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Forró nyár volt, az Alcsútdobozi Anna 
Klub 30. születésnapja, amikor először 
beszéltünk a kirándulásról. Aztán leve-
lezni kezdtem, és Tessely képviselő úrral 
időpontokat egyeztettünk. Október 8-ra 
esett a választás, az Akadémia autóbuszát 
is megkaptuk. Gondosné Ilonka az uta-
sokat szervezte, hamar betelt a 48 fős lét-
szám. Hűvös reggelen indultunk, de a nap 
szikrázóan ragyogott. Jó tempóban értünk 
be a fővárosba. Ahogy a Sziklatemplom 
hegyoldali kapujától lenéztünk, a csillogó 
vizű Dunát láttuk. Bent, miközben a szent 
barlang kápolnáival ismerkedtünk, csön-

des hálaimára és könyörgésre is jutott 
időnk. (Velünk is voltak mindvégig az 
Égiek!)

A következő célponthoz, a Gellért 
hegy csúcsán álló Citadellához, a Bunker 
múzeumi látogatás okán érkeztünk. Fel-
kavaró volt a földalatti, háborús óvóhely 
kiállítása: a panoptikum és a fotókról 
visszaköszönő korabeli valóság látványa 
mindannyiunkat megrázott. De sok szen-
vedés is van a magyar nép mögött! Meg-
rendülésünk a Szabadság szobrot körül-
vevő sétányon oldódott, ahol leírhatatlan 
szépségű panoráma mutatta meg Buda-

pestet. Nehezen váltunk meg a lélegzet-
elállító látványtól, különösen, hogy sike-
rült a téglarengetegből az innen parányira 
zsugorodó neves épületeket is beazonosí-
tani. De igyekeznünk kellett, mert beosz-
tott időben léphettünk be a Parlamentbe. A 
csipkézett tornyokkal, faragott kőoszlo-
pokkal és történelmüket idéző szobrokkal 
dúsan díszített Országház, a pesti Duna-
part legimpozánsabb építménye. Belül 
széles főlépcső vezet a Szent Koronát őr-
ző kupolaterembe. Ott jártunk alatt éppen 
ülés volt, ment a megszokott munka: elő-
terjesztések, hozzászólások, viták. Kül-
földi delegáció a Miniszterelnöknél, több-
oldalú tárgyalás gazdasági ügyekről. Ez 
nagyon fontos téma, persze, hogy zokszó 
nélkül vártunk, hisz a kormányfő jelezte, 
utána szobájában szívesen lát minket. Él-
mény volt az is, ahogyan elütöttük itt az 
időt. Kísérőnk már elmondta a fő tudni-
valókat, bemutatta a jeles látnivalókat. 
Kávézzunk az alagsori büfében – szólt a 
javaslat, na de ide már nem jöhet az át-
lagos látogató! Alaposan el is fáradtunk, 
amíg  megjártuk az alsó szinteket. 

Kicsivel később képviselőnkkel 
együtt lépünk be a miniszterelnöki fogadó 
szalonba. Országunk első számú vezetője 
jókedvű és kedves, csoportunk nagy ré-
szét személyesen ismeri. Örömmel fogad-
ja az ajándékot, mely az egykori alcsút-
dobozi fiúcskát idézi. Mi izgatottak va-
gyunk, nem mindennapi helyzet ez. Ő 
nem spórol az idővel, bemutatja munka-
terét, figyel ránk és válaszol kérdéseinkre. 
Derűs, bizakodó, de minden mondata 
megfontolt. Gyorsan elröpül az egy óra, 
közös fotó készül és ajándékot is kapunk: 
dedikál három példányt a díszkiadású 
Alaptörvényből. Búcsúzáskor mindenki-
vel kezet fog, jó érzéssel távozunk. 

Ahogy kiléptünk a „nagy házból”, 
rögvest agyunk és szívünk kis celláiba he-
lyeztük az élményeket, hogy semmit ne 
felejtsünk el a találkozásból.

