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folytatás a 11. oldalon

Balatoni tábor

Kézműves tábor
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Alcsútdobozi hírek

A József Nádor Általános Iskola
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hírei, eseményei 

99 diák táborozhatott június végén és júli-
us elején az iskola szervezésében megren-
dezésre kerülő napközis és Balaton-parti 
ottalvós táborokban. A napközis tábor 
esetében 1.100.000 forintot nyertünk az 
Erzsébet a Kárpát-medencei Gyerme-
kekért Alapítványtól, mely programon 55 
alsó tagozatos kisgyerek vett részt 6 tanár 
szervező munkájának köszönhetően. 

Kollégáim áprilisban kezdték el 
szervezni az eseményt azzal, hogy a pá-
lyázati anyagot összeállították, begyűjtöt-
ték a szülői nyilatkozatokat, feltöltötték a 
felületre az adatokat. Június első hetében 
derült csak ki, hogy nyertes lett a pályáza-
tunk, melyet óriási szervezőmunka köve-
tett az egyébként is nagyon zsúfolt év végi 
hajrában. Árajánlatokat kellett bekérni, 
buszt lefoglalni, eszközöket beszerezni, 
étkeztetést rendelni, a napi programokat 
megszervezni, feladatokhoz felelősöket 
rendelni. Nagyon érdekes és színes tábori 
programot raktak össze, biztosan tudom, 
hogy a gyerekek egy percig sem unatkoz-
tak és jól érezték magukat.

Az első nap délelőttje a kézműves-
kedés jegyében telt. Minden táborozó ka-
pott egy fehér pólót, melyen kipróbálhatta 
a batikolás technikáját, egy másik hely-
színen pedig gyöngyből készíthetett kar-
kötőt magának. Délután túráztak egyet a 
Váli-víz mentén. A következő nap Fel-
csútra indultak a Puskás Akadémia-
körútra, majd kisvasúttal utaztak át az Ar-
borétumba, ahol az árnyas fák nyújtottak 
számukra menedéket a tikkasztó hőség 
elől. Élményeiket azonnal papírra is vet-
hették visszaérkezésükkor. A harmadik 
napon Tordasra utaztak a Western faluba, 

ahol egész napos programon vehettek 
részt. Volt aranymosás, bikabetörés, íjá-
szat, céllövészet, szabadulószoba és csa-
patépítő játékok sokasága. A negyedik 
napon szélforgók és papírsárkányok ké-
szültek, illetve sor- és ügyességi verse-
nyek tették izgalmassá a napot. Az utolsó 
nap a kacagás, a napfény és a mozgás je-
gyében zajlott. Tabajdon indították a na-
pot a mezítlábas parkban, majd délután a 
Bicskei Tűzoltóság szervezett számukra 
habpartit. Előkerültek a vízipisztolyok és 
hangos gyerekkacagás áradt szét a sport-
pályán a tábor utolsó programján.

A zánkai tábor támogatására isko-
lánk alapítványa, a Gyereksziget Alapít-
vány pályázott a Magyar Falu Program 
keretén belül, melyhez 1.000.000 forintot 
nyertünk a 44 diák táborozási költségei-
nek csökkentésére. A 44 felsős diákkal 5 
tanár utazott, és vállalták a rettentően fe-
lelősségteljes heti munkát. Gyakran hal-
lom szülőktől, amikor felszállunk a busz-
ra, hogy „jó pihenést, jó szórakozást”.

Aki azt hiszi, hogy ide pihenni 
mennek a tanárok, az hatalmasat téved. Itt 
is foglalkoztatni kell a gyerekeket, csak 
nem 8 órán keresztül, hanem 18 órában. 
Bármennyire is szeretnénk, hogy menje-
nek el aludni 23:00 órakor, ők akkor még 
nem szeretnének. És éjjel kezdődnek csak 
az igazi kalandok… zászlóvédés, zászló-
lopás, bátorságpróba… Szóval, alvás itt a 
tanároknak napi kb. 3-4 óra jut. 

