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A KÖZSÉGÜNK SZÉP PORTÁJA 2022. környezetszépítési 
akció értékelése során kiemelkedő pontszámot kapott és 
„Elismerő tábla” kihelyezésével jutalmazott ingatlanok:

1. Bárányos Gábor és családja Szabadság u.159.
2. Wéber Tímea Jolán és családja Szabadság u. 74.
3. Szakáll Béla és családja Szabadság u. 1/4.
4. Szép Gábor és családja Szabadság u.31.
5. Buzár Ferenc és családja József A.u.32.

2022. ÉV LEGSZEBB ALCSÚTDOBOZI PORTÁI 

A környezetszépítési akció értékelése során, a kapott 
pontszámok alapján „Oklevél” minősítéssel jutalmazott 
ingatlanok:

1. Bárányos Péter és családja Béke u.26.
2. Hornyák Rudolf és családja Szabadság u. 1/23.
3. Szöllősi Pál Szabadság és családja u.1/17.
4. Újvári Attila és családja Szabadság u.123.
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A József Nádor Általános Iskola
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3.

hírei, eseményei 

Augusztus közepén került megrendezésre iskolánkban a tehet-
séggondozó és készségfejlesztő rajzos tábor. 11 diák részvételé-
vel reggel 8 és 12 óra között zajlott a foglalkozás, melynek során 
a gyerekek megismerkedhettek olyan izgalmas rajzi technikák-
kal, mint az akvarell ceruza és a szénkréta, illetve betekintést 
nyerhettek a klasszikus művészeti témák világába, mint a portré 
és csendélet alkotása.

A zömmel alsó tagozatos gyerekek életkoruknak és ké-
pességeiknek megfelelően birkóztak meg a feladatokkal. Szép 

munkák születtek. Akadtak olyanok, akik a rajz szakkör állandó 
résztvevőiként már rutinosan használták a vízfestés technikáját, 
míg a szakkörök világával most ismerkedő újoncok óvatosan, 
alázatosan igyekezték elsajátítani az egyes eszközök használatát.

A szünetekben közös játék, séta és témagyűjtés játékosan 
ismertette meg a gyerekeket a vázlatkészítés lépéseivel.

A tábort egy közös terítés és értékelés zárta, melyben a 
gyerekek önmaguk munkáját értékelhették, nagy-nagy örömük-
re. Az elkészült alkotások megtekinthetők a tanévnyitón. 

Biró Nikolett rajztanár

Nyári rajztábor a suliban

Idén nyáron 2022. augusztus 1-től 5-ig az Önkormányzat ismét 
Sporttábort szervezett az alcsútdobozi gyerekeknek, melynek 
megtervezését és vezetését nagy örömmel vállaltam el, mivel én 
is egy sportszerető ember vagyok. 

Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk a jobbnál 
jobb programok megvalósításában. 

Huszonnégy gyermekkel kezdtük el az első napot, amely 
ügyességi feladatokkal indult a Sportcsarnokban, majd a műfü-
ves pályán különböző kidobókkal és szabadulás a labdától nevű 
játékkal folytattuk. Délután ismét egy kis ügyességi feladattal 
indítottuk a bemelegítést, majd sor- és váltóversenyeztünk az ár-
nyékban.

Második napunkon már kora reggel, ahogy megérkeztek 
a gyerekek, Rácz Richárd mester vezetésével harcművészeti 

edzésen vehettek részt. Egy kis pihenés után pedig Szabó Zsu-
zsanna az íjászat rejtelmeibe vezette be minket. Annyira meg-
tetszett a gyerekeknek az íjászkodás, hogy ezen a napon és a töb-
bin is, amikor csak volt egy kis szabadidő (csendes pihenő), 
mindig íjászkodtak. Délután a társaság 3 felé osztását követően 
csapatversenyben mutathatták meg, hogy ki miben ügyes. Hat 
állomáson kellett helyt állni: sporttal kapcsolatos totó, kapura rú-
gás, kosárra dobás, teke, célbadobás, pingpong.

Harmadik napon a számháborút játszhatták a gyerekek, 
mely végül döntetlenül zárult. Tízórait követően sporttal kapcso-
latos egy perc és nyersz játék következett. Volt könnyű, de volt 
olyan feladat is, ami mindegyik csapaton kifogott. Délután egy 
hosszú sétára indultunk, mégpedig a Sódereshez. Az ott töltött 
idő alatt lehetett tollasozni, körbesétálni a tavat, illetve limbó-
hintózni is. 