Aztán az autóbusz Vál felé véve az 
irányt elindult, hogy az Ürményi család 

Budapesti kirándulás
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folytatás az 1. oldalról

által építtetett, hatalmas méretű, belül 
fehér és zöld színű secco-kkal díszített, 
klasszicista stílusú katolikus templomot is 
megnézzük. Majd a Hortyi Gábor plébá-
nostól megtudott értékes információkkal 
ismét buszra szálltunk és már sötétedett, 
amikor leparkoltunk a Vál-völgye Pizzé-
ria udvarán. A kellemes étteremben elfo-
gyasztottuk a jóízű vacsorát.

Másnap a klubban és a kórusban is 
felemlegettük az utat, fotókat cseréltünk 
és lelkesen meséltük élményeinket az itt-
hon maradottaknak.

TÓTH ERIKA

Az Orbán Viktor vezette magyar kormány leállította a garantált 
piacokra rátelepedett külföldi vállalatok pénzszivattyúit, és 
emiatt e cégek tulajdonosainak, valamint az európai bürokraták-
nak és spekulánsoknak is sérültek az érdekei. Magyarországgal 
szemben koordinált akciókat (leminősítések) vetettek be, azzal a 
céllal, hogy politikai változást kényszerítsenek ki. Ne legyenek 
kétségeink: a nemzetközi baloldalon ma is hatalmas erők szer-
vezkednek azért, hogy a magyar kormányt megbuktassák. A bé-
kemenetek azért szerveződtek, hogy kifejezzék: a magyarok 
többsége ragaszkodik ahhoz, hogy demokratikusan dőljenek el 
az ország dolgai és hogy biztatást adjanak az ország vezetőinek a 
magyar érdekeket szem előtt tartó politizálás folytatásához. A 
többszázezres civil összefogáshoz Alcsútdobozról és a környék-
beli településekről is sokan csatlakoztunk.

Békemenet  2012.október 23.



3. oldalFATEV

Október 19-én az Alcsúti helytörténeti kör 
kirándulást szervezett Göbölre. Szeren-
csés volt az időpont kiválasztása, a nap 
hétágra sütött, a fák levelei ezer színben 
pompáztak. Bárányos Gáborné Esztike 
volt az idegenvezetőnk. Ő, mint régi 
helybéli, mindent tudott Gőbölről. Meg-
néztük az iskolát, a nagypincét, a halas-
tavat, beszélgettünk az ott élő emberek-
kel. A táj gyönyörű, csak a mindennapok 
nehezek itt: nincsen bolt, messze van az 
iskola és az orvos. Busz is csak kétszer áll 
meg naponta. Délután Boros József ve-
zetésével megkerestük a Pogány várat. 
Áthatoltunk egy sűrű bozótoson, felka-
paszkodtunk egy meredek hegyoldalra és 

A Helytörténeti kör Göböli kirándulásö
már ott is voltunk a vár tetején. A szélét a 
világháborús lövészárkok néhol erősen 
megbolygatták. Egy helyen faragatlan kö-
vekből rakott falat találtunk, körülbelül 
2,5 méter hosszúságban. Ezt írja Jakab 
István László is a Bicske története című 
művében: „A felszínen több helyen találni 
cserépdarabokat.” Az említett könyv sze-
rint ezek a bronzkor második felére utal-
nak. A szétszóródott kövekből és cserép-
darabokból összeszedtünk néhány dara-
bot és átadtuk a helytörténeti gyűjte-
ménynek. 

