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Erdély kincsei
Augusztus második szombatján, a kora
reggeli órákban 49 fővel indult el a Puskás
Labdarúgó Akadémia autóbusza Erdélyország felé, a FATEV Polgári Egyesület
által meghirdetett kirándulásra.
Az egymást jól ismerő utasok
csendes beszélgetésével kezdődött, és az
itthonit csakhamar felváltó, ritkábban látott alföldi táj fürkészésével telt az út. Delelőre járt, amikor a határon átgördülve a
nagyváradi állomásra, „László király városába” érkezett a csoport. Szent László
11. században itt emelt várát és a köré települteket ugyan a tatár és a török is megtörte, a 18. század végi gazdasági és kulturális virágzás alatt mégis „Körös-parti
Párizs”-ként emlegették. Ennek és színtiszta magyar jellegének Trianon vetett
véget, majd az ötvenes évektől Várad
igazi román ipari központtá lett. Az Alcsútdobozról megérkező társaságot a
magyar ajkú idegenvezető az 1700-as

A FATEV kirándulás résztvevői Torockón

évek közepén épült püspöki székesegyházhoz kalauzolta, amely ma az ország
legnagyobb méretű barokk műemléke. A
belső márványborítású templomban ma is
őrzik László király egy ereklyéjét és a sírjában talált harci szekercét. A városból
egy rövidebb séta emlékeként a Színház,
Ady Endre múzeuma, a Sebes-Körös hídja, a Városháza, a „Holdas templom” azaz
a görög-katolikus püspöki székesegyház
és a lenyűgöző, szecessziós Sas-palota
látványát vitte magával a csapat. Az utazás innen a Körös völgyében Kolozsvár
irányába folytatódott, melynek során 580
méterre emelkedő szerpentin vezet a Király-hágóhoz. Itt fotózásra ihlető kilátás
és végre az „igazi” erdélyi föld fogadja a
látogatót. A sürgető idő e helyről is hamar
elszólította a csoportot egészen Bánffyhunyad Árpád-kori templomáig, melynek
festett kazettás mennyezete és kalotaszegi varrottasai a helyi református gyüle-

kezet tagjait dicsérték. A kisebbségi magyar sorsról szívbemarkolóan szóló tiszteletes asszonytól a késő délután és a
képzeletben már gőzölgő vacsora illata
hívogatott el, egészen Kolozsvár főteréig.
A Fadrusz János alkotta monumentális Mátyás szobor és az erdélyi gótika legszebb és legépebben megmaradt
alkotása, a Szent Mihály plébániatemplom megtekintése után az Agapé étterem
ízes ételei és egy rögtönzött kultúrprogram mellett sikerült kissé rekreálódni, bár
ezzel az utazás első napja nem ért véget.
Vagy jó félórába telt még, amíg a torockói
szállásra zötykölődött a társaság. Itt, az
1130 méternyire a falu fölé magasodó
Székelykő tiszteletet parancsoló alakja
nyújt lehengerlő látványt, mely minden
ház ablakából kivehető. A főutca alsó és
felső során szemet gyönyörködtető az
egyedi torockói építészeti stílusban épült
házsor, melynek mindegyike vendégház,
a turizmus szolgálatában áll. A csoport a
kirándulás második napján a sziklabércek
látványában és napsütésben fürdő reggelije után Torda felé vette az irányt, hogy
leereszkedjen a sóbánya látogató közfolytatás a 2. oldalon
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A Szent Mihály templom és a Mátyás szobor Kolozsvár Főterén
folytatás a 1. oldalról

pontjába. E helyen a só kitermelése már a
múlté, a járatrendszer azonban a turisták
és a gyógyulni vágyók számára kiváló,
légszennyezés nélküli szabadidőcentrum:
orvosi rendelővel, sport-, bowling- és minigolf pályával, csónakázási lehetőséggel. A Polgári Egyesület kirándulóit a délidő már Torda város utcáin érte, mely a
történelem folyamán 127 erdélyi országés részországgyűlés színhelyéül szolgált.
A belváros műemlékei közül az ó-tordai
gótikus református templom, a „fejedelmek háza”, a Wesselényi ház maradt emlékezetes, és persze az étterem, ahol az al-

csútdobozi táncosok pizzával ütötték el
éhüket. Délutánra a tordai hasadékbeli túra volt a tervekben, ám egy hirtelen jött,
kiadós zápor hazaterelte a csapatot Torockóra. Az eső többeknek adott jó okot a barátságos „Gondűző” helyi pohárspecialitásaival való ismerkedésre, míg másoknak a Cifrázó tánccsoport fellépésének
előkészítésére. Mert aznap este Galgamenti, kapuvári, tardonai, somogyi, dunántúli és szatmári táncok elevenedtek fel
a teltházas torockói kultúrotthon színpadán.
Hogy itt eseményszámba ment a
magyar néptáncosok fellépése, az biztos,

A Cifrázó Néptánccsoport néhány tagja háttérben a Székelykővel

hiszen még a kiskocsma is bezárt a program idejére. Volt is vastaps Keindl Zoltánnénak és néptáncosainak, s jutott a sikerből a csoport minden tagjának. Az ezt követő későesti örömködést másnap persze
többen is bánták, mert igencsak korán
kezdődött és hosszúra nyúlt a sok látnivalót tartogató nap.
Még a reggeli órák eseménye volt
a Déván, a Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonában tett látogatás. Mintegy ötven segítőszándékú személynek köszönhetően, az árva, szegény sorsú gyerekek
megsegítésére átadásra került közel 300
ezer forint adomány.
Később ragyogó napsütésben,
gyorsan emelkedő, kabinos siklóval jutott
fel a társaság „magos Déva várba”. A 370
méteres sziklán álló várrom teraszáról a
távolra futó kilátás, a Fekete Ildikó által itt
előadott balladából pedig Kőmíves Kelemenné sorsa feletti tűnődés nyújtott egyedi élményt. Aztán menni kellett tovább: a
Hunyadiak közeli otthonába, a romantikus-neogótikus Vajdahunyad várba,
mely mai valóságában is érzékletesen
idézte fel az igazságos Mátyást, valamint
a király gyermekkorát is, amikor a várudvarban bátyjával katonást játszó fiút
édesanyja a vacsorához csak Matykóként
hívta.
A délután további része a honfoglalástól az erdélyi gyulák (hadvezérek)
székhelyeként ismert Gyulafehérvár
megismerésével telt. A város nevezetes-

A Hunyadi sírok Gyulafehérváron

FATEV
ségei a várban találhatók, melyek közül a
magyar szívet megdobogtatóan emelkedik ki a katolikus püspöki székesegyház.
A román illetve gótikus stílusban épült
műemléktemplom rejti magában Hunyadi János, Hunyadi László, Corvin János, Izabella királyné és fia János Zsigmond, illetve több erdélyi fejedelem, így
Bocskai István, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György valamint a nagy politikus
Fráter György sírhelyét. Megemlékezésül
a Nándorfehérvári-diadal 555. évfordulójára a FATEV Egyesület koszorúja is
elhelyezésre került a „törökverő”, hadvezér és kormányzó, Hunyadi János márványkoporsóján.
A lemenő nappal ért a csoport a
nagy múltú erdélyi iskolavárosba, Nagyenyedre. Híres református kollégiuma
1622-től büszkélkedhet rangos nevelőkkel, mint Pápai Páriz Ferenc, Apáczai
Csere János, Áprily Lajos, és nevessé lett
diákokkal: Körösi Csoma Sándor, Bolyai
Farkas, Barabás Miklós, Sütő András. A
Bethlen Gábor alapította oktatási intézmény épületegyüttese régóta áhítozik a
felújításra, amelyen a közeljövőben uniós
források enyhíteni fognak. A csoport az
alapító szobránál tartott rövid megemlékezéssel és koszorúzással adózott a kollégiumból kikerült, nemzetgyarapító magyarok tevékenysége előtt. Alkonyodott
mire a labdarúgó akadémia autóbusza
visszatért Torockóra. A farkaséhes csapat
egy jó adag töltött káposzta után kimerülten bújt ágyba.
A kirándulás negyedik napján, a
kétórás utazással elért Verespatak földalatti bányamúzeumának római kori tárnáiban járva világossá vált: a csillogó
arany kitermelésének vannak természetés környezetvédelmi következményei.
Majd a rossz bőrben lévő település utcács-