A negyedik napra már annyira meleg lett az idő, hogy egy 
kis felfrissülésre volt szükség. Ami nem máshol történt, mint a 
székesfehérvári Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdőnél, ahol 
a gyerekek élményfürdözhettek, csúzdázhattak kedvük szerint. 
Volt olyan gyermek, aki a mélyvízben is leúszott pár hosszt. 

Az utolsó napunk délelőttjén az Alcsútdobozi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületből három tűzoltó a szabadidejét feláldozva 
jött el egy élményekkel teli programot csinálni. A gyerekek beül-
hettek a tűzoltóautóba, felpróbálhatták a tűzoltóruhát és sisakot, 
kifújhattak néhány poroltót, majd megnéztük, hogy ki milyen 
messzire tudja az üres poroltót hajítani, volt aki kipróbálta a töm-
lőgurítást és feltekerést is. A hab a tortán pedig a tömlővel locso-
lás volt. A legvégén pedig két körben vitték a tűzoltóautókban a 
gyerekeket a faluban. Délután vízibomba és vízipisztolycsatával 
hűsöltünk a melegben. Táborzárásként eredményt hirdettünk a 
három csapat között, mind a csapatversenyen, illetve az egy perc 
és nyerszen összesen gyűjtött pontszámok alapján. Az 1. he-
lyezett a Focisok, 2. helyezett a Hokisok és 3. helyezett a Kézisek 
csapata lett.

Összességében nagyon jól sikerült a tábor. Szeretném 
megköszönni minden táborozó nevében is a lehetőséget vagy tá-
mogatást: Rách Richárdnak a DHKSE tabajdi Senshi Usagi klub 
edzőjének, Szabó Zsuzsannának, az Alcsútdobozi Önkormány-
zatnak, Keindl Zoltánné Mariann néninek, a Mediterrán fagy-
laltozónak a finom fagyit. Az Alcsútdobozi ÖTE-ből: Buzár Fe-
rencnek, Takács Károlynak és Sipos Zsoltnak és külön köszönet 
az áldozatos, segítő munkáért Bőcs Istvánné Benkő Zsuzsan-
nának, Petrovitsné Vörös Mariannának és Stefán Krisztiánnak!

Vas Szilvia
táborvezető

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

Folytatva az irgalmasság cselekedetein való elmélkedést, talá-
lunk egy olyan pontot, amely a többihez hasonlóan az ember jó-
létéhez alapvetően szükséges, ám nem csak fizikai értelemben 
fontos, hanem jelentős szimbolikával bír: „A szegényeket ru-
házni” 

Az öltözködés egyidős az emberiséggel. Miután az ember 
elhagyta a forró éghajlatot, a ruházkodás jelentősége egyre növe-
kedett. A ruházkodás történelem folyamán – már az ókorban – 
nem csak a test közvetlen védelmére szolgált, hanem szimboli-
kus üzenete is volt – és van – annak, hogy ki milyen ruházatot 
visel. 

A Szentírás első oldalain – talán nem meglepő módon – a 
ruházat a gondoskodás, mégpedig az isteni Gondviselés meta-
forájaként jelenik meg. Az édenkertben, ahol az ember Isten köz-
vetlen közelében élt, nem volt szükség különösebb védelemre, 
hiszen Isten az ember körül járt-kelt. Az ember pedig „nem 
szégyenkezett” – nem is volt miért. A bűn azonban elválasztotta 
az embert Istentől, amit a Teremtés könyve úgy fejez ki, hogy 
Isten „eltávolította az embert az Éden kertjéből” (Ter 3, 23). 
Azóta az Üdvösség története valójában Isten el nem múló szere-
tetének története, amelyet a szentmise egyik imádsága így fejez 
ki: „Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, 
nem hagytad őt a halál hatalmában, hanem mindenkinek irgal-
masan eléje siettél.” Az irgalmasság jeleként Isten FELÖLTÖZ-
TETI az embert, mielőtt kapcsolatuk megszakad, és eltávolod-
nak egymástól. Tehát a kezdet kezdetén is jelzi, hogy továbbra is 
terve van az emberrel, és szent közösségébe akarja hívni őt. 