FEKETE IMRÉNÉ

2012. év karácsonyára megjelent Mészá-
ros János Elek új CD lemeze, melynek 
ősbemutatója az alcsúti református 
templomban volt. A nagysikerű koncert 
után következik az országos bemutató, 
mely Nyíregyházától Sopronig tart. 
Advent második vasárnapjára készülve 
elkísértük Jánost a Tatabányai és az Etye-
ki koncertjére. Tatabányán a felsőgallai 
katolikus templomban teltház várta az al-
csútdobozi énekest. Orgonán Teleki Mik-
lós orgonaművész kísérte. A koncert előtt 
Tatabánya város polgármestere mondott 
köszöntőt és szeretettel üdvözölte a mű-
vészeket. A koncert itt is Ady karácsony 
című versével indult. A templom hatal-
mas, egyedi orgonájának hangja és János 
gyönyörű éneke igazi adventi hangulatot 
teremtett. Felcsendült az Ave Maria és az 
Aranyszárnyú angyal. A koncert után 
hosszú gratuláció következett, de igye-
keztük tovább az Etyeki református temp-
lomba, a következő fellépésre. János 
együtt énekelt az Etyeki kórussal, majd 
szólóban is. Itt is nagy sikert aratott.

Reméljük, hogy az ország többi 
pontján is hasonló diadal lesz az adventi 
koncert túra.

FEKETE IMRE

KRISZTUS URUNKNAK
ÁLDOTT SZÜLETÉSÉN

Színnel-lélekkel
Advent első vasárnapjára szólt a meghí-
vás, Felcsútra, a közelmúltban átadott Le-
tenyey Lajos Szakközépiskola és Szakis-
kolába. Zsúfolt volt a hétvégém, éppen, 
hogy kezdésre odaértem. A tágas elő-
csarnok székei mind megteltek, az épület 
felső szintjét támasztó elegáns oszlopsor 
körül népes tömeg állt. A helyi és kis-
térségi alkotók kiállítását nyitották meg. A 
bevezetőből megtudtam: közel 30 tagú 
civil szervezet alakult Vál-völgyi művé-
szekből. A „Színnel-lélekkel” nevet vá-
lasztották. Az egyesületben a képzőmű-
vészek vannak többségben, elnökük Mé-
szárosné Kelemen Beatrix maga is festő, 
segítője Tóthné Varga Györgyi verseket ír. 
Szeretnének, ahol csak lehet bemutatkoz-
ni, képeiket, szobraikat, dísztárgyaikat 
minél több helyen az esztétikum szolgá-
latába állítani. Bíznak abban, hogy pályá-
zatok révén is közelebb kerülnek céljaik 

megvalósításához, az országon belüli és 
kívüli ismertség kialakításához. Miköz-
ben a rendezvény második szónoka a mű-
vészi tevékenységről és az alkotás művé 
válásának folyamatáról beszélt, gondolat-
ban kicsit elkalandoztam. Az járt a fejem-
ben, hogy a közönség egy művészeti 
egyesülettel akkor jár a legjobban, ha a 
tagok közötti kapcsolat inspirációt ger-
jeszt, ha egymástól tanulnak és új kihívá-
sokat kapnak. Ez persze feszültségeket is 
hoz – a művészi lélek olyan érzékeny, 
csak legyen kitartásuk – gondoltam, mi-
közben már újabb szereplő lépett a mik-
rofonhoz. Eperjes Károly színművész is 
eljött a megnyitóra és József Attila vers-
sorainak elemzésével tanította a hallgató-
ságot: bárki lehet művész, aki képes ön-
magán túlmutató értéket teremteni. Aki 
nem egyéniség, hanem személyiség akar 
és tud lenni. (No, Szamóca, feladta Maga 

nekünk a leckét!) Ezektől a szavaktól el is 
bizonytalanodott egy pillanatra a megnyi-
tó ünnepséget záró Ribli Ilona cselló mű-
vész. Megjegyezte, nem tudja mondhat-
ja-e magát művésznek, s inkább zenélni 
kezdett. Jól tette, mert bizonyított: játéka 
alatt őt és hangszerét körülvette egyfajta 
vonzás, ami bennünket hallgatókat is  
magával ragadott. Aztán beléptem a ki-
állítóterembe, és hagytam, hogy hassanak 
rám a képek, szobrok, tárgyak. Jó volt az 
összhatás. Egyenként is tetszett a legtöbb 
alkotás. Sokféle technika, számos kife-
jezésmód, más-más személyiségek. Ami 
közös bennük: itt élnek közöttünk, mind a 
vértesaljai táj gyermekei. Én azt kívánom 
nekik, hogy sokáig őrizzék meg az ih-
letettséget és minél többet „daloljanak az 
Úrnak”, alkossanak mindnyájunk örömé-
re és Isten dicsőségére.