3. oldal

A Vajdahunyad vár

káin sétálva az is sejthető lett: a jobb sorsra érdemes épületek felújításával, fejlesztésével kecsegtető aranybányászok
térnyerésével, az ártalmas-mérgezőciános jövő beköszönte is prognosztizálható. Mindemellett megindító volt itt, a
néhánylelkes református és unitárius
gyülekezetek kispénzből gondozott templomaiban, zsoltárokat énekelve imádkozni. Torockóra visszabuszozva, a helyi
néprajzi múzeumban kiállított, nevezetes
népviselet ruhadarabjai és a mindennapi
élet egykori használati eszközei, berendezési tárgyai kötötték le a figyelmet.
Az ötödik napi hazafelé út során
értékes órák teltek el a Kis-Szamos két
partján felépült, az erdélyi magyarság
egyik nagy központjának számító Kolozsváron. Először az Erdély magyarsága

által nemzeti panteonnak tekintett Házsongárdi temetőhöz vezetett az út, ahova
századok óta temetik az erdélyi magyar
szellemi élet kiválóságait. Itt nyugszik
többek között Szenczi Molnár Albert,
Brassai Sámuel, Dsida Jenő, Reményik
Sándor és Kós Károly. A legnevesebb síroknál nemzeti színű gyertya meggyújtásával, a Reményik sírnál a magyarság
asszimilációját elutasító költemény elszavalásával és koszorúzással tisztelgett
az egyesület. A főtér környéki séta során
útba esett Mátyás király emléktáblával
megjelölt szülőháza, amelyben 1443-ban
meglátta a napvilágot. Jellemző, hogy a
román nyelvű feliraton a románok nagy
szülötteként említik a magyar királyt. A
sétálóutca forgatagának fagylalt és kürtöskalács árusai természetesen mind értettek magyarul és portékájuk is minőségi
volt. Akárcsak már a Kalotaszeg fővárosában, Körösfőn vásárolt kézimunka termékek, a horgolt, hímzett asztalterítők,
csipkedíszek. A szorgos asszonyi kezekről tanúskodó, szépséges hímzések és
bibliai igéket idéző varrottasok nagyszámban találhatók a település négy fiatornyos, fatornácos tornyú református
templomában is, melyben az emberi szem
tobzódik még a 225 kazettából álló festett
mennyezet, a faragott padok, a csillár és a
szószék látványában.
A hazatérés óráiban újra elérve az
ismeretlen-ismerős tájat, az átélt élmények összesűrűsödtek a fejekben és a szívekben. E néhány erdélyi napot a „jó magyarnak lenni” érzése kísérte végig.
TÓTH ERIKA

A körösfői református templom
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„akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek,
mint a sasok,” (Iz 40,29–31)
Az Idősek Világnapja alkalmából minden idős embertársunknak
jó egészséget, tartalmas és boldog életet kívánunk!

ÖREG EMBER, ÖREG FA
Az öreg diófa alatt legjobban szerettem
ülni kisgyerekkoromban, ma sem tudom
bizonyosan, miért. Dió nem termett már
rajta, már nyár derekán sárga levelek
aranyesője pergett le róla, zuzmós, mohos
ágain énekes madárka nemigen pihent
meg. Volt nekik hova szállni, virágos bokrokkal megáldott gyümölcsfákkal telistele volt az udvarunk.
Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam én az almafára se, a császárkörtefákkal meg különösen szerettem barátkozni, hanem azért az én fám mégiscsak
az öreg diófa volt. Azt hiszem, azért szerettem, mert én olyan kicsi voltam, ő meg
olyan nagy. A legnagyobb az egész kertben. Én ugyan akkor azt hittem, hogy az
egész világon ez a legmagasabb fa, és
hogy ennek a hegyiből már be lehet látni a
mennyországba.
Mindenféle ákombákom is volt
belevésve az öreg fa derekába, s én azokon nagyon sokat elnézelődtem. Girbegurba betűk, nagy papmacska-hernyók
gyanánt feketéllettek a fa kérgén, s az
édesapám mindnyájáról tudott valami történetet. A karjára emelt, ha jó kedve volt, s
néha sírva, néha nevetve mutogatta a furcsa bemetszéseket.
? Ezt a szívet én vágtam bele nagy
deák koromban. Bele is tört a bicskám.
Azt Pista bátyád faragta, emezt meg az
Ágneska nénéd. Hát ezt a csillagot látode? Azt még nagyapónak az édesapja véste,
mikor én akkora voltam, mint te most.
Nézd, ott meg egy törött kard van a fába
vágva, bilincs van a markolatán. Ezt
nagyapó vágta bele, mikor bujdosott a
szabadságharc után, mint honvédtiszt.
Édesapámnak ilyenkor mindig
könnyes lett a szeme, én meg mindig elnevettem magamat.
? Nem hiszem én azt ? csóváltam
meg a buksi fejemet.
? Mit, te?
? Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. Hiszen az van a legmagasabban. Létrán se érne nagyapó odáig. Hiszen
ő is olyan kicsi, mint én vagyok.
? Kis oktondi vagy te ? adott barackot a fejemre édesapám.
De én tudtam, hogy nagyon okosan beszéltem, mert nagyapó nagyon kicsi
és gyönge volt. Nem is tudott már más-

képp járni, csak botra támaszkodva. Nem
is igen járkált különben, csak üldögélt a
nagy karosszékben. Jó időben a tornácon
sütkérezett, szeles, esős napokban a kályha mellett. Mióta az eszemet tudom, sohase láttam, hogy dolgozott volna. Csak eregette a füstmacskákat a nagy tajtékpipából, és nézegetett mindenféle régi könyveket, amikbe cifra papirosok voltak raggatva. Ezeket Kossuth-bankónak hívták,
és nagyapó igen szerette simogatni őket.
Ilyenkor föl is csillogott a szeme mindig,
bár máskülönben fáradt és szomorú szokott lenni a nézése. Egyszer hallottam is,
ahogy vacsora után fölsóhajtott:
? Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?
És akkor nagyon elcsodálkoztam
azon, hogy édesapám is, édesanyám is
sírva borulnak nagyapóra, és addig csókolgatják a kezét, míg csak el nem mosolyodik nagyapó.
? Ugyan mért uralják úgy? ? tűnődtem magamban. Sehogy se tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért olyan nagyúr ez a nagyapó. A legnagyobb az egész
házban. Mindig őtőle kérdezik meg, mi
legyen az ebéd. Mindenki kezet csókol
neki. Ha elszendereg, mindenkinek lábujjhegyen kell járni. S a velőscsontból én
mindig csak a felét kapom a velőnek, a
másik felét a nagyapó pirított kenyerére
teszik.

Nekem bizony sehogy se ment a fejembe
ez a dolog, s egyszer, mikor az édesapám
séta közben azt kérdezte tőlem, hogy mi
szeretnék lenni, ki is mondtam a szívemen
valót:
? Nagyapó szeretnék lenni.
? Ugyan miért? ? mosolyodott el
édesapám.
? Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis mindenki az ő kedvét keresi.
Édesapám elkomolyodva nézett
rám.
? Hát aztán te azt hiszed, hogy ez
nincs rendjén?
? Én nem tudom ? mondtam egy
kicsit megszeppenve. ? Te azt szoktad
mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is
egyék.
? Igazad lehet ? fordult el az édesapám, s hamarosan befejeztük a sétát.
Délben csak hárman ültünk az asztalnál. Nagyapó elkocsikázott valami régi
barátjához.
? Most az egész velő az enyém
lesz ? örvendeztem előre, s csak akkor
vettem észre, hogy nekem nem is terítettek. Rózsás kis tányérom, aranyos kis
poharam nem volt az asztalon.
? Hát énvelem mi lesz? ? kérdeztem hüledezve.
? Te most nem kapsz ebédet, igazságos Mátyás ? kanalazta édesapám a levesét. ? Aki nem dolgozik, ne is egyék.
? De én még nem tudok dolgozni ?
borultam szívszakadva az asztalra.
? Nagyapó pedig már nem tud
dolgozni ? simogatta meg apám a hajamat. ? Belátod már, buksi, hogy milyen
oktalanságot beszéltél?
Megszégyenlettem magam, és
most már nem esett jól az ebéd, akárhogy
unszoltak is. Alig vártam, hogy megcsókolhassam nagyapó kezét. Kérdeztem is,
mikor jön haza.
? Mire az öreg diófát kivágjuk,
akkorra itthon lesz.
Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint akkor.
? Nem engedem, nem engedem az
öreg fát! ? borultam az apám elé.
? Miért, fiacskám? Levelei úgyis
hullóban, ágai száradóban. Ezrivel termette száz esztendőn át a gyümölcsöt,
egyet se terem már. Öreg fa nem haszonra
való.
? Az öregségéért kell megbecsülni ? hajtottam le a fejemet.
Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt nagyapó is, s ahogy a szívére ölelt,
szépnek, nagynak, méltóságosnak, égig
érőnek láttam, mint az öreg diófát.
MÓRA FERENC