Isten azonban nem elégszik meg az irgalmasságnak ezen 
fokával. Gedeon történetében az áll, hogy „Ekkor az Úr 
felruházta lelkével Gedeont” (Bir 6, 34). A héber szövegnek ár-
nyalt a jelentése, egyes biblikusok ezt úgy fordítják: „az Úr Lelke 
megszállta Gedeont”. Akár a „felruházta”, akár a „megszállta” 
kifejezést használjuk, az egy olyan érzetet kelt, mintha Gedeon 
kívülről magára öltötte volna a Szentlelket, mint egy ruhát. A 

szövegben azonban van egy érdekes kifejezés, ami lényegében 
az ellenkezőjét mondja. A héber szöveget pontosabban úgy lehet 
fordítani: „Az Úr Lelke magára öltötte Gedeont.” Tehát nem 
Gedeon öltötte magára az Úr Lelkét, hanem az Úr lelke öltözte fel 
Gedeont. Ezt úgy képzeljük el – nagyon egyszerűen –, mint ami-
kor felöltözünk. Amikor magunkra vesszük a ruhát, akkor a ruha, 
ami képtelen önálló életre, miután kitöltjük őt, velünk együtt 
mozog, a nadrágszár követi a láb mozgását, az ing, a kabát pon-
tosan arra megy, amerre én, és azt csinálja, amit mi. Itt a szöveg-
ben Gedeon a ruha, és az Úr lelke az, aki felöltözi őt. A ruhánk 
nélkülünk semmire nem képes, csak fekszik tehetetlenül – rongy 
csupán. Ilyen tehetetlen Gedeon is (és mi is) a Szentlélek nélkül. 
Ez az Ószövetség egyik legérzékletesebb története és képe arra, 
amit az Újszövetség újjászületésnek nevez. 

Ez a logika nagyon fontos dologra figyelmeztet: ne gör-
csöljünk egész nap azon, hogyan feleljünk meg. Hogy jól áll-e a 
jelképes ruha rajtunk, amivel hasonlóvá válunk Istenhez. Inkább 
hagyjuk, hogy Ő cselekedjen, és járjon minket át – mint ahogy 
nem a ruha dönti el, hogy mi történik, hanem aki viseli. Adja meg 
nekünk a kegyelmet, hogy saját magunkra Isten méltó öltözé-
keként tudjunk tekinteni, ezáltal pedig nagy irgalmában Ő maga 
cselekedjen a mi külsőnk képében, hogy embertársaink Őt magát 
ismerjék fel bennünk és tevékenységünk által.

Jäger Tamás
hitoktatóMagára ölt az Úr

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!

Alcsútdoboz faluközössége nevében tisztelettel
és szeretettel köszöntjük:

Amler Ferencné sz. Berta Annát
91. születésnapja alkalmából

Papp Ferencet
85. születésnapja alkalmából

Vörös Jánost
85. születésnapja alkalmából 

Simorádi Jánost
85. születésnapja alkalmából

Palángi Gézáné sz. Kohus Rozáliát
85. születésnapja alkalmából

Tóth Pálné sz. Csadó Ilonát
82. születésnapja alkalmából

Szakács Rozália sz. Zavászki Rozáliát
80. születésnapja alkalmából

Mindannyiuknak nagyon jó egészséget
és derűs napokat kívánunk!
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Szeptember második szerdáján, 7-én az elmúlt harminc évben, 
szeptember hónapban elhunytakért lesz bemutatva a szentmise, 
mely este fél hatkor kezdődik az alcsútdobozi katolikus temp-
lomban.  

Hívjuk a rokonokat, ismerősöket, imádkozzunk együtt el-
hunyt szeretteikért.

1992.09.01 Józsa Irma
1992.09.06. Pirger Mária
1992.09.22. Decsy János
1993.09.10. Süveges Ferenc
1993.09.11. Horváth Margit
1994.09.20. Firnicz Antalné szül Baranyi Katalin
1997.09.28. Bükkösi Albertné szül. Antal Anna
1999.09.03. Tóth Imre
1999.09.04. Nyúl Antal
2001.09.26. Kiss Sándor Zsigmond
2002.09.08. Gyökeres Antal
2007.09.15. Oroszi Csaba
2008.09.21. Kecsmár Zsolt
2009.09.15. Nagy Attila
2013.09.23. Cziczliper Jánosné szül. Mátyás Irma
2017.09.28. Parti János
2021. 07.15. Dinnyés János

Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényes-
kedjék nekik!

Alcsútdobozi Rk Egyházközség

Tisztelt alcsútdobozi lakosok!

Szeretett Testvéreim! Mit jelent keresztyénnek lenni? Sok min-
dent tudnék mondani a keresztyénekről: ők azok, akik Bibliát ol-
vasnak, templomba is járnak, imádkoznak, szeretik egymást, ál-
dozatokat hoznak. De nem ez a kiindulópont. Ezek mind jellem-
zik, és mind kötelező érvényűek is a keresztyén emberre nézve, 
de ugyanakkor nem innentől kezdődik. Minden innen indul ki: 
kegyelem.