TÓTH ERIKA
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Közös életút a politikában
és az üzleti életben

Bajnai Gordon nem számít kívülről jött 
politikusnak. Gyurcsány Ferenccel közö-
sen kezdték közéleti pályájukat, baráti 
kapcsolatuk a 80-as évekre nyúlik vissza. 
KISZ-es szerepvállalása mellett Bajnai 
tagja volt az Gyurcsány által létrehozott 
Új Nemzedék szerveződésnek, míg Gyur-
csány részt vett barátja Unió a Demokra-
tikus Szocializmusért Mozgalmában. 
Pályafutásuk 1990 után sem vált szét, üz-
leti karrierjüket abban a Creditum Kft-ben 
kezdték, amely jelentős részt vállalt a 
szakszervezeti vagyon lebontásában. 

Az első Gyurcsány-kormány meg-
alakulása idején a kormányfő a gazdasági 
tárca élére hívta Bajnai Gordont, ám ő 
maga helyett Kóka Jánost ajánlotta. A 
második Gyurcsány-kabinetben azonban 
Bajnai szinte miniszterelnök-helyettes-
ként tevékenykedett: a kormány megala-
kítása után az összes fejlesztéspolitikát 
érintő hatáskört átcsoportosították az ő 
kedvéért létrehozott fejlesztési kormány-
biztosi tisztséghez. Gyurcsány Ferenc ma 
sem titkolja Bajnaihoz fűződő barátságát. 
„Gordon 25 éve a barátom, nem titkos 
szövetségesem… politikai karaktere, íz-
lése hozzánk áll legközelebb.” – írta egy 
bejegyzésében. 

Megszorítások, tönkretett vállalkozások

Miközben a szegényebb társadalmi cso-
portok szószólójának tartja magát, Bajnai 
Gordon kormányfőként kemény megszo-
rításokkal sújtotta a magyar lakosságot. 
Igaz, ezt nem is titkolta: „ez a program 
fájni fog” – hangoztatta még 2009-ben. A 
volt miniszterelnök magát többször is a 

harctéri sebesültek végtagjait amputáló 
felcserhez hasonlította, aki nem fél töb-
bet vágni a kelleténél. Bajnai kormány-
programjának köszönhetően 6,4 száza-
lékkal csökkent a nyugdíjak reálértéke, 
eltörölték a 13. havi nyugdíjat. Megkurtí-
tották a gyes-t és a gyedet, csökkentették a 
táppénz összegét és felfüggesztették a la-
kástámogatásokat. Ha rajtuk múlik, még 
ma is fizetnénk az ingatlanadót. Ez utób-
bit Bajnai úgy kommentálta: „lehet kisebb 
lakásba menni”.

Bajnai érzéketlenségét korábban a 
Hajdú-Bét ügy is bizonyította. Az egyik 
legjelentősebb hazai baromfifeldolgo-
zónak számító üzem 1999-ben a Wallis 
érdekeltségébe került. Bajnai 2000-től 
vezérigazgatóként irányította a céget. Így 
egyértelmű felelőssége van abban, hogy a 
nagy múltú Hajdú-Bét 2003-ban csődbe 
ment, 17 milliárd forintos adósságot fel-
halmozva, 1700 alkalmazottat sorsára 
hagyva. Családok mentek tönkre, többen 
öngyilkosok lettek. 