A zánkai tábor szervezése szintén 
tavasszal kezdődött, amikor az igényeket 
felmértük, és a pályázatot megírtuk, bead-
tuk. Öröm volt számunkra, hogy ismét 
nyertünk, így ez alapján raktuk össze 
programunkat. Az első napra tettük a ba-
latonfüredi kirándulást, ahol sétahajókáz-
tunk. Ebben a táborban is batikolhattak a 
gyerekek, csak nem pólót, hanem vászon-
táskát. Megismerkedhettek a dekupázs 
technikával, készíthettek levendulából il-

Nyári táborok igazgatói szemmel latzsákot és alkothattak manókat is ma-
guknak. Játszhattak pásztor- és gyümölcs-
játékot, részt vehettek éjszakai bátorság-
próbán, de szerveztünk számukra „Egy 
perc és nyersz” vetélkedőt, Activityt, 
sportversenyeket, és számos, faházak kö-
zötti vetélkedőt. Volt tupírverseny, arcfes-
tés, retro divatbemutató, és eljátszottuk a 
„Sztárban sztár” tábori verzióját is. Ren-
deztünk kertmozit, mely alatt folyamato-
san szolgáltuk fel a gyerekeknek a patto-
gatott kukoricát. 24 csomaggal pattogtat-
tunk ki. Na és ne feledkezzünk el a napi 
strandolásról sem, hiszen a Balatonon tá-
boroztunk. Volt, amikor kétszer is lemen-
tünk a strandra, ahol óriási a felelőssé-
günk. Hiszen északi part, magas a vízál-
lás, folyamatosan a gyerkőcbuksikat szá-
moltuk. A tábor zárásaként „jövőbe fut-
tattuk a végzősöket”, akik hálásak voltak 
ezért a programért is.

Nem pihenni mentünk, és nem is 
szórakozni, még csak nem is kísérők vol-
tunk, mégis nagyon jól éreztük magunkat, 
mert a gyerekek is igyekeztek úgy visel-
kedni, hogy nekünk ne legyen sok fegyel-
mezési teendőnk. Mikor épségben haza-
érkezünk, óriási kő esik le a vállamról és 
rettentően fáradtan, de elégedetten ölel-
tem meg kollégáimat, hogy ezt a feladatot 
is bevállalták a kedvemért. 

Nagyon büszke vagyok rájuk, 
mind a napközis tábor szervezőire, mind a 
zánkai tábort szervezőkre. 

A történetnek pedig nincs vége, hi-
szen aki írt már pályázatot, az tudja, hogy 
most jönnek a beszámolók, számlákkal el-
számolások, mely ismét soknapi mun-
kánkba telik majd.

Ugyanakkor bízom benne, hogy a 
szülők hálásak ezekért a vállalásainkért és 
a gyerekek sok élménnyel lettek gazda-
gabbak. Remélem jövőre is eljönnek a tá-
borainkba és felnőtt korukban is emlé-
kezni fognak az általános iskolai táboro-
zásaikra. 

        
Keindl Zoltánné intézményvezető 
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Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok  (1Thess 5:16-18)

Ha ezek a kövek beszélni tudnának… sok mindent mondanának. 
Elmondanák, honnan vájták őket, mennyi fáradt kéz rakta sze-
kérre őket. Elmondanák, milyen volt a tikkasztó hőség, és a raj-
tuk lecsorgó, áztató csapadék. Ha ezek a kövek templomunkban 
beszélni tudnának… sok mindent elmondanának. Elmondanák, 
hogy ükapáink idejüket, pénzüket, fiatalságukat és erejüket e 
falakba plántálták, mert ők az élő kövek. Mert nem kövekből 
épült ez a templom, hanem hívekből. Melyek e templom falazott 
köveinek a fajtái? A keresztyének. A belül épülő keresztyének, 
kik kívülről is építettek. Ilyenek ezek az élő kövek. Nekünk épí-
tettek. 

