvállalkozások nem
elsődleges mezőgazdasági tevékenységét
támogatják, míg a középvállalkozások
esetében bármilyen feldolgozást.
A kölcsönfelvevő megvalósítási
kötelezettsége: A projekt megvalósítását
(fizikailag és pénzügyileg befejezett) a
szerződéskötést követő 24 hónapon belül
be kell fejezni, amely határidő indokolt
esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Biztosítékok:A kölcsönfelvevőnek a szokásos banki biztosítékot kell
nyújtania.
Megvalósítási kötelezettség: Létszám megtartás, árbevétel növekedése.
Csanda László
pályázati tanácsadó
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Az Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Kuratóriuma a
József Nádor Általános Iskola nevelőtestületének javaslata
alapján „JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ” díjban részesítette
Szöllősi Ferenc Dániel, Fülöp Krisztián és Keindl Gergő
általános iskolai tanulókat.
SZÖLLŐSI FERENC DÁNIEL 4. osztályos tanuló példás
szorgalmával, jeles tanulmányi eredményével, kimagasló
sporteredményeivel tűnik ki társai közül. Két éve versenyzője a
Zrínyi Ilona országos tanulmányi matematika versenynek, szívesen vesz részt a szavalóversenyeken, közösségi szerepvállalása megmutatkozik az osztályközösségben és a néptánccsoportban is. A diákolimpiai labdarúgó tornán csapattársaival területi szinten első helyezést ért el. Igazolt játékosa a Felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia U11-es csapatának. A diákolimpiai atlétika verseny területi szintjén minden próbában első
helyezést ért el. Aranyérmes lett 60 m-es futásban, távolugrásban, kislabda hajításban. Ezzel a kimagasló eredménnyel az öszszetett egyéni versenyt is magasan nyerte társai előtt, és kivívta a
lehetőséget, hogy a megyei döntőn is részt vegyen. A megyei
döntőn 37 versenyző közül az előkelő 8. helyet érte el.
FÜLÖP KRISZTIÁN 6. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet. Szorgalmas, kitartó munkával éri el eredményeit, melyet iskolánk nagyra értékel. Szabadidejében angolból, matematikából fejleszti magát. Szívesen
segít osztálytársainak a tanulásban, közösségért végzett munkája
példaértékű. A szellemi fáradságot sporttal ellensúlyozza, versenyszerűen sportol a Felcsúti Fehér Tigrisek Kempo Harcművészeti Egyesületnél. Hazai és nemzetközi tornákon egyaránt
megméretteti magát, legjobb eredménye Európa-bajnoki ezüstérem és Világbajnoki bronzérem. Fülöp Krisztián szorgalma és
aktivitása jó példa lehet minden diák számára.
KEINDL GERGŐ 3. osztályos tanuló kitűnő bizonyítványt vihet haza 3. esztendeje. Életeleme a versenyhelyzet. Mindig mindenben elsőnek, a legjobbnak lenni! Ez a célja. Részt
vesz a szavalóversenyeken, a Zrínyi Ilona országos matematika
versenyen, rajzversenyeken, de legszívesebben a csapatjátékokat és a labdarúgást szereti. Csapatjátékával hozzájárult ahhoz,
hogy a II. korcsoportos fiúk a Diákolimpia labdarúgó tornáján
területi szinten aranyérmet szereztek. Igazolt játékosa a Felcsúti
Labdarúgó Akadémia U11-es csapatának. Közösségi munkát végez az iskolai néptánccsoportban, szívesen lép színpadra iskolatársaival. Tanulmányi munkáját és sportbeli tevékenységét példaként emeljük társai elé.

ALCSÚTI KÁPOLNAESTEK 2016.

Alcsútdobozi hírek

2016. augusztus 21. vasárnap 17 óra

TOKODY ILONA
Kossuth és Liszt Ferenc díjas
operaénekes előadóestje
Közreműködik:
Muskát András operaénekes
és
Nagy Márta zongoraművész

Az előadás alatt képzőművészeti
kiállítás tekinthető meg,
üveg alkotásait bemutatja:

Pintér Dóra
és
Mikóczi Dávid
Támogató: NEA Nemzeti
Együttműködési Alap

FALUNAPI TÁJÉKOZTATÓ

KISBUSZ

FIGYELEM!

Az augusztus 20-i megemlékezésre és
ünnepi szentmisére a települési kisbuszt lehet
igénybe venni az arborétum kápolnába
való eljutáshoz.
A kisbuszra Dobozon: 9.15-kor a buszmegállónál,
Alcsúton: 9.30-kor a központon,
az iskolánál lehet felszállni.
Az arborétumi programok végén, kb. 12 órakor
az autóbusz vissza is szállítja utasait.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a falunapi vígasságok
keretében tűzijátékot rendezünk, mely alatt a
közönség biztonsága érdekében fokozott
óvintézkedéseket vezetünk be.
Nyomatékkal kérjük, hogy a tűzijáték alatt a
jelzőszalaggal körbezárt területen
(az új futballpályán)
a rendezőkön kívül más személy ne tartózkodjon!
A program sikeres lebonyolítása érdekében
megértésüket és együttműködésüket kérjük!