A keresztyén ember megszabadított ember. A keresztyén 
ember tudja, kegyelemre van szükségem. Mai társadalmunkban, 
amikor minden az egyén köré van építve, a legnehezebb elfo-
gadni, hogy semmi sem jár. Tényleg semmi. Nehéz elfogadni, 
hogy mindenki bűnös. Nehéz elfogadni, hogy ÉN BŰNÖS va-
gyok. Nehéz elfogadni, hogy nem a szomszéd, hanem ÉN kárho-
zatot érdemlek. Nehéz elfogadni, hogy minden ember úgy szüle-
tik e világra, hogy már megvannak számlálva percei. Nehéz elfo-
gadni, hogy ahogy a világra jöttem, már haldoklom. Nehéz elfo-
gadni, hogy életem első pillanatától kezdve önző vagyok. Nehéz 
elfogadni, hogy egész életem központi gondolata én vagyok. Én 
vagyok a magam bástyája. Minden döntésedet automatikusan az 
készteti, hogy neked jó legyen. Nehéz elfogadni, hogy úgy jöt-
tünk a világra, hogy mit sem tudtunk Istenről. Nem láttuk, nem 
hallottuk, nem éreztük. És egyszer csak… egyszer csak kegye-
lem. Szeret. Keres. Mindent felkutat. A mennyet otthagyja, és el-
jön a halálra ítélt világunkba, hogy megmentsen minket. Erről 
szól a karácsony. 

Kegyelemből élni… Kegyelemből élni csak az tud, aki 
tudja, hogy miből szabadította meg az Úr. Kegyelemből élni csak 
az tud, aki tudja, hogy miben van benne. Kegyelemből élni csak 
az tud, aki tudja, hogy bűnös. Tudja, hogy mit érdemelne. És tud 
még valamit: ott a kereszten az ő bűnei lettek kifizetve. Ez a ke-
gyelem. Mindenkinek szüksége van kegyelemre. Senki sem tud-
ja magát bedolgozni az Isten országába. Nem elég tűzoltónak 
lenni, agysebésznek, mentőtisztnek. Nem váltják ki rossz tette-
inket a jók. Egyetlen váltja ki: a kegyelem. Hogy látom, tudom, 
hogy mit érdemlek: halált. Hogy látom, tudom, kire szorulok rá: 
Jézus Krisztusra. Hogy látom, tudom, hogy születésemmel való-
jában börtönbe születtem bele, és bilincsek vannak a kezeimen. A 
börtöncella ajtaja fölé ez volt írva: „Elítélve”. És születésemtől 
kezdve vártam az ítélet végrehajtását. Mindenki tudta, hogy mi-
ért ül ott. Még ha nem is értettek egyet, de érezték szívük mélyén, 
hogy megérdemlik. Majd egyszercsak jött valaki, kinyitotta a 
cella ajtaját. Egy fénylő, egy tiszta, egy ártatlan, egy tündöklő va-
laki. Odalépett, levette kezeimről a bilincset, és ezt mondta: „Ne 
félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy.” 

És láttam kezein a sebek helyét. A bilincsek lehulltak, és mikor 
kiléptem a fényre, visszafordulva megláttam, a cella ajtaja fölött 
megváltozott a felirat: „Megbocsátva”.

Ebből a kegyelemből élek én. És visszaküldött egyszer 
csak a sötét börtönbe, de nem bilincsekben, hanem hogy hirdes-
sem másoknak is: lehet élni! Kegyelemből! 

Mit jelent keresztyénnek lenni? Sok mindent tudnék 
mondani a keresztyénekről, és te is sokat tudnál. Legfőképp azo-
kat mondanád el, hogy mik a hiányosságaik, szégyenletes dolga-
ik. És én mindenben egyet is értek veled. De feltennék ehelyett 
egy másik kérdést: Mit tudnál elmondani Jézus Krisztusról? 
Csak mert égetően fontos kérdés, mert ott áll a bilincseid előtt. Ha 
látod, ha valóban látod, hogy ki vagy, hogy miből fog megsza-
badítani Jézus, akkor valld meg bűneidet, és kezdj újat! Ez az új 
pedig Ő. Csak Ő. Kérd Tőle a kegyelmet! Kérd Őt! 