Ha ezek a kövek beszélni tudnának… nekünk szólnának. 
De mi meghallanánk-e azokat a szókat? Elmegyünk mellette. 
Ezeket a köveket csak az hallja, aki betér ide. De aki betér ide, élő 
kőként megy haza. Ahogyan egykoron a mi Urunk Jézus Krisztus 
mondta: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak 
kiáltani. (Lk 19,40). És elhallgattunk.. Ha ezek a kövek beszélni 
tudnának, neked kiáltanának! Hogy mit kiáltanának? - „Ti ma-
gatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”

Kővé sokan válnak és elporladnak, de élővé azok lesznek, 
akikben él az Élő! Amikor az Isten házában találkoznak az élő 
kövek. Amikor a templomunkban találkoznak a Szentlélek temp-
lomai. A nagy házikóban a sok kis házikó. Ahogyan bíztatott 
minket a ház Ura: Az én Atyám házában sok lakóhely van (János 
14, 2), de van-e Számára hely bennünk, a kövekben? Éljenek a 
kövek! 

Ha ezek a kövek beszélni tudnának, építeni bíztatnának! 
Életeket építeni, mert a leghasznosabb épületek, a keresztyén, új-
jászült életek. Melyekben a habarcs a Szentlélek, alapja a Krisz-
tus, és az Atya a nagy Kőműves. Ilyen ember a keresztyén, akinek 
életében a kereszt tény.

Minden vasárnap 10.30-kor templomunkban várjuk is-
tentiszteletre szeretett olvasóinkat!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Augusztus hónap második szerdáján, 11-én az elmúlt harminc 
évben az augusztusban elhunytakért lesz felajánlva a szentmise, 
mely este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus temp-
lomban.   

Hívjuk a családtagokat, barátokat, imádkozzunk együtt 
elhunyt szeretteikért!

1993.08.18. Palkovics Lipótné szül. Báder Mária
1996.08.12. Verbászi Józsefné szül. Erdélyi Jolán
2002.08.17. Németh Géza
2003.08.14. Szemantsik Jenőné szül. Horváth Julianna
2007.08.09. Torma József
2009.08.05. Szalma József
2016.08.24. Hévíz Mihály

Alcsútdobozi Rk. Egyházközség

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

Keresztyén,
mert a kereszt tény

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel
lelki házzá…” (1Péter 2, 5)
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A Kárpát-medencében élve – az eltérő adottságok okán – nem 
könnyű megérteni az ószövetségi ember problémáit. A teremtés-
történettől kezdve számos pontján a bibliai történelemnek a víz 
fontosságát hangsúlyozza a Szentírás, szó szerint és szimboli-
kusan is. Tudjuk, hogy az első ókori kultúrák a mezopotámiai, 
azaz folyamközi vidéken jöttek létre, hiszen az alapvetően siva-
tagos környezetben sokkal nagyobb hangsúly helyeződik a víz 
szükséges voltára, mint például az éghajlatilag messze kedve-
zőbb magyar vidéken.  

A második teremtéstörténetben is elképzelhetetlen bármi-
lyen élet létrejötte víz nélkül: „Azon a napon, amikor az Úristen 
a földet és az eget megalkotta, még nem volt a földön semmiféle 
vad bozót, és nem nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen 
még nem adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet 
művelje. Egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a föld 
egész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld po-
rából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élő-
lénnyé.” (Ter 2, 4-6) 

A történelemben haladva a víz szorosan végigkíséri az 
embert, Ezekiel próféta pedig az Isten templomát látomásában 
szintén éltető vizek forrásaként írja le: „lám, víz fakadt a temp-
lom küszöbe alatt a keleti oldalon (...) Amerre elér a folyó, min-
den élőlény, amely mozog, élni fog (...) A folyó mentén, mindkét 
parton mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek lombja nem hull 
le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt 
hoznak, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül, 
lombjuk pedig orvosságul szolgál.” (Ez 47 – 1, 9, 12) Az a tény, 
hogy a valódi éltető víz az Isten templomából fakad, azt jelenti, 
hogy Isten az élet Ura. Ahogyan víz nélkül nincs élet, Isten terem-
tő szeretete nélkül sincs valódi életünk. Ahogyan fontos, hogy az 
éltető vízhez hozzájussunk vezetéken, csatornákon keresztül, 
még fontosabb, hogy Isten éltető kegyelmét is becsatornázzuk 
életünkbe.