10.

A FALUNAPI PROGRAMOKRA
VALAMENNYIÜKET
SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK!

Alcsútdobozi hírek
FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
A 2016. évi falunapi rendezvénysorozat keretében,
a hagyományok szerint hirdetjük meg
az alcsútdobozi családok és baráti társaságok
számára a főzőversenyt, melyen ezúttal a
CSÜLÖKPÖRKÖLT
elkészítői vetélkedhetnek egymással.
A főzéshez az alapanyagot (csülök)
a Hegedűs Vendéglőből
biztosítjuk azok számára, akik ezt előre jelzik.
A program helyszíne a
FUTBALLPÁLYA KÖRNYÉKE,
ahol augusztus 20-án szombaton 16 órától
lehet a bográcsok felállításhoz
kijelölt helyeket elfoglalni.
A verseny értékelésére és a díjazásra
19 óra után kerül sor.
Várjuk jelentkezésüket!

PALACSINTAVÁSÁR!
Számítva az ínyencek érdeklődésére
az Anna Nyugdíjas Klub tagjai a falunapi vígasságok
alatt alcsútdobozi recept szerint kikevert és frissen
töltött palacsintát árusítanak.

Meghívó!
Az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
tantestülete nevében
szeretettel és tisztelettel hívom iskolánk tanulóit,
szüleiket, régi diákjainkat, nyugdíjas
pedagógusainkat, és a kedves érdeklődőket a
2016/17-es tanév ünnepélyes tanévnyitójára.
Az ünnepély keretében átadásra kerül
a felújított községi könyvtár és az új tetőszerkezet.
A tanévnyitó
2016. augusztus 31-én 17.00 órakor
lesz az iskola udvarán.
Keindl Zoltánné

11.

Alcsútdobozi hírek

ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK
2016. augusztus 19- 20-21.
„Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák,
a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.”
(Szent István intelmei Imre herceghez)

Alcsútdoboz Település Önkormányzata
szeretettel hívja és várja Önt és családját valamint barátait az

ALCSÚTDOBOZI FALUNAPOK
rendezvényeire

Augusztus 19. 17.00 óra
Iskolai Sportudvar

Augusztus 20.
Futballpálya

MŰFÜVES
FUTBALLPÁLYA
FELAVATÁSA

FALUNAPI
VÍGASSÁGOK

Köszöntők és pálya átadás
Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó,
az MLSZ képviselője
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
Tóth Erika polgármester
Pálya avató Kupa
Augusztus 20. 10.00 óra
Arborétum Kápolna

SZENT ISTVÁN NAP
Megemlékezés Szent István királyról
Tóth Erika polgármester
Ünnepi Köszöntő
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg
„Sok millió búzaszem – egy nemzet”
Magyarok Kenyere
Kiss Norbert Ivó
NAK megyei elnök ünnepi köszöntője
Képzőművészeti kiállítás
üveg alkotásait bemutatja
Pintér Dóra és Mikóczi Dávid
Ünnepi Szentmise és kenyérszentelés
szolgál Varga Imre plébános atya
Közreműködik
Gulyás Györgyné, Illés Richárd,
Szilveszter Mária, a kárpátaljai Rát
testvér-település Református Énekkara

12.

16.00 óra:
Nősök-nőtlenek
kispályás labdarúgó mérkőzés
Főzőverseny
Palacsintavásár
Gyermekprogramok 20.00 óráig:
Népi játszótér
(fa körhinta és fa ügyességi játékok)
Ugráló-vár
Arcfestés
Póni-lovagoltatás
Szkander verseny – gyerekeknek
17.00 óra:
Családi vetélkedő – retro feladatokkal
17.30 óra:
A „Községünk szép portája” és az
„Alcsútdoboz legszebb konyhakertje”
elismerések átadása
Az Anna Klub műsora
18.00 óra:
Kempo bemutató
Dinamik Harcművészeti Egyesület
Hastánc bemutató I. rész – Könczöl
Szilvia és az ArabesqueDance műsora
Kempo bemutató
Fehér Tigrisek Harcművészeti Egyesület

19.00 óra:
Faluvacsora – Hegedűs Vendéglő
Utcabál – Csúti Fiúk
20.00 óra:
Szkander verseny felnőtteknek
Lábszépségverseny férfiaknak
20.30 óra:
Hastánc bemutató II. rész
22.00 óra:
Tűzijáték, 11-es rúgás
Augusztus 21. 17.00 óra
Arborétum Kápolna

ALCSÚTI
KÁPOLNAESTEK
TOKODY ILONA
Kossuth és Liszt Ferenc díjas
operaénekes előadóestje

Közreműködik
Muskát András operaénekes
és
Nagy Márta zongoraművész