FATEV

5. oldal

Magyarország megújítása
Harc az államadósság ellen
A Fidesz kormány 2010. nyarán
meghirdette Magyarország megújítását.
Elsőként a 29 pontos gazdasági akcióterv
törvényjavaslatait, majd ősszel a válságadókról rendelkező szabályozást is elfogadta a parlament. Az államadósság törlesztésének szándékával döntés született a
kötelező magánnyugdíjpénztári tagság
megszűnéséről és a magánpénztári nyugdíjvagyon állami kézbe vételéről. Széles
körű alkotmányozási folyamat részesei
lehettünk és húsvétkor a köztársasági elnök aláírta Magyarország Alaptörvényét.
2011. januárban országunk átvette az EU
soros elnöki tisztségét. Ekkor lépett hatályba az egykulcsos adórendszer, megalakultak a kormányhivatalok. Közben,
az USA-ból 2008. őszén ingatlan krachként elindult válság már a harmadik szakaszába lépett és elmélyült egész Európában. Az árfolyamháború lövedékei a
szemünk előtt sebzik halálra a nemzeti
össztermék 80%-ában eladósodott EU államokat. Közgazdasági elemzésekből
tudhatjuk, hogy az 1970-es évektől a globális gazdaság pénzbősége négyszeresére, a gazdasági teljesítmény azonban csak
kétszeresére emelkedett. A világ nagy része eladósodott, az USA-nak is fő a feje és
Japán is csak azért van védettebb helyzetben, mert államadóssága belülről finanszírozott. Európa a déli részén sebezhetőbb, a görögök már föladták. Nem fizetik
a hiteleket, így a nemzetközi pénzvilág
felügyelete mellett el kell adniuk az állami cégeket. Az elmúlt évtizedekben felerősödő nemzetek feletti intézmények
(világbank, valutaalap) nem kímélik az
adósaikat. Aki nem akar a görögökhöz hasonló sorsra jutni, annak takarékos, kiszámítható életre kell áttérni. 2002. és 2010.
között Magyarország államadósságát az
akkori kormányok 61 %-ról, 82 %-ra tornászták fel. A baloldal a szavazattöbbség
megszerzése és megtartása érdekében feláldozta az ország összes erőforrását. A
Fidesz az államcsőd előtti utolsó pillanatban parancsolt megállj-t, intézkedéseivel
az idei év végére 73%-ra csökkenthető az
eladósodás. A szakemberek szerint ez
még nem nevezhető biztonságosnak, az
adósságcsökkentő programmal 50% alá
kell menni ahhoz, hogy az adósság ne termelődjön újra.
A nemzeti gazdaság megteremtése
Az ország megújításának programja megfogalmazza a nemzeti gazdaság megteremtését. Ennek egyik alapja,
hogy a munka, mint az előrejutás eszköze
visszanyerje társadalmi státuszát. A segé-

lyekre épülő, munka nélküli megélhetés
lehetőségét '94 után nem termelésből, hanem privatizációs forrásokból teremtették
meg, majd hitelekből pótolták, így került
adósságcsapdába az ország. E baloldali
gondolkodással szemben a jobboldal az
önállóságra épülő életstratégiákat támogatja. Hagyni kell kibontakozni azt az elementáris társadalom felhajtó erőt, hogy az
emberek általában boldogulni akarnak.
Ez csak többletmunka révén fog menni.
Ezért a munkánál nem, csakis a fogyasztásnál fogadható el a többletadó (pl. a luxusadó) kivetése. A munkát 2011. január
1-től az egykulcsos személyi jövedelemadó (16%) terheli, amelynek bevezetésével az arányos adórendszer kialakítása valósult meg. Ennek lényege: minél többet
dolgozol, annál több marad nálad, de aki
tízszer többet keres, az tízszer több adót is
fizet.

A megyék szerepe
Magyarország
megújításában

Nemzet és szolidaritás
Magyarország megújításának fundamentuma az a felismerés, hogy saját
magunknak kell kimászni a bajból. Ez
csak úgy sikerülhet, ha az alapvető kérdésekben értékstabil 21. századi nemzetként
viselkedünk, mely a szolidaritással és a
különböző területek (önkormányzatokközigazgatás, oktatás-nevelés, egészségügy) egy logika mentén történő összehangolásával válaszol a bankárkorszak okozta válságra.

A önkormányzati rendszerben tervezett
törvényi változások gyökeresen átírják a
megyék szerepét. A leglényegesebb, hogy
intézményfenntartó szerepük meg fog
szűnni, a megyei intézmények a kormányhivatalok fenntartásába kerülnek át. Ezzel
együtt az intézményi vagyon is. A végrehajtáshoz szükséges jogszabályokat a
parlament módosítani fogja. Párhuzamosan halad az előkészítés és a törvényhozás. Az önkormányzatok a korábbi kormányzati ciklusban komolyan eladósodtak. A jelenlegi kormány határozott szándéka a megyék konszolidációja, így a felhalmozott hiteleiket is átvállalja az állam.
Az intézményfenntartás helyett januártól
a területfejlesztés lesz a megyei önkormányzatok kiemelt feladata. Az eddig
ezen a területen végzett feladatok jelentősen kiegészülnek, az új kihívások új felelősséget is jelentenek. A megyéknek, illetve a Megyei Önkormányzatok Szövetségének elsődleges célkitűzése az elkövetkező időszakban, hogy elkészítsék
Magyarország területfejlesztési koncepcióját, illetve a közép- és hosszú távú területi fejlesztés stratégiájának alapdokumentumait. A munka a programalapú tervezéssel kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a
párhuzamosságokat elkerülő területfejlesztési politikát kell a megyei önkormányzatoknak kialakítani. A komplexen
kezelt területfejlesztési politika ? a helyi
tapasztalatokat, viszonyokat figyelembe
véve ? a gazdaság teljesítményét jelentősen növelheti, köszönhetően a helyben
született döntések hatékonyságának. Magyarország megújítása nem képzelhető el
másként, csak úgy, ha a fejlesztéspolitikán belül a térségi- és a megyei területfejlesztést teljes mértékben újjászervezik.
Ez elkerülhetetlen, függetlenül az európai
uniós támogatási rendszertől, de a 2014.
évben kezdődő uniós költségvetési időszakra való felkészülés is indokolja. Az
1000 éves vármegyék képesek arra, hogy
az ország megújításában élen járjanak. Ez
azt is jelenti, hogy a jövőben valamennyi
uniós és hazai forrást a megyei területfejlesztési tanácsok osztanák szét. A régiók sem tűnnének el teljesen, mert az EU-s
elvárás ezt nem engedi, de a regionális
fejlesztési tanácsok megszűnhetnek.

TÓTH ERIKA

forrás:Fejér megye honlapja

Országvédelmi akcióterv
A közelmúltban meghirdetett, hat
fejezetből álló javaslat többek között a rezsiköltségek kordában tartása érdekében
szélesíti a hatósági árszabályozás körét.
Ezentúl a központi ármegállapításra az
áram, a gáz, a víz- és csatorna valamint a
szemétdíjak esetében lesz lehetőség. Az
akcióterv zéró toleranciát hirdet meg az
uzsorás bűnözők ellen és törvényi korlátot
állít a kölcsönszerződések magas kamatainak (maximális THM 30% lehet). Az otthonok védelme érdekében a már korábban bevezetett kilakoltatási moratórium
és az árfolyamgát mellett, ezúttal a fennálló devizahitelek rögzített árfolyamon történő egyösszegű visszafizetési lehetőségét teremtette meg a kormány.
Az ország külső pénzügyi függőségének mérséklése érdekében további
adósságcsökkentés, a költségvetési hiány
3% alatt tartása és adózási jogszabályok
módosítása szerepel az akciótervben.