Jézus Krisztus isteni küldetésének kezdetén szintén a víz 
szimbólumán keresztül hív a lelki újjászületésre, amikor a Jordán 
folyóban megkeresztelkedik. Nikodémushoz közvetlenül be-
szél: „ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet 
be Isten országába” (Jn 3, 5). 

Látjuk tehát, hogy a víz nem pusztán a biológiai élet alap-

ja, hanem éltető ereje végett szimbóluma a lélek újjászületésé-
nek, és az isteni élet feltétele is.

Talán az idei nagy aszály, a vissza-visszatérő szárazságok 
minket is érzékenyebbé tesznek a víz és élet kapcsolatára. Adja 
Isten, hogy ennek a mély megtapasztalásnak lelki gyümölcse le-
gyen az a felismerés, hogy ugyanilyen fontos a lelkünk újjászü-
letése, és az éltető kegyelem befogadása, melyre épp oly nagy 
szükségünk van, mint a vízre a kiaszott földnek. 

Jäger Tamás hitoktató

„Lelkem utánad szomjazik,
mint a kiaszott föld”
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Önkormányzati hírek

Alcsútdoboz Rendelési idő Prevenciós rendelés Tabajd Rendelési idő Prevenciós rendelés

Hétfő:  13:30-16:30    Szerda: 13:30-16:30 16:30-18:00
Kedd:  13:00-16:00 16:00-17:30  Péntek: 14.00-17.00  
Csütörtök: 13:30-16:30        

Tanácsadás      Tanácsadás
Hétfő:  12:30-13:30     Szerda: 12:30-13:30  

Iskolaorvosi rendelés     Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök: 12:30-13:30     Péntek: 13.00-14.00

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2022.07.12-én tartotta 
legutóbbi ülését, melyen az alábbi döntések meghozatalára ke-
rült sor.

Megszavazták a képviselők a területi háziorvosi alapel-
látás és iskola-egészségügyi feladatok biztosítására létrejött 

feladat-ellátási szerződés módosítását. Dr. Hadházi Ádám há-
ziorvos a META PREVENT Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseletében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy praxiskö-
zösségi konzorcium tagja lett. A praxisközösség tagjaként vállal-
ta, hogy prevenciós rendelést is biztosít a jelenlegi rendelési időn 
felül. A prevenciós rendelési időkkel kiegészítve a rendelési idők 
a lentiek szerint alakulnak:

Testületi ülés

Döntés született az Alcsútdoboz zártkerti 1675 helyrajzi szá-
mú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról. A Vantage Towers 
Zrt. (korábban VODAFON) vételi ajánlatot nyújtott be az 
önkormányzati tulajdonban lévő Alcsútdoboz 1675 helyrajzi 
számú zártkerti ingatlan megvásárlása céljából. A megvásárolni 
szándékozott 144 négyzetméter nagyságú területen telefon to-
rony áll. Az ingatlant az ajánlatot adó cég jelenleg is bérli. A bér-
leti jogviszony további 10 évre szóló meghosszabbítása folya-
matban van. A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási szem-
pontokat mérlegelve arról határozott, hogy az Alcsútdoboz zárt-
kerti 1675 helyrajzi számú kivett, torony és út területű ingatlant 
nem kívánja értékesíteni.

Határozat született a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00020 sz. 

„Bölcsőde létesítése Alcsútdobozon” c. projekt megvalósítá-
sához költségnövekmény igény benyújtásáról. Képviselő-tes-
tületünk közbeszerzési eljárást követően, a 81/2022.(V.30.) hatá-
rozatával hozott döntést a „Mini-bölcsőde építése Alcsútdobo-
zon” tárgyú kivitelezői szerződés megkötéséről azzal, hogy a ha-
tályba lépés csak a vonatkozó többlet-forrás rendelkezésre állása 
esetén realizálódik. Mivel a projekt biztonságos megvalósítá-
sához pályázati kiegészítő támogatásra van szükség, az európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekmé-
nye támogathatóságáról szóló a 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet 
alapján, döntést hoztunk a többlet-támogatási igény benyújtá-
sáról.