A szakértőség megtört mítosza
és az eladósodott ország

Közvetlenül a 2008-as pénzügyi össze-
omlás előtt Bajnai Gordon még tagadta a 
válság tényét. Azt mondta, Magyarország 
ma stabil, és biztonsággal tekinthet a ne-
hezebb nemzetközi gazdasági viszonyok 
elé. Pár nappal később már a begyűrűző 
válságról beszélt egy internetes portálnak. 
Tanácstalanságát jól jellemzi, hogy egy 
2008. novemberi interjúban az állami 
szerepvállalás növelése mellett érvelt, 
majd pár nappal később ennek ellent-
mondva a növekvő állami szerepvállalást 
a 30-as évek fasizálódásával rokonította.  
Bajnai Gordon szakértelmének mítoszát 

alapjaiban kérdőjelezi meg az a tény, hogy 
2009-ben a magyar nemzeti termék 
(GDP) hét százalékkal csökkent. 

A magyar gazdaság hanyatlása 
nem járt együtt nagyobb takarékossággal, 
sőt ellenkezőleg. A Gyurcsány-Bajnai 
évek alatt Magyarország végletesen el-
adósodott, ezáltal legyengült. A felelőtlen 
hitelfelvételek következtében az állam-
adósság 2010-ben már meghaladta a GDP 
80%-át, amely már kritikusnak tekinthető 
adósságállományt jelent.

Bajnai Gordon és az elhibázott
uniós támogatási rendszer

Sokan már nem emlékeznek arra, hogy 
miniszterelnöki kinevezését megelőzően, 
Gyurcsány Ferenc bizalmasaként, Bajnai 
felelt az uniós támogatási rendszer kiala-
kításáért. 2006-ban még azt ígérte, hogy 
minden magyar állampolgárra 800 ezer 
forint fejlesztési pénz jut majd. Ugyanak-
kor két év alatt a lehívható támogatások-
nak csupán egy százaléka érkezett meg az 
országba. Az MSZP miniszterelnöke 
maga is elismerte az új támogatáspolitika 
kudarcát: „mindenkinek vannak horror-
történetei a fizetési késedelmekről – 
mondta az Országos Érdekegyeztető 
Tanács ülésén. Egy akkori számvevőszéki 
jelentés szerint 2007 és 2010 között csak 
minden ötödik uniós fejlesztést sikerült 
időben lezárni, csak minden hatodik be-
ruházás szolgálta a munkahelyteremtést,  
s minden harmadik beruházásnál súlyos 
szabálytalanságok merültek fel. Az sem 
számított ritkaságnak, hogy a nyertes pá-
lyázóknak három-négy évet kellett vár-
niuk a kifizetésre. A Bajnai által rosszul 
kialakított és nem hatékony intézmény-
rendszer miatt Magyarország várhatóan 
nem tudja majd maradéktalanul felhasz-
nálni a rendelkezésre álló uniós forrásokat 
a 2007-13-as költségvetési időszakban.

Homályos külföldi kapcsolatrendszer

A Bajnai Gordon által alapított Haza és 
Haladás Alapítvány a kezdetektől az 
Egyesült Államok Demokrata Pártjához 
húzó baloldali-liberális agytröszt, a Cen-
ter for American Progress (CAP) partneri 
támogatását élvezi. Szigetvári Viktor, 
Bajnai jobbkeze, maga is bevallotta, hogy 
az amerikai alapítvány „több tízmillió fo-
rintot” fizetett eddig a Haza és Haladás-
nak. A 2003-ban alapított CAP ötletgaz-
dája és szponzora Soros György magyar 
származású amerikai üzletember. 