MÁSKÉPP
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD
Megadjuk a szót…
Hónapok óta tart már az alcsútdobozi kommunikáció egyszólamúsága. Vannak,
akiket ez megrészegít, de vannak és egyre többen, akik kirekesztettnek érzik
magukat. Sajnos a helyi írott sajtó ez utóbbiak véleményét nem tartja méltónak, a
lap hasábjaira valónak. Az eddigi példák bizonysága szerint szerkesztőinek
hitvallása sajátos, alig leplezett öncél jellemzi. Másképpen gondolkodók pedig
léteznek. Ebben a kiadványban számukra is jut hely.
A jeligés írások szerzőinek nevét közös megegyezés alapján a kiadvány szerkesztői
nem kívánják nyilvánosságra hozni.

Hátrányos helyzet
A Helyi Téma július 6-i számában olvastam, hogy sokat segített az „önhiki”
pályázat a bicskei kistérségnek. A Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium 1182 önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került településnek ítélt
meg egyszeri támogatást. Ebből 19 Fejér
megyei település részesült, köztük 5 a
bicskei kistérségből. Az „önhiki” pályázaton olyan önkormányzatok indulhattak,
amelyeknek 60 napon túli közüzemi díjtartozása és intézmény fenntartási forráshiánya van, vagy a működőképességet
veszélyeztető fizetési kötelezettségek terhelik. A hetilap leközli, hogy a támogatás
révén Bicske 82,1, Csabdi 8,9, Felcsút
15,4, Vál 33,8, Vértesacsa 5,4 millió forinthoz jutott. A cikket olvasva, azonnal
azt gondoltam: jó helyre jött ez a pénz. A
híradásokból is tudhattuk, hogy ezeknél
az önkormányzatoknál korábban nem úgy
mentek a dolgok, ahogy kellett volna. A
tavaly ősszel felállt testületek erő feletti
küzdelmet folytattak a megörökölt hitelekkel, a kifizetetlen számlákkal, az adóssággal. Most legalább egy kicsit fellélegezhetnek. Aztán tovább gondolkodtam.
Hát a mi falunk, Alcsútdoboz? Mi lehet az
oka, hogy nem szerepel a sorban? Jelenlegi vezetése nem került önhibáján kívül
hátrányos helyzetbe? Ezek szerint sem 60
napon túli közüzemi díjtartozást, sem kifizetetlen számlákat, sem működőképességet veszélyeztető fizetési kötelezettségeket nem örököltek a régiektől. Ha ilyenek lettek volna, biztosan beadják a pályázatot az „önhikire”. Úgy tűnik az elődök mégsem dolgoztak olyan rosszul.
Sem az önkormányzatot, sem a falu lakosságát nem hozták hátrányos helyzetbe.

Pedig a szocialista kormányok alatt a
Fideszes többségű helyhatóság nem volt
túl jó helyzetben, hiszen politikailag ellenzéki településnek számított. Látszott
ez a csapadékvíz elvezetési per elvesztésekor is. Annak idején megjelent az Alcsútdobozi Hírekben (2008. februári
szám), hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálat szerint a beruházás kiviteli tervei nem készültek el
megfelelő időben és tartalommal. Ezért
lett visszatartva a tervező díjából 30%. A
bíróság a perben hat település érdekével
szemben, a tervezőnek kedvező ítéletet
hozott. Alcsútdoboz meg lett büntetve.
Mi, helyben élők azt érzékeltük, hogy a
kamatostól felrótt összeget a településfejlesztési lehetőségek terhére ugyan, de
előteremtették, és az élet kicsit összehúzódzkodva ment tovább. Az „önhiki” pályázat kapcsán most már az is világos,
hogy az önkormányzatnál a számlákat határidőben kifizették és nem keletkeztek
működést veszélyeztető kifizetési kötelezettségek. Úgy gondolom ez nem lehetett
könnyű, a felelős vezetőknek biztosan
voltak álmatlan éjszakáik. A húsz éves kiegyensúlyozott településgazdálkodásért
soha nem mondtunk és talán nem is vártak
köszönetet. De annyit azért tegyünk meg,
hogy nem feledkezünk meg róla!
JELIGE:

REALISTA

Ülj le! Egyes!
Gondolom sokaknak ismerősen cseng ez
a mondat ? visszagondolva az iskolai
évekre ?, mikor a tanár úr így értékelte a
rosszul tanuló diákot: „Na, látom fiam,
ma sem készültél! Ülj le, egyes!” Valami

hasonló fogalmazódott meg bennem,
amikor minap a helyi tévé adására kattintva megnéztem az „Alcsútdobozi lakossági fórum” c. műsort. Én nem értem!
Honnan lehet meríteni ennyi bátorságot
(bár én személy szerint szemtelenségnek
érzem), hogy ilyen felkészületlenül hívják össze az embereket. A fórum témájának részleteiről, a körjegyzőség alakításáról ? ami egyáltalán nem nevezhető
mellékesnek, inkább sorsdöntőnek ?
mondhatni, lila gőze sem volt a falu vezetésének. Még szerencse, hogy csak a
polgármester úr által reprezentatív létszámnak nevezett 30 fő (az önkormányzati szereplőkkel együtt) volt csak jelen.
Mi lett volna, ha elsétálnak a sportcsarnokba vagy 200-an? Mondjuk, ha az időpontot egy kicsit jobban átgondolják és
délután helyett este hatra teszik a kezdést,
könnyen megduplázódhatott volna az érdeklődők száma. Igaz ez bizony veszélyekkel jár, mert, ha több az ember, több a
gondolat, több a kérdés. A válaszok pedig
így is nagyon soványra sikeredtek: csatlakozhatunk ide is, csatlakozhatunk oda is,
nincs még meg a törvény, nem tudjuk és
fogalmunk sincs mi lesz a vége. Tény,
hogy körjegyzőségek korábban is voltak
és vannak is. Azt hiszem nem túlzás elvárni egy polgármestertől és a helyettesétől, ha már összehívják a falut egy fórumra, hogy legalább az általuk meghirdetett témából felkészülnek és ismertetik
a lakossággal a körjegyzőségi közszolgáltatás előnyeit és hátrányait. Tájékoztatást adnak arról, hogy melyek működésének a gyakorlati tapasztalatai stb. Azt
merem gondolni, hogy polgármesterünk
tárgyalt ez ügyben más települések vezetőivel és nem újsághirdetés útján fogunk csatlakozni valahová. Azokon a tárgyalásokon csak történt valami, bár erről
nem hallottunk semmit. Ha ez titok, ha
nem tudhatjuk, akkor minek alapján
mondjunk véleményt? A tévé tanúsága
szerint a fórumon valójában nem történt
érdemi tájékoztatás, semmi újat nem tudtunk meg. A semmiről nem szükséges
kérdőívet készíteni, csak felesleges pénzkidobás. A semmi, semmit szül. Ezt a
mondatot annak a képviselő-kommunikátor úrnak ajánlanám, aki a fórumon felvetette a témát. Na, ezért jutott eszembe a
régi tanári intelem: „Ma sem készültél fiam, ülj le, egyes!” Persze mindig van lehetőség javításra. Legközelebb lehet felelni ötösre is, csak az a baj, hogy a kettő
átlaga még mindig csak közepes és köztudott, hogy a világban a jók, a jelesek és a
kitűnők vannak előnyben.
JELIGE:

NYITOTT SZEMMEL
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Törvénytelen önkormányzati határozatok
Az önkormányzati helyi igazgatás felett
korábban a Közigazgatási Hivatal, ma a
Kormányhivatal Közigazgatási Főosztálya lát el szakmai felügyeleti funkciót.
Nyolc évig voltam Alcsútdoboz alpolgármestere. Nem tudok róla, hogy bármikor
is olyan döntést hozott volna az akkori
képviselőtestület, amelyet a közigazgatási hivatal törvényességi szempontból
megkifogásolt volna. Rendben mentek a
dolgok. Az előírások és szabályok betartásáról az önkormányzati hivatal vezetője, a
jegyző gondoskodott. A közigazgatási főosztály minden helyi rendelet, határozat
meghozataláról törvényességi ellenőrzést
folytat le, a beküldött jegyzőkönyvek
alapján. Sajnos az utóbbi hónapokban
többször került arra sor, hogy az alcsútdobozi önkormányzatot törvénytelen
döntéshozatalra figyelmeztették. Ilyen
esetekben vissza kell vonni a döntést és
újra kell tárgyalni az adott ügyet. Ez a
presztízsveszteségen túl egyéb károkat is
okozhat, például időcsúszás miatt. Így járt
Alcsútdoboz a jegyzői és a védőnői pályázatok kiírásáról hozott döntéseivel. Mindkét esetben törvénytelen tartalommal született meg a határozat az állások meghirdetéséről. Szakmai körök előtt feltétlen
blamázs egy önkormányzatnak, ha a rutinnak számító témában nem az előírásoknak megfelelően jár el. A helyi lakosság előtt pedig az a kínos, ha az alapvető feladat ellátás nélkül marad. A szóban forgó esetekben a helyettesítéssel

operálnak. A hivatalvezető vonatkozásában a leírtakból is látható, hogy milyen
színvonalon. Védőnő ügyben pedig úgy
bíztak volna meg valakit a munkával,
hogy elfelejtettek vele egyeztetni. Valahogy éppen csak az illetékes megkérdezése maradt el. Igaz, az ügynek ezt a részét
már nem vizsgálja a közigazgatási hivatal.
Nem úgy, mint a helyi tévé, azaz a
Válvölgye Televízió műsorszolgáltatásával kapcsolatos szerződés felmondásáról
hozott döntés megszületésének körülményeit. Mert az „ügyes fiúk” a 3 igen, 3 nem
arányú szavazatból úgy csináltak többséget, hogy a polgármester igen szavazatát
kettőnek számították. És ezt nem szégyellték hangosan ki is mondani. Kérdezem, ennyire gátlástalanok? Vagy csak
tudatlanok? Mindegy mi a válasz, így biztosan nem oda valók ahol ülnek. A felmondó határozatot az érintett vállalkozónak megküldték, a jegyzőkönyv pedig
bement a felügyeleti hivatalhoz. No, ezek
után miért tűzték volna újból napirendre a
témát, ha nem kapnak elmarasztaló törvényességi észrevételt? Hát itt tartunk. De
ez nem minden. Szegény József Nádor
Iskola! Az is megkapta a magáét. Nem
volt elég, hogy a hátsó kertjében impozánsan magasodó örökzöldekre a polgármester kimondta a halálos ítéletet. Figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az
intézménynek a kistérségi társulás a fenntartója, három határozatot is hoztak működésének megreformálásával kapcsolat-

Mit tett az Orbán kormány?

velési törvénytervezet ? pedagógus életpálya modell, Szakoktatás reformja, Önkormányzati törvénytervezet, Távfűtési
díj befagyasztása, Vörösiszap károsultak
kárpótlása, A 2010. évi árvíz során összedőlt házak fölépítése, az Ápolási díj felemelése, Családi pótlék átalakítása iskoláztatási hozzájárulásra, Egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló új törvény, Magyar állampolgárság megadása a határon túli honfitársainknak, A tűzoltók elmaradt túlórapénzének kifizetése, Panel
program újra indítása, Magyar Államkötvények kibocsátása több mint 3 milliárd
dollár értékben, Mintegy száz PPP-projekt kiváltása, átalakítása, Duna-stratégia ? 14 országot felölelő regionális program, Tehetségmentő program hátrányos
helyzetű fiataloknak, A bírók nyugdíjkorhatárának csökkentése, Márai-program ?
a könyv- és olvasáskultúra fejlesztésére,
Határtalanul tanulmányi kirándulási
program, Új Nemzedék Jövőjéért program, Magyar Nemzeti Filmalap közhasznú Zrt. létrehozása, A tisztességtelen végkielégítések különadója, Nemzeti konzul-

A Demokrata című újság július eleji számában olvasható Grosics Judit összeállítása arról, hogy mit tett az Orbán kormány
az elmúlt bő egy évben. A szerző aktualizált listájából lássuk itt a fontosabbakat:
Bankadó, RobinHood adó, Elszakadás az IMF-től, 250 milliárdos stabilitási alap, Összefogás az államadósság ellen alap, Az államadósság csökkentése,
Energiaszektor, gyógyszergyártók válságadója, Magyarország visszaszerezte 21,2
százalékos Mol-tulajdonrészét Oroszországtól, Elszámoltatási bizottság, Széchenyi terv visszaállítása ? vállalkozások fejlesztése, Széll Kálmán terv, Média törvény, Alkotmány – Alaptörvény, Jövedelemadó csökkentése, egykulcsos SZJA,
Nyugdíjrendszer rendbetétele, GYES viszszaállítása, Vasúti vonalak visszaállítása,
Köztisztséget viselők havi bérének maximálása, Közmunka program, Devizahitelesek támogatása: kilakoltatási moratórium ? 180 Ft-os árfolyamgát – rögzített
árfolyamú végtörlesztés, Nemzeti közne-

ban. Ilyen durva hibát önkormányzati testület még nem követett el! Mintha csak
átmegyek a szomszédba, érzem, hogy mit
főznek és elkezdek dirigálni, hogy mit
tegyenek még bele a fazékba. De olyat,
ami nem is abba való. Ki tenne a tyúkhúslevesbe rántást? És az iskolaépület
igazgatói szobájába tornatermet? Hogy a
polgármesteri hivatal iskolába való beköltözéséről már ne is ejtsünk szót! Mert
ilyen és hasonló megoldásokat tervez az
alcsútdobozi önkormányzat. Persze ?
mert erről is szól a fáma ?, ha a sportcsarnokot bezárják, parkettáját fölszedik,
padlófűtést szerelnek be és műgyantával
borítják, akkor jobb is, ha a gyerek inkább
az igazgatói irodában tornászik. Ott, ha
nem is kap minőségi sportoktatást, legalább nem kap allergiát és nem teszi tönkre
egy életre a lábát. Azért a sportcsarnokot
is sajnálom! Igaz, hogy ráférne egy kis
felújítás, de a speciális sportparketta csak
egy kis lakk után epedezik. Kíváncsi vagyok mit szólnak mindehhez a sportbarátok? És ahhoz, hogy a megemelt teremdíjon felül, a zuhanyzásért külön kell fizetni? Persze az már megint nem az ő
problémájuk, hogy a terembérlet díja is
törvénytelenül lett megállapítva. A polgármester saját hatáskörben döntött róla,
holott a szervezeti és működési szabályzatban ez a jogkör nincs a részére átadva.
Hiába, a közügyek intézésének szigorú
szabályai vannak. Ezek mellőzésébe, volt
rá precedens, már többen is belebuktak…
TÓTH ERIKA
táció, Nemzeti vidékstratégia kidolgozása, Diákhitel a határon túli magyar fiataloknak, Jelentős források az állattenyésztőknek, Megkezdődött Trianon gyógyítása
? nemzeti összetartozás napja, Új ÁSZ
törvény, Roma keretstratégia, Gyógyszertámogatások átalakítása, Magyartermékrendelet, Döntés született a földspekuláció ellen, Az ingatlanbefektetési társaságok létrehozásának szabályozása, Semmelweis Terv, Informatikai konszolidáció ? közel 15 milliárd forint kedvezményt
ért el a kormány az állam számára a meglévő szerződések felülvizsgálatával, Gázár-támogatási rendelet, Ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű gyermekeknek,
Gyorsított eljárás a kiemelt ? elszámoltatási ? bűnügyekben, A privatizációs szerződések felülvizsgálata, Hosszú távú közlekedésfejlesztési terv kidolgozása, A magyar nyelv napja ? november 13, A fővárosi 1-es és 3-as villamosvonal fejlesztése,
Törvényjavaslat a megújuló energia terjesztésére, Magyar Szabadság-díj alapítása.
A lista nem teljes… (forrás: Demokrata)
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Csíksomlyó 2011 - zarándokút