– Ez azt jelenti, hogy minden út hozzád vezet?
– Egyáltalán nem! – mosolyodott el Jézus […] – A legtöbb 

út sehova sem vezet. Amit viszont jelent, az az, hogy bármilyen 
útra hajlandó vagyok elmenni, hogy megtaláljalak titeket!

Szabaddá tettél, ezért Veled megyek! 
Mert irgalom az, hogy nem azt kaptam, amit érdemelnék: 

a kárhozatot. Mert kegyelem az, hogy megkaptam azt, amit meg 
sem érdemelnék: az örök életet. 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (János 3, 16)

Sok szeretettel várunk minden vasárnap 10 óra 30 perckor 
templomunkban istentiszteleten!

Lendvai Sándor református lelkipásztor

Kegyelemből élni
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Önkormányzati hírek

Önkormányzatunk képviselő-testületé-
nek 2022.08.10-én tartott ülésén az alábbi 
témákban született döntés.

Elfogadásra került az Alcsútdoboz 
település közigazgatási területén lévő he-
lyi közutakon a közlekedés korlátozá-
sáról szóló rendelet módosítása. A ko-
rábbi szabályozásból törlésre került a sa-
ját kezelésű utak használatának díjfizetési 
kötelezettsége, valamint kiegészült a se-
bességkorlátozással és súlykorlátozással 
érintett utak listája.

Sebességkorlátozással védett helyi 
közutak

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Rendelet 14. § (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti „Sebes-
ségkorlátozás” jelzőtáblát helyez el az 
alábbi helyi közutakon:

1. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
Hársfa utcán és a Sport utcai keresztező-
désnél,

2. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/52 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

3. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/1 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

4. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/25 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

5. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
1301/14 hrsz.-ú utca teljes hosszán,

6. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
Bem József utca teljes hosszán, 

7. 30 km/h-s sebességkorlátozás a 
József Attila utca teljes hosszán.

Súlykorlátozással védett helyi közutak

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Rendelet 14. § (1) 
bekezdésének l) pontja szerinti „Súlykor-
látozás” jelzőtáblát helyez el az alábbi he-
lyi közutakon:

1. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Dózsa György utca teljes hosszán,

2. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Jókai Mór utca teljes hosszán,

3. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Kastélykert utca teljes hosszán,

4. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
belterületi 1526 hrsz.-ú Névtelen utca 
teljes hosszán,

5. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
Petőfi utca teljes hosszán,

6. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 

Bem utca 6. és 34/A. házszámok között,
7. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 

külterületi 034. hrsz.-ú Névtelen utca 
teljes hosszán,

8. a súlykorlátozás mértéke 7,5 t a 
külterületi 042. hrsz.-ú Névtelen utca 
teljes hosszán. 

„Behajtani tilos” táblával korlátozott 
helyi közutak

Alcsútdoboz Település Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Rendelet 14. § (1) 
bekezdésének z) pontja szerinti „Behajta-
ni tilos” jelzőtáblát helyez el az alábbi he-
lyi közutakon:

1. A Petőfi utca 14. házszám előtt, 
a Béke utca irányába.  

Döntés született a gyermekétkeztetés el-
látására kötött szerződés módosításá-
ról, valamint a gyermekjóléti alapellá-
tások intézményi térítési díjáról szóló 
rendelet módosításáról is. Önkormány-
zatunk a gyermekétkeztetés kötelező fel-
adatát Hegedűsné Lukácsi Edit vállalko-
zóval határozatlan időre kötött szerződés 
alapján látja el. A vállalkozó jelezte, hogy 
a nyersanyagok, az energiaárak és járulé-
kos költségek növekedése miatt kénytelen 
emelni a szolgáltatás díját. Az elmúlt ne-
velési évben a Háromhárs Óvodában 52 
fő gyermek közül jelenleg mindössze 4 fő 
fizetett térítési díjat, míg a többiek ingye-
nes étkezésre jogosultak. Az iskolában 16 
fő háromszori étkezésben résztvevő 100 
%-os, 28 fő háromszori étkezésben részt-
vevő 50 %-os, 14 fő csak ebédet igénylő 
100 %-os, 8 fő csak ebédet igénylő 50 %-
os, 17 fő tízórait és ebédet igénylő 100 %-
os, 10 fő tízórait és ebédet igénylő 50 %-
os térítési díjat fizetet. Teljes ingyenes ét-
kezésben 15 fő részesült. A térítési díj mó-
dosított összege 2022.09.15-től lép ér-
vénybe.