Tóth Erika polgármester

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.

Alcsútdoboz Település Önkormányzat az éves szociális segélykeret összegének figye-
lembevételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a csa-
lád jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben 
részesülő, alcsútdobozi lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és 
iskoláztatási költségeihez.  A támogatás mértéke:

ź óvodás gyermekek esetében 5.000 Ft.
ź általános iskolai tanulók esetében 10.000 Ft.
ź gimnáziumban, hatosztályos gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolá-

ban, technikumban tanulók esetében 15.000 Ft.

A támogatás iránti igényt minden év augusztus 21. és szeptember 30. között lehet be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatalban elérhető formanyomtatványon, az abban szereplő 
mellékletek csatolásával. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Tóth Erika polgármester

Óvoda- és iskolakezdési települési
támogatás Alcsútdobozon
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FALUNAP-FALUNAP-FALUNAP-FALUNAP

FELHÍVÁS 
FŐZŐVERSENYRE

A 2022. évi falunapi rendezvénysorozat keretében a 
hagyományok szerint meghirdetjük az 

alcsútdobozi családok és baráti társaságok számára a
főzőversenyt, melyen ezúttal  a 

PINCEPÖRKÖLT
elkészítői vetélkedhetnek egymással.

A főzéshez az alapanyagot 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
19.30 óra után kerül sor.

Várjuk jelentkezésüket!

KISBUSZ

Augusztus 20-án a Szent István napi megemlékezésre és 
ünnepi szentmisére igénybe lehet venni a települési kisbuszt

az arborétum kápolnába való eljutáshoz.
A kisbuszra Dobozon: 9.00-kor a buszmegállónál,

Alcsúton: 9.20-kor a központon, az iskolánál lehet felszállni.
Igény esetén a kisbusz többször fordul. 

A nehézkes mozgású idősebbek a házuk előtt is felszállhatnak.
       Az arborétumi programok végén, kb. 12 órakor az 

autóbusz vissza is szállítja utasait.

TŰZIJÁTÉK

A falunapi vígasságok keretében
2022. augusztus 20-án 22.30 órakor tűzijátékot rendezünk,

mely alatt a közönség biztonsága érdekében fokozott 
óvintézkedéseket vezetünk be.

 Nyomatékkal kérjük, hogy a tűzijáték alatt a jelzőszalaggal 
körbezárt területen a rendezőkön kívül más személy ne 

tartózkodjon!
 A program sikeres lebonyolítása érdekében megértésüket

és együttműködésüket kérjük!

M E G H Í V Ó

FALUNAP 2022. ALCSÚTDOBOZ

„Légy kegyes mindenkihez, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”
Szent István király intelmei Imre herceghez

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

ALCSÚTDOBOZI FALUNAP
2022. évi rendezvényeire

Augusztus 20. 10.00 óra Arborétum Kápolna SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉG
Augusztus 20. 16.00 óra Futballpálya FALUNAPI VÍGASSÁGOK
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Újra várják a jelentkezőket Önkéntes Katonai Szolgálatra a Ma-
gyar Honvédség toborzóirodáiban. A tavaly őszi pilot programba 
mintegy ötszázan kerültek be, többen azóta is a seregben szol-
gálnak.

Az első két hónapban a tartalékos katonák alapkiképzé-
sen vesznek részt, majd a második, négyhónapos ciklusban több 
opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a lakhelyükhöz 
közeli tartalékos szervezetnél maradni, átszerződhetnek más 
szolgálati formára, vagy kérhetik, hogy kiképzésük speciális te-
rületen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizeté-
sük a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra 
emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 ezer Ft. 

A szeptember 5-én induló kiképzések a tervek szerint az 
ország valamennyi megyéjében és Budapesten is megkezdőd-
nek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, 
melyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcásza-
tot, közelharcot és térképészetet tanulnak, megismerkednek a 
szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki fog-
lalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti 
feladatokat ellátó csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális 
lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet vagy 
munkagépet vezetni is. 

A program rugalmas: bármikor megszakítható, de újabb 
hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több évig ka-
tonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műveleti tartalékos 
vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati formák mellett. Egy 
korábbi interjúban Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Hon-

védség parancsnokának helyettese így fogalmazott: „ha hat hó-
nap után az illető leszerel, akkor is nő a kiképzett tartalékosként 
nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ha pedig szerző-
déses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként szolgál to-
vább, akkor megint bővült a Magyar Honvédség képessége.”

Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik egy ideig 
szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil megélhetést 
keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőokta-
tásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32-, az egyéves szol-
gálatért akár 64 többletpont is járhat.   

Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár je-
lentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi lakóhely-
lyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai vég-
zettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai 
vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet 
a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, a

www.iranyasereg.hu oldalon
https://iranyasereg.hu/jelentkezes-oksz
vagy az onlinetoborzo@mil.hu címen.

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem 
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LEHETŐSÉGEK NAPELEMES FEJLESZTÉSHEZ

E-Postánkból

I. A 100 %-os Napelemes pályázatban indulni, amennyiben 
megfelelnek a feltételeknek. 

Ki pályázhat?

1. Aki az ingatlanban (legalább rész) tulajdonnal rendelkezik.
2. Aki megfelel a jövedelem előírásoknak (nyugdíjas is).
3. Az ingatlanban tulajdonos személyek 2020. vagy 2021. évi 1 
főre jutó jövedelme 0 Ft és 4 850 000 Ft között volt.

Támogatható tevékenységek:

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó 
napelemes rendszer (szaldó elszámolással) maximum bruttó
2 900 000 Ft.
2. Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását 
célzó napelemes rendszer létesitése (max 5 kwp) fűtési rendszer 
elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval 
villamosenergia tároló beépitése, nyilászáró csere maximum
11 300 000 Ft.

II. Amennyiben magas a pályázathoz a jövedelmük, de van 
25 év alatti gyermekük, vegyék igénybe az Otthonfelújítási 
Támogatást. Ezt meg kell előlegezni, de a fele visszajár.

III. Ha magas a jövedelmük, nincs 25 év alatti gyermekük, 
de van megtakarításuk, akkor fektessék a saját ingatlanukba 
és a saját rezsijükbe. 

Kivitelező partnereinkkel készen állunk segíteni ügyfeleinknek.
Keressenek bennünket MOST!

Kisházy Béláné Erzsi pályázatiró
e-mail: belane.kishazy@gmail.com
tel: 30/4973343    
                
Takács Zoltán pályázatíró 
e-mail: zoltan1takacs@gmail.com
tel: 20/6692636

Az energiaárak drágulása miatt érdemes
átértékelni az eddigi felhasználási
szokásokat és keresni a költséghatékony
megoldásokat. Önöknek is ajánljuk
az alábbi lehetőségeket.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Simorádi Jánosné
szül. Hajnáczky Esztert

86. születésnapja alkalmából
Lampérth Attiláné

szül. Ritz Terézt 
86. születésnapja alkalmából

Vajdáné Lengyel Évát
84. születésnapja alkalmából

Szakács  Józsefet
83. születésnapja alkalmából

Fehér Józsefné
szül. Németh Máriát 

81. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Kézműves tábor
2022.06.27-07.01.

Az idei nyár a 33. volt a kézműves táboraim sorában. Bár sokszor 
tartottam a sportcsarnokban, a József Nádor Általános Iskola 
nyújtotta feltételek, lehetőségek jobbnak bizonyultak.

Az alkotó tér a hűvös, szellős aulában kapott helyet. A pi-
henőterem nagyméretű szivacsait boldogan vették birtokba a 
gyerekek különböző alakzatokat alkotva. Huszonegy gyermek-
kel kezdtük a tábort. 

A selyemfestés technikája volt az első kézműves feladat. 
Kicsit nehezen indultak be a munkák, mire minden gyermek ki-
választotta a neki tetsző mintát, amit aztán kontúrozókkal ki-
húztak a fakeretre kifeszített hernyóselyem anyagon. A kiseb-

beknek többet kellett segíteni, bátortalanok voltak. A nagyok vi-
szont ügyesen, némi magyarázat és bemutatás után, önállóan dol-
goztak. A második napon már rutinosabban végezték a technikát, 
és így mindenkinek sikerült maradandót alkotnia.

A harmadik-negyedik nap textilfestéssel telt, a batikolás 
egyik legegyszerűbb technikáját alkalmazva. Nagyon tetszett a 
gyerekeknek, hogy csak összetekerték pólóikat, majd kicsit rög-
zítették, hogy szét ne csússzon festés közben. Sugár irányban be-
festették, befröcskölték különböző színű festékesflakonokkal, 
majd hagytuk a napon érlelődni egy kicsit. Végül ecetes vízben jó 
alaposan kiöblítve kiterítették a szárítóra.

Varázslatosan színes spirálminták születtek, melyek elbű-
völték a gyerekeket.

Az utolsó nap az Alcsúti Arborétumban kirándultunk, 
ahol a kápolna árnyas fái alatt játszottunk, pihentünk, ettünk, be-
szélgettünk. A szökőkútnál a békák és ebihalak nagy tetszést arat-
tak a gyermekek körében.
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Összességében nagyon jól sikerült a tábor. Segítőim voltak: Bőcs 
Istvánné Benkő Zsuzsanna, Petrovitsné Vörös Marianna és Tóth 
P. Flóra. Köszönet nekik áldozatos, segítő munkájukért!

T. Tóth Gabriella
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     2022. augusztus 06-07.
Dr. Németh Kálmán +36 30 816 1366

2022. augusztus 13-14.
Dr. Koller István +36 20 318 8191

2022. augusztus 20-21.
Dr. Kiss Sándor +36 20 941 1900

2022. augusztus 27-28.
Dr. Halász György +36 20 445 6256                

Állatorvosi ügyelet
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

+36 30 29 26 993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu

Közterületeink padjai mára megkoptak, elhasználódtak. Sokunk 
szemét bántották a töredezett, hiányos ülőkék, háttámlák. A javí-
tásukra bekért árajánlatot a magas összege miatt sajnálatosan 
nem tudtuk elfogadni.

A megoldás SZILI ÁRPÁD asztalos szakembertől jött, 
aki a munkaerejét, illetve a munkadíját segítségül ajánlotta. Így 
csak a faanyagot és a festéket kellett az önkormányzatnak meg-
venni. Ilyen összefogással készült a padok felújítása a sport-
csarnok parkjában, az emlékparkban, a kispark előtt és a közpon-
ti autóbuszmegállóban. 

AZ EGÉSZ FALUKÖZÖSSÉGÜNK NEVÉBEN 
KÖSZÖNÖM MEG ÁRPÁDNAK A SEGÍTSÉGÉT ÉS A 
SZAKSZERŰ MUNKÁT, mert nagyon szépek lettek a padok!

Kérem, vigyázzunk rájuk, hogy sokáig szolgálhassák a 
falu apraját-nagyját!

Tóth Erika polgármester

KÖSZÖNET

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA
06/70 370 3104 

Hívható: 16 és 08 óra között, hétvégén egész nap.
A mentő hívószám: 104

Fülöp András és felesége ültette és gondozza azt a szemet gyö-
nyörködtető növényt, amelyből több tő is gazdagítja a kertjét. 
Óriás paradicsomról van szó, amely fányi méretben ontja ter-
mését. Egy-egy fürtről több kiló is leszedhető. Ezt csináljuk 
utánuk!

Tóth Erika

AZ ALCSÚTDOBOZI KERTEKBEN TEREM…
FÜRTÖS PARADICSOMFA