Hosszú idő után, három éve indult útjára a
Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors.
A járat 1944-ben Észak-Erdély elvesztését követően szűnt meg. Nem véletlenül
mondták a szerelvényt nemzeti lobogókkal váró székelyek az anyaországiaknak:
„Késtetek…, késtetek 64 évet.”
Az újraindított Székely Gyors Erdélyt északról kerüli meg, a Csíksomlyó
Expressz pedig délről. A két vonat Csíkszeredában találkozik. A Csíksomlyó Expresszt Magyarország legkorszerűbb és
legerősebb, 10.000 lóerős villanymozdonya, a látványosan átfestett Taurus húzza.
A zarándoklat szervezői ebben az évben a
kettős állampolgárság ünnepén egy üzenetet is megfogalmaztak, amelyet a vonatok utasai ? a búcsú legnagyobb zarándokcsapata ?, sálakon viselve magukon
hordtak: „Egyek vagyunk” .
2011. május 10-én pénteken, a
Csíksomlyó Expressz utasaként barátnőmmel Budapesten szálltam fel a Sopronból befutó vonatra. Már az indulás is
ünnepélyes volt. A két vonatot Kiss Rigó
László, Szeged Csanádi Megyéspüspök
és Tőkés László, az Európai Unió alelnöke áldották meg. Rengeteg fotós, riporter volt a helyszínen.
Minden gördülékenyen ment,
amíg át nem értünk a román oldalra, a
kürtösi határállomásra. Amíg ott hosszan
vizsgálták az útleveleinket, addig a román
vasúttársaság dolgozói vizsgálták a szerelvényeket és úgy tűnt gyengének találták, mert megtoldották még egy mozdonnyal.
Dévánál megcsodáltuk a várat és a
hozzá vezető felvonót, Gyulafehérvár, Segesvár, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Tusnád
a nagyobb városok, amelyeken átrobog-

tunk. Mindenütt kíváncsi tekintetek és
integető magyarok kísérték a szerelvényt.
A két órás késés miatt éjfél után értünk
Csíkszentsimonra, ahol a szállásunk volt.
A következő reggel arra ébredtünk, hogy a falu keresztalja vonul el a ház
előtt. Régi szokás, hogy gyalog teszik
meg ilyenkor az utat Csíksomlyóra. Mi a
vonatunkkal mentünk Csíkszeredáig,
majd gyalog kb. 3-4 kilométert a csíksomlyói nyeregig, a szentmise helyszínéig. A Csíksomlyó Expressz feliratú hatalmas zászló mögött kellett volna felsorakoznunk, de ez lehetetlen volt a vonat
800 utasával. Mire az 1km hosszú szerelvényről mindenki leszállt, ki tudja hol járt
az eleje!? Ezen az állomáson még zenélt is
a vonat, Liszt Magyar rapszódiájának egy
részletét adta elő. Ez persze elvarázsolt
bennünket, és nehezen szakadtunk el tőle,
de az irányt tudtuk, így nem bántuk, hogy
a többiektől kicsit lemaradva érkeztünk a
szertartásra.
Az időjárás nem volt igazán kegyes hozzánk. A mise közepe táján már
gyűltek a felhők és hirtelen a nyakunkba
zúdult a zápor, egyszer, kétszer, háromszor. Bőrig áztunk, annak ellenére, hogy
készültünk esernyővel, esőkabáttal, gumicsizmával. Többször eszünkbe jutott
Böjte Csaba ferences szerzetes mondása:
„Csíkban hallottam, hogy zarándoklásra
sosincs rossz idő, legfeljebb gyenge ember. Örvendek, hogy nem vagyunk táposok.” Az emberek egy ideig még hallgatták a misét, de azt hamar befejezték és
mindenki lefelé indult. Csúszós, sáros
volt a meredek út. Minden baj nélkül lejutottunk a kegytemplomig, de akkorra már
sütött a nap.
A vonat este 6-kor indult vissza, mi

Csíkszentsimonban leszálltunk. A többieket vitte tovább az Al-csiki falvakba, kinek hol volt a szállása. A háziak finom vacsorával vártak, aztán gólyafészek túrára
mentünk. A falu minden második villanyoszlopán volt fészek, az egyik mellékutcában hét darabot számoltunk össze. Este
volt. A felhők a Kárpátok hegyláncai közé
nyúltak. A gólyák pedig a magasban egy
lábon álltak. Olyan volt, mintha ők vigyáztak volna erre a magyar falura. Itt
színmagyar a lakosság, csak a rendőrük
román.
Másnap következett az újabb nagy
esemény: irány az ezeréves határ, Gyimesbükk. Megint elmentünk az állomásra, vonatunk ismét összeszedte utasait.
Most egy kicsit többen voltunk, néhány
szállásadó is eljött velünk. Mádéfalván ismét meg kellett állni. Újabb rozsdás mozdonyt kaptunk, mert féltettek bennünket a
románok, hogy a hegyekben nem boldogulunk majd a két mozdonnyal. Immáron
három „vasparipával” folytattuk az utunkat. Egyre feljebb és feljebb emelkedtünk.
A gyönyörű tájon a legelők virágai ezer
színben pompáztak. A levegőt szinte harapni lehetett. Amikor áthaladtunk a Karakó völgyhídon, a fenyők koronája fölött
jártunk. A színes mozdonyt meglátva sokan integettek az utcákról, az autók, motorok tülköltek, dudáltak. Egy idős bácsi a
kertjében az egyik kezével integetett, a
másikkal a szemét törölte. Volt, aki fényképezőgéppel a kezében várta a vonatot,
mások mezei virágcsokrot lengettek. A
gyimesközéploki polgármester kijött a
vonathoz, a sínek mentén haladva megpróbált mindenkit üdvözölni. Kíséretében
lévő lányait csángó népviseletbe öltöztette. A gyimesbükki állomáson hatalmas
tömeg várta már a vonatot. Innen rögtön
nekivágtunk az ezeréves határhoz vezető
útnak. A román rendőrök próbáltak intézkedni, de nem igazán sikerült nekik. Románul senki nem értett és nem is akart
érteni. Legalább ötvenezer ember volt ott
akkor. Mire odaértünk a kontumáci kápolnánál már javában folyt a mise. Jó volt,
hogy ki volt hangosítva, így az egész
völgyben lehetett hallani. Mi a 30. számú
őrházhoz igyekeztünk. Ez volt egykoron a
MÁV legkeletibb őrháza. Most szépen
felújítva várja a vendégeket. Az őrház
előtt folyik a Tatros folyó, ezen egy vasúti
híd és egy magyarországi segédlettel felújított közúti híd ível át. Innen hallgattuk
az ünnepi beszédeket és néztük, ahogy a
Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz
mozdonyai begördülnek az őrház elé. Ez
utóbbit Liszt Ferenc arcképének grafikájával dekorálták. Oldalára hangjegyeket
és zongorabillentyűket festettek, Liszt
idézeteket írtak pl.” a zsenialitás kötelez”,
felsorolták Liszt városait. A vezetőfülkét
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magyar zászlóval és virágfüzérrel is feldíszítették. Csodaszép volt a mozdony. Az
ünnepség fénypontja pedig az volt, amikor a vonat Liszt Ferenc műveiből zenélt.
Muszáj volt közel menni hozzá. Átverekedtük magunkat a tömegen, és ott voltunk mellette. Néhány embert felengedtek a mozdonyra, köztük voltunk mi is.
Végignézhettük a kapcsoló berendezéseket, mindenhová az volt írva, hogy „Siemens”. A hatalmas energiát csak innen
belülről lehet igazán érzékelni. A mozdonyvezető fülkéjében készítettünk egy
szenzációs képet. Amikor leszálltunk megint zuhogott az eső. Esőkabát ide vagy
oda, megint bőrig áztunk, de már annyira
nem is érdekelt bennünket. Ekkor találkoztunk doboziakkal. No nem az alcsútdoboziakkal, hanem a Békés megyei Doboz település néhány zarándokával. Nagyon megörültünk egymásnak, a véletlen
találkozást gyors fotóval örökítettük meg,
majd felszálltunk a vonatra. Mádéfalván
vissza kellett adni a román mozdonyt, ez
eltartott egy ideig. A Székely Gyors is
visszaadta az övét. Addig a két szerelvény
egymás mellett állt, a „fedélzeten” 1600
magyar zarándokkal. Az emberek kiszálltak a kocsikból. A Csíksomlyó Expressz
zenekara szintén leszállt és elkezdtek zenélni. Az a sok ember a kezükben zászlóval hirtelen elképesztő hangulatot teremtett. A román rendőrök a „hajukat tépték”. Rendbontás nem történt, így semmit
sem tudtak csinálni. De, igen tudtak! Nagyon gyorsan leszerelni a saját mozdonyukat és bennünket minél gyorsabban
elengedni. Csak így lehetett véget vetni az
ünneplésnek. Este a háziak bennünket
tyúkhúslevessel és töltött káposztával
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vártak. Megmutatták háziállataikat is,
melyekre nagyon büszkék.
Hétfő reggel indultunk haza. Mire az állomásra értünk, a helyi rezesbanda énekszóval fogadott bennünket. Az egyenruhájuk tökéletes volt. A hangszereket az
önkormányzat vásárolta, súgta a fülembe
a házigazdánk. Mégy egy utolsó, közös
fénykép és következett a felszállás. A
csomagjainkat a mellettünk ülő nyugdíjas tábornok úr fél kézzel az ablakon át
bedobálta. Nekünk soha nem kellett cipekedni vagy emelgetni, a tábornok úr mindig segített.
A búcsúzkodásra Csíkszentsimon
település polgármestere is eljött. Odament a mozdony vezetőjéhez és meghagyta neki, innen addig el nem megy,
amíg a magyar és a székely himnuszt a
zenekar el nem játszotta. Aztán a Csíksomlyó Expressz nekivágott a hosszú ha-