Határoztak a képviselők a VP6-
7.2.1.1-21 kódszámú „Alcsútdoboz 
külterület 018 hrsz.-ú, és 0194 hrsz.-ú 
utak felújítása” c. pályázat megvaló-
sításához szükséges előlegkérelem be-
nyújtásáról, és a kapcsolódó önrész biz-
tosításáról. Az elnyert pályázati támoga-
tás összege: 33 108 560 Ft, amelyhez ön-
erőként 3 026 785 Ft saját forrást hozzá 
kell tenni. Ezt az összeget Alcsútdoboz 
Település Önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetési rendelete elkülönítetten tartal-
mazza. Előlegként a támogatási összeg 
50%-a igényelhető meg.

Megszavazta a testület az Alcsútdoboz 
1675/2. hrsz.-ú zárkerti ingatlan bérbe-
adását. A területre a Vodafon átjátszóto-
rony megépítésekor kötött első ízben bér-
be adási szerződést az önkormányzat, 
amely ez év nyarán lejárt. Jelen döntéssel 
a bérleti jogviszony 2031. december 31-ig 
szól, amely időtartam további öt évvel au-
tomatikusan meghosszabbodik, ha az ön-
kormányzat a bérleti időszak vége előtt 
180 nappal korábban nem jelzi, hogy nem 
kívánja meghosszabbítani a szerződést.

Megtárgyalta és elfogadta a képvi-
selő-testület az Alcsútdoboz település 
közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolót, amelyet 
dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitány-
ságvezető készített. A beszámoló tartal-
mazza a helyi bűnügyi helyzet bemutatá-
sát és értékeli a bűnüldöző munkát. Rész-
letezi a közlekedésbiztonsági helyzetet, 
kitér az illegális migrációs feladatokra, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedé-
sekre, és megfogalmazza a jövőbeni idő-
szakra kitűzött feladatokat. A közrendvé-
delmi szolgálatteljesítés területén a helyi 
körzeti megbízott személyében év közben 
változás történt, 2021.október 1-től he-
lyettesítés keretében Donkó Csaba c.r. fő-
törzszászlós látja el a feladatot. A testület 
döntésével kifejezte, hogy mind az önkor-
mányzati vagyonvédelem támogatásá-
ban, mind a rendezvények biztosításában 
kiemelten, de összességében minden terü-
letén eredményesnek értékelhető a telepü-
lésünk közbiztonsága érdekében folyta-
tott rendőri munka.

Egyéb fontosabb történések

Az Alcsútdoboz, Béke u.2. sz. alatti régi 
orvosi rendelő és lakás épületének a re-
konstrukcióját az új tulajdonos megkezd-
te. A rekonstrukció során a lebontott épü-
letrészek azonos méretben és magasság-
ban kerülnek visszaépítésre. A homlokzat 
az utcafronton a korábbival azonos meg-
jelenést kap, az udvari részen az „L” alak 
megmarad. Az épületbelsőben a felújítás-
sal két lakás kialakítása történik meg.

Az Alcsútdoboz, Szabadság utca 
40. szám előtti autóbuszmegállóba a vá-
rakozást támogató pad került, amelyet 
Gyuricza Zsolt helyezett el. Az ülő alkal-
matosság saját forrásból készült. Minden 
ott várakozó lakosunk nevében KÖ-
SZÖNJÜK!

Tóth Erika polgármester

Testületi ülés
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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 Önkormányzata a tavalyi 
évben nyújtott be pályázati kérelmet a 
MFP-UHK/2021. kódszámú kiírásra, a 
dobozi falurész két útjának a felújítására. 
A kérelem kedvező elbírálásban részesült, 
így 13 millió 230 ezer forint támogatást 
kaptunk. Ezek közül az egyik a Jókai utcá-
nak a temető előtt jobbra elkanyarodó ré-
sze, másként leírva az 560/3 hrsz.-ú útnak 
a földút része. Itt 4 m szélességben a teljes 
pályaszerkezet kiépítésre kerül, azaz út-
alap épül, ami murva burkolatot kap. A 
másik az ehhez kapcsolódó, a Csere dű-
lőhöz vezető 0184 hrsz.-ú, útalappal ren-
delkező út, amely profilozással, stabilizá-
lással, felbővítéssel újul meg. A kivitele-
zés teljesítési határideje 2022.09.30. A 
munkálatok zajlanak. A fejlesztés célja, 
hogy a dobozi temető előtti egyházi terü-
letet mentesítsük a gépjármű forgalomtól, 
illetve lakosainknak kulturált közlekedési 
feltételeket teremtsünk.