Kevesen tudják, hogy az amerikai 
Johns Hopkins Egyetem Haladó Nemzet-
közi Tanulmányok Intézete 2011-ben 
vendégprofesszorává fogadta Bajnai Gor-
dont. Ez már csak azért is elgondolkod-

Együtt tették tönkre az országot
LÁSSUNK TISZTÁN
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A mai kor értékválságát nem természet-
fölötti erők, hanem konkrét emberek 
okozták. Azok az érdekcsoportok, ame-
lyek bankjaik segítségével ráerőltették a 
világra a globalizációt és a fogyasztói 
szemléletet. Magyarországi követőik 
ránk szabadították a gazdasági világvége 
sötét szellemét, a kilátástalanság rémét. 
Az anyagi értékek hajhászása megelőzte a 
szellemi értékek megbecsülését, háttérbe 
szorította az emberi méltóság elismerését. 
Fordított erkölcsi világban élünk több 
mint fél évszázada. Az igazság fogalma 
szerepét vesztette, a béke és a harmoni-
kus együttélés lehetősége a naivitás ka-
tegóriájába került. Az unió államainak 
polgársága, köztük a magyarok, rájöttek, 
hogy új értékszemléletre van szükség. Az 
európai, keresztyén világ észhez térésé-
nek vagyunk tanúi. Portugálok, spanyo-
lok, olaszok, görögök, magyarok, lengye-
lek egyaránt felemelik a szavukat: állj, ne 
tovább! A keresztyén-zsidó civilizációt 
nem lehet az érték- és kultúravesztés út-
jára szorítani. Az Európai Unió pedig 
sajnos éppen ezt teszi, amikor vitái arról 
szólnak, hogy mit kaphatok (vagy vehe-
tek el) a másiktól, ahelyett hogy azt kér-
dezné: vajon mit adhatok neki? Magyar-
országon is tetten érhetők a civilizáció 
torzulásai. A minimális szolidaritás hi-
ányát jelzi például a lejárt szavatosságú 
áruk forgalmazása, miközben az átcso-
magolást végző dolgozó, szűkös kenyeret 
adó állását féltve, nem mer szót emelni 
multi gazdája ellen. A lejárt szavatosságú 
áruk a politikai kínálatban is megjelentek, 
lásd az Együtt 2008 – vagyis a Gyur-
csány-Bajnai-duó – újabb feltűnését, 
persze átcsomagolva, „Együtt 2014” 
néven. Politikai értelemben ez az áru 
romlott. 2010-ben a demokratikus válasz-
tásokon a polgárok már döntöttek sor-
sukról és kiselejtezésre ítélték őket a tár-
sadalmat szétziláló és gazdaságrontó te-
vékenységükért. E rövid írásban nem le-
het célom felsorolni mindazt, amit a ma-
gyar emberek méltósága és életminősége 
ellen elkövettek. Főbenjáró bűnök ezek, 

még akkor is, ha a jogszabályok profi 
csűrése-csavarása miatt az igazságszol-
gáltatás által nehezen utolérhetők. Annyi 
bizonyos, hogy az alapvető természeti, 
erkölcsi törvényeket megszegték, és ezt 
nem felejtheti el a nép. Semmilyen új 
trükk nem fedi el a cselekedeteket. Leg-
jobb védekezés a támadás – mondják, és 
máris vissza akarnak térni a hatalomba. 
Megkezdték a demokratikus rendszer 
szisztematikus lebontását, munkájukba 
bevonták a pénz urainak idegenlégiósait. 
Keverik a „búzát az ocsúval”, ál civil 
egyesületek bevonásával folyamatosan 
hazudoznak 2006 óta, éjjel és nappal. A 
Civil Összefogás Fórum (CÖF) ugyanazt 
mondja ma, mint 2009-ben. Már akkor 
útilaput akart kötni a díszes társaság tal-
pára. 2009 áprilisában, virágvasárnap 
150  000 ember helyeslése és kiállása 
mellett előre hozott választásokat követelt 
a Hősök terén. Alig egy hónap múlva 
szintén a CÖF hívására 60  000 ember 
tiltakozott Bajnai miniszterelnöki kineve-
zése ellen. Persze nem a Kossuth téren, 
hiszen az akkoriban kordonokkal volt el-
kerítve, hanem beszorítva az Alkotmány 
utcába, nehogy az emberek hangja és a 
téren szaladgáló több száz liba gágogása 
behallatszódjon a Parlament üléstermébe, 
és megzavarja az akkor