„Az Istenben hívők igyekezzenek jó cselekedetekben elől
járni: ezek jók és hasznosak az embereknek” (Tit. 3,8)
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonai
javára adományozók névsora:
Mészárosné Kelemen Beatrix, Dr. Csőke Ferenc,
Mohos József, Kabai József, C.Kiss László, Varga Ferenc,
Hegedűs Lajos,Dr. Cseh Kornél, Dr. Hargitai László,
Dr. Gulyás László, Gulyás György, Gulyás Katalin,
Komáromi János, Kucsák Gyula, Cserna Zisgmond,
Gulyás István, Vincze László, Hanák Gyula, Bak Jánosné,
Tóth Csaba, Bárányos Gáborné, Miklós Dénes,
Fekete Imre, Ács Gyula, Keindl Zoltánné,
Richter Ferencné, Nagy Istvánné, Balogh György,
Balogh Bianka, Tóth Erika, Hantos István, Garán Éva,
Boross József, Komáromi Gáborné, Gondos Lászlóné,
Szabó Zsuzsa, Kovács Gáborné, Szabó Lajosné,
Cifrázó Néptánccsoport, Cserna Irén, Vaskor Imréné,
Kádár Lászlóné, Szentesi Ferencné, Paolo Vasques,
Csatlós László, Bese László, Sepsi Krisztina, Sepsi Rudolf.

zafelé vezető útnak. Mindenkinek könynyes volt a szeme, az ottaniaknak is és az
ittenieknek is. Este 10-kor gördültünk be
a Keleti Pályaudvarra. A mozdony Liszt
Magyar rapszódiáját fújta. Ismét kötöttek
rá virágfüzért. Aki ott volt az állomáson,
az a vonatot csodálta. Mindegy volt, hogy
máshová indult, vagy hogy éppen akkor
érkezett.
Köszönet a szervezőknek, a házigazdáknak, az erdélyi magyaroknak, a
székelyeknek, a gyimesi csángóknak és
mindenkinek, aki rész vállalt a zarándokút
szervezésben. És köszönöm Önöknek is,
akik olvassák, hogy megoszthattam e számomra felejthetetlen élményt.
FEKETE IMRÉNÉ

FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ, TABAJD, ETYEK,
VÉRTESACSA POLGÁRAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT
EGYESÜLET
TISZTELETTEL MEGHÍVJA
AZ ALCSÚTDOBOZI KERTBARÁTOKAT
2011. OKTÓBER 26 -ÁN SZERDÁN 17 ÓRAKOR
AZ ALCSÚTDOBOZ, PETŐFI U. 5. SZÁM ALATTI
NYUGDÍJASHÁZBA
A KERTBARÁT AKADÉMIA
KLUBFOGLALKOZÁSÁRA
TÉMA:
„MOST MUTASD MEG!”
TERMÉKBEMUTATÓ,
TAPASZTALATCSERE, KÓSTOLÓ
A KLUBFOGLALKOZÁST VEZETI:
DR. GULYÁS LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR
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Az 1848-49. évi szabadságharc vértanúira emlékezünk
Lázár Vilmos honvéd ezredes
(1815-1849)
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa?
Krisztus keresztje tövében érett apostollá
az apostolok lelke és bitófák tövében kell
forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Leiningen-Westerburg Károly gróf,
honvéd tábornok (1819-1849)
A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok
munkáját.
Nagysándor József honvéd tábornok
(1804-1849)
De rettenetes volna most az elmúlásra
gondolni, ha semmit sem tettem volna az
életemben. Alázatosan borulok Istenem
elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává
tett.
Poeltenberg Ernő lovag,
honvéd tábornok (1808-1849)
Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.
A világosi fegyverletétel után sokan Törökországba menekültek, mások megadták magukat. A császáriak megkezdték a
megtorlást: a magyarországi osztrák főparancsnok felállította a haditörvényszéket.
Magyarország fegyvertelenül és kiszolgáltatva állt szemben korlátlan hatalmú
urával, a „bresciai hiénával”. Haynau, akit
Ferenc József teljhatalommal ruházott fel,
élet és halál ura lett Magyarországon. Katonai rémuralma 1850 nyaráig tartott.
160 éve, 1849. október 6-án Aradon kivégeztette a 13 hős honvédtábornokot és Pesten gróf Batthyány Lajost
(1807-1949), Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét.
A kivégzett vértanúk névsora és az ajkukat utoljára elhagyó mondatok:
Aulich Lajos honvéd tábornok
(1793-1849)
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok.
Forrón szeretett magyar népem és hazám,
tudom megértik azt a szolgálatot.
Damjanich János honvéd tábornok
(1804-1849)
Legyőztük a halált, mert bármikor készek
voltunk elviselni azt.
Dessewffy Arisztid gróf,
honvéd tábornok (1802-1849)
Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így
parancsolja ezt hazám szolgálata.

Kiss Ernő honvéd altábornagy
(1799-1849)
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember
lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé
legyen a szívük és a hazáé az életük.
Knézich Károly honvéd tábornok
(1808-1849)
Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög
keverhette így össze a kártyákat.
Lahner György honvéd tábornok
(1795-1849)
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És
az isteni áldozat mellett oly törpe az én
áldozatom.

Schweidel József honvéd tábornok
(1796-1849)
A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak
egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Török Ignác honvéd tábornok
(1795-1849)
Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke
elé állok. Életem parányi súly csupán, de
tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.
Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok
(1803-1849)
Isten adta a szívet, lelket nekem, amely
népem és hazám szolgálatáért lángolt.

„Te azért a munkádnak terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vezére.” ( II.Tim.2:3)

PRESBITERI SZOLGÁLAT
Törvényi előírás szabályozza és teszi kötelezővé az egész
Magyarországi Református Egyházban a presbitériumok újjáalakítását.
A 2011-ben sorra kerülő általános presbiteri tisztújítás menetrendje:
Választási Bizottság megalakítása
Jelölés, jelölt lista összeállítása
Választás - 2011. november 13.
A presbiteri tiszt vállalásának legfontosabb szempontjai
Isten ügye az ELSŐ
TETTEKBEN vállalt hit
IGÉVEL élés
IMÁDKOZÓ élet
HŰSÉG
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Miniszteri emlékplakett