Tóth Erika
polgármester

Útfejlesztés a
Magyar Falu
Program
támogatásából 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁS

Polgármester:
hétfő: 14:00 - 17:00
szerda: 8:00 - 12:00

Jegyző:
Csütörtök: 10:00-13:00

Ügyintézők:
Kedd: 08:00-12:00

Szerda: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-12:00
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Megoldások

1. Amennyiben Önnek már van napelemes rendszere, akkor azt 
csak egy energia tárolóval kell kiegészítenie. Ez gyorsan csak 
készpénzes megoldás lehet. A napelemek feltöltik a tárolót, Ön 
pedig ebből vételez. Ez elég a család esti fogyasztására, ha még-
sem, akkor a hálózatból vételezi a többit. Mire jön a fűtés, Ön ké-
szen áll.

2. Ha nincs még napelemes rendszere, akkor 3 megoldás lé-
tezhet:

A. Megtakarításából készpénzes formában napelemes 
rendszert telepíttet tárolóval együtt. Ön eldöntheti a rendszer 
nagyságát.

B. Amennyiben van 25 év alatti gyermeke önnel azonos 
lakcímen, akkor még idei év végéig megvalósíthatja és beadhatja 
a Támogatási kérelmet napelemre és tárolóra. Megfelelés esetén 
a felét visszakapja. Augusztus végéig ha elindítja ezt a folyama-
tot, akkor még idén belefér. A támogatás adminisztrációját és be-
adását vállaljuk. Ebben a két esetben szaldó elszámolásban tud 
maradni egészen addig, amíg a szerződése meg nem változik: pl. 
ingatlan értékesítés, rendszer bővítése… stb. vagy bármi, ami a 
szerződés módosítását indokolja.

C. Amennyiben megfelel a 100%-os támogatású Nap-
elemes rendszer követelményeinek, akkor a 2. beadás alkalmá-
val pályázati kérelmét beadjuk. Ez nagyon előnyös, de hosszabb 
a kivitelezése: beadás, elbírálás, megvalósulás. Már most is je-
lentős sorban állás van kivitelezőknél, pályázatíró kollégáknál is. 
Ezzel a megoldással a most következő fűtési időszakban nem 
tudunk számolni, csak később. A rendszer nagyságát a pályázat 
maximalizálhatja. Fontos itt azzal is tisztában lenni, hogy amikor 
az elszámolás 2024. januárjától bruttóvá válik, akkor a pályáza-
ton nyert ügyfeleknek is arra kell áttérni szemben a készpénzes 

szaldóban maradással. Az első beadás ügyfelei most kezdték el 
megkapni a Támogatói Okiratot. 

Keressük tehát a már napelemmel rendelkezőket tárolóval való 
bővítéssel kapcsolatban, az Otthonfelújítási Támogatásban még 
részt venni akarókat és a 100%-os támogatás következő 2. 
beadásában indulni vágyókat.

Kivitelezőink mindegyik részvételi csoportot ki tudják szolgálni.
Hívjanak bennünket!

Üdvözlettel:
Kisházy Béláné Erzsi és Takács Zoltán

pályázatírók
30/4973343 és 20/6692636

E-Postánkból

ENERGIA TÁROLÁS
Ön tud azonnal reagálni az emelkedő energia árakra?
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ALCSÚTDOBOZI SZÜRETI FELVONULÁS

Falunk régi népszokását néptáncos bemutatóval, felvonulással
elevenítjük fel a szüreti időszak alkalmából.

 Iskolás gyermekeink és fiataljaink Keindl Zoltánné felkészítésével próbálnak
a bemutatóra, mely

2022. OKTÓBER 1-ÉN SZOMBATON  14 ÓRAKOR 
A FALUKÖZPONTBAN NYITÓTÁNCCAL

veszi kezdetét, majd lovas, hintós, vontatójárműves felvonulással folytatódik
a falu több pontján.

Bízunk benne, hogy sokan megnézik és végigkísérik a menetet!
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Győrfy Richárd Alcsúton a Burgondon él 
szüleivel, akire méltán büszkék lehetünk. 
Itt nevelkedett két testvérével a falunk-
ban. Az általános iskolát itt kezdte, majd 
hat osztályos gimnáziumba jelentkezett. 
A Tatabányai Árpád Gimnáziumban foly-
tatta középiskolai tanulmányait. Innen 
Győrbe, a Széchényi István Egyetem vil-
lamosmérnöki karára jelentkezett, ahová 
rögtön fel is vették. Már elsőéves hallga-
tóként bekerült az egyetem SZEnergy 
Team csapatába. Itt olyan városi elektro-
mos kisautó tervezésével, fejlesztésével 
foglalkozott, ahol az energiahatékonyság 
a legfontosabb, vagyis a lényeg az, hogy 
minél kevesebb energiával minél mesz-
szebbre lehessen eljutni. Az autót még 
2019-ben elkezdte építeni a 35 fős csapat. 
Mentoraik a Járműipari Kutatóközpont 
oktatói és kutatómérnökei. Az első ver-
senyen autójukkal 163 km-t tettek meg, de 
közbeszólt a koronavírus járvány és a ver-
senyek elmaradtak. Ők a járvány alatt sem 
álltak meg, hanem áttanulmányozták a 
már meglévő autót és tovább javították, új 
ötletekkel álltak elő. Minden hétvégéjü-
ket és az összes szabadidejüket az autó 
fejlesztésére fordították. A 2022-es ver-
senyt Hollandiában rendezték, ahová ők is 
jelentkeztek. Hogy mit is tudnak, azt az 
Assen Moto GP pályán mutatták meg. A 
verseny célja, hogy hosszú távon a lakos-
sági autókban is megjelenjenek az új fej-
lesztések. Az autó pilótája a csapatvezető 

Óriási eredmény!
Győrfy Richárd volt. 

– Óriási élmény volt vezetni ezt az 
autót. A 35 ember 3 évnyi munkájára tet-
tem fel a koronát. – mesélte Ricsi. Győz-
tünk! Mi voltunk az elsők! A legjobbak 
voltunk! Világelsők lettünk! Még most is 
felfoghatatlan! Nem elég, hogy elsők let-
tünk, még a világcsúcsot is felállítottuk! – 
mesélte csillogó szemekkel. Ugyanis 1 
kWh energiával (1 kWh elektromos áram 
most 100 Ft alatt van) 284 km megtételére 
képes az általunk tervezett autó. 

A verseny után ezt az autót átalakí-
tották önvezetővé és a Franciaországban 
rendezett versenyen II. helyezést értek el 
vele. 

Minden elismerésem a csapaté, 
gratulálok a tervezőknek és különösen 
Győrfy Richárdnak, az alcsúti srácnak, a 
szomszé-domnak.   

Csak így tovább fiúk!

Fekete Imréné
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HONLAPKÉSZÍTÉS,
EMBLÉMATERVEZÉS,
ARCULATTERVEZÉS,
NYOMTATOTT 
KIADVÁNYOK,
FESTMÉNYEK.

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

AZ ORVOSI ÜGYELET HÍVÓSZÁMA

06/70 370 3104 
Hívható: 16 és 08 óra között,

hétvégén egész nap.

A mentő hívószám: 104

     2022. szeptember 03-04. Dr. Koller István
+36/20/318-8191

2022. szeptember 10-11. Dr. Németh Kálmán
+36/30/816-1366

2022. szeptember 17-18 Dr. Kiss Sándor
+36/20/941-1900

2022. szeptember 24-25. Dr. Halász György
+36/20/445-6256              

Tenyérnyi paradicsom termett a Tóth-Tébesz házaspár kertjében. 
A kiskertes termelés alternatív módjait próbálgató fiatalok újí-
tásait siker koronázta, öröm ránézni a jó dobozi föld adomá-
nyára…

Tóth Erika

Fiatal „kertészek” sikere

Július hónap végén nagy volt a sürgés-forgás a József Attila utca 
végi házban. Vendégeket vártak, 95. születésnapra. Kolumbán 
Józsefné szül. Gulyás Lídia ünneplésére összegyűlt a család, test-
vérek, gyerekek, unokák. Sok ajándékkal érkeztek, de a legtöb-
bet a vidámsággal, és szeretetükkel adták. A szép délután az es-
tébe nyúlt, és két napra rá a Petőfi utcai Nyugdíjas Klubházban 
folytatódott. Sorra gratuláltak Lidikének a nyugdíjas közösség 
tagjai, akikkel annyi felejthetetlen élmény köti össze. Az alka-
lomra a Miniszterelnök úr oklevelet küldött, a polgármester kö-
szöntőt mondott. Lidike arca ragyogott, szeme csillogott, és 
csendesen csak ennyit mondott: Hálát adok az Úristennek, hogy 
még itt lehetek köztetek!  

Az egész faluközösségünk nevében szeretettel gratulá-
lok, és jó egészséget kívánva ezúton is köszöntöm Lidike nénit 
95. születésnapján!

Tóth Erika

Születésnapi
köszöntés