Dr. Gulyás László egyetemi tanár, a közelmúltban miniszteri kitüntetést kapott, a
Magyar Felsőoktatásban hosszú időn át
végzett kiemelkedő tevékenységéért. Az
emlékplakettet kísérő oklevelet Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter
írta alá, és az ünnepélyes tanévnyitón az
egyetem rektora adta át a Szent István
Egyetem oktatójának. E jeles esemény
kapcsán beszélgettünk a tavaly ősszel önkormányzati képviselőként is megválasztott falubelinkkel.
? Meglepett ez a kitüntetés?
? A kitüntetést nagy megtiszteltetésnek tartom. Tudtam az előterjesztésről,
de mégis meglepődtem egy kicsit.
? Mennyire szólt ez az elismerés a
diákok körében végzett munkádnak, a korábbi években végzett egyetemi vezetői
tevékenységednek, avagy a tudományos
kutatásokban elért eredményeidnek?
? Az elismerés a több, mint harminc éves eredményes felsőoktatási tevékenységnek szól. Ebben valójában benne
van a hallgatókkal végzett közös munka, a
több, mint 500 szakdolgozat készítés, a
Tudományos diákköri munkák, a két évtizedes vezetői tevékenység, valamint a
kutatómunka, amelynek eredményeként
150 szakcikkem, tankönyvrészletem, illetve könyvrészletem jelent meg. Több alkalommal bizottsági tagként vagy elnökként vettem részt a Szent István Egyetem,
a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem
Záróvizsgáin. Közel húsz évig a parcellakísérletek gépeinek tervezésében és a tervezőmunka irányításában is közreműködtem. Ezeket természetesen, mint egyedi
gépeket le is gyártottuk főleg hazai kutatóintézetek számára, de vásároltak belőlük Hollandiában, Finnországban és Len-

gyelországban is. Ezen munkák kapcsán
többször is jártam külföldön, ahol konferenciákon a fejlesztési eredményeinket
előadás formájában angol nyelven bemutathattam.
? Milyen fontos állomásai voltak a
pályádnak?
? A szakmai pályafutásom 1976ban kezdődött. Mezőgazdasági gépészmérnökként egy évet dolgoztam Válban,
majd a mezőtúri főiskolára kerültem. Itt
bejártam a szokásos ranglétrát, amit a felsőoktatási egyre szigorodó követelmény
rendszer előír. Megszereztem a tudományos fokozatot PhD, van középfokú angol és német nyelvvizsgám. Voltam kutató osztályvezető, tanszékvezető, oktatási rektorhelyettes. Jelenleg a Szolnoki
Főiskolán dolgozom és ez év szeptemberétől a Nyugat-magyarországi Egyetem
Mosonmagyaróvári karára vendégprofesszornak kértek fel és két tantárgyat ott
is oktatok.
? Milyen tapasztalatokat adsz át
szívesen a fiatalabb kollégáidnak?
? Bármit amire felkérnek. Manapság ez igen nehéz, hiszen ebben a gazdasági helyzetben az oktatók nagyon le-

terheltek. A jegyzeteimet, prezentációimat többen használják.
? Egyetemen tanár vagy, kutatásokat vezetsz, tudományos felkészültségedet a gyakorlatban is kamatoztatod,
egyházi és közéleti emberként is helytállsz, és persze családfő is vagy, három
gyerekkel, unokával. Mire vagy a legbüszkébb?
? Természetesen mindegyikre. Azt
hiszem talán arra, hogy a családom és a
kollegák is tudják, hogy mindig számíthatnak rám és ezt igénylik is.
? Sokoldalú, de kiegyensúlyozott
életed van. Milyen vezérelvek határozzák
meg a döntéseidet, cselekedeteidet?
? Van egy bibliai rész, amit nem
idézek pontosan, de a lényege az, hogy
békesség a jóakaratú embereknek. Hát ez
az én vezérelvem, ezt követve lehet az
ember kiegyensúlyozott.
? Itt Alcsútdobozon a Kertbarát
Akadémia foglalkozásait is vezeted. Mikor és milyen témában lesz a következő
alkalom?
? Októberre terveztük a „Most mutasd meg…” szlogennel azt a kertbarátinak nevezett összejövetelt, amikor az
éves tapasztalatainkat megosztjuk
egymással.
Dr. Gulyás László
színvonalas szakmai tevékenységét
a nemzeti erőforrás miniszter kitüntetéssel jutalmazta. A magas
szintű felkészültség, a széles körű
tapasztalatok és a
jó emberi minőség
is ott van e díj mögött. És ott van a
biztos háttér, a támogató feleség és
a szerető család is.
Nélkülük biztosan
nehezebb lett volna.
Sok erőt és
jó kedvet kívánunk
a további munkádhoz is Laci!
LEJEGYEZTE:
FEKETE IMRE
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A nagy utcán végestelen végig….
Ezzel a csodálatos szilágysági dallal kezdődött a hagyományőrző szüreti felvonulás Alcsútdobozon.
Szinte kötelességemnek érzem,
hogy mindig új és újabb táncot tanítsak a
falu fiataljainak erre a különleges rendezvényre. Felsorolni is nehéz lenne,
hogy hány magyar tájegység táncát mutattuk már be mi együtt. Néhányat mégis
szeretnék megemlíteni. Tudnak fiataljaink Galga menti, Dél-Alföldi, Bodrogközi, Dunántúli táncot, persze nem szabad
kihagynom a tavalyi felejthetetlen Szatmári táncot sem.
Idén is augusztus elején kezdődött
a munka, amikor nagylányom segítségével kitaláltuk, hogy Szilágysági táncot fogunk tanulni. Nagyon örültem az ötletnek,
hiszen augusztusban a Cifrázók élete úgyis Erdélyről szólt, így találónak éreztem,
hogy e lenyűgöző magyar tájegységről
legyen a szüreti felvonulás táncos bemutatója.
Nagyfiam rögvest a segítségemre
sietett és azonnal hozta a szilágysági zenéket. Hamar megtetszett a Fondor együttes muzsikája, mely fiatalos, lendületes,
népdallal tűzdelt zenei anyag. Azonnal
beindult a fantáziám. A felkészülés során
rengeteg motívumot mutatott Marietta lányom, hiszen én ezt a táncot még nem
tanultam, ő viszont igen a Székesfehérvári
Alba Regia Táncegyüttes Junior csoportjában. Nappalink ismét táncteremmé változott és hosszú alapos munka után, augusztus 25-én teljes koreográfiával vártuk
a lelkes fiatalokat.
A kicsik az iskolában próbáltak heti két-három alkalommal, míg a fiatalok

pénteken és szombaton gyakorolták a lépéseket.
Izgatottan vártuk szeptember 24ét. Ragyogóan sütött a nap, megtelt a faluközpont is, így minden adott volt a tökéletes produkcióhoz. Elégedetten, és
csodálattal tekintettem a táncosaimra. A
kicsikre azért, mert olyan hihetetlen, hogy
7-8 évesen segítség nélkül képesek
műsort adni, még akkor is, ha néha nem
találják a helyüket. Láttam rajtuk a természetességet, a táncolni akarást, a jókedvet. A nagyok az én büszkeségeim. Évek
óta visszajárók a szüreti felvonulásra és
aktív tagok a Cifrázó Néptánccsoportban.
„Fél szavakból is megértjük egymást.” Pillanatok alatt tökéletes munkát
végeznek. Figyelmesek, türelmesek, kedvesek egymással. Az utcán csodálatosan
táncoltak, szép volt a tartásuk, lendületes
volt a produkciójuk, látszik rajtuk, hogy
szeretik a néptáncot, és már komolyan
gondolják a tánctanulást. 11 helyszínen
adtuk elő műsorunkat, beleértve Tabajd és
Felcsút településeket is, ahol mindig nagy
szeretettel fogadják az alcsútdobozi
táncosokat. Már harmadik esztendeje
várnak minket a Hársfalevél nyugdíjasházban is, amit a jövőben sem szeretnénk
kihagyni.
Köszönetemet fejezem ki mind az
58 fiatalnak, akik ezt a napot felejthetetlenné tették.
A szülőknek, akik segítettek a díszítésben, a vendéglátásban, a gyerekek
fuvarozásában, tombola felajánlásban.
15 éve végzem társadalmi munkában ezt a feladatot. Néha elgondolkozom,
hogy miért is? Megéri ez nekem? Rászán-

ni a szabadidőmet, a hétvégém estéit, hiszen lehetnék a kisgyermekemmel, családommal.
Azt hiszem a gyerekek mosolyáért, a lelkesedésükért, azért, hogy azt
mondják az iskola udvarán: - Mariann
néni! De jó volt a szüreti felvonulás! Na és
jólesik, ha azt mondják: Köszönöm!
Idén először az Önkormányzat részéről még ez sem hangzott el!
KEINDL ZOLTÁNNÉ
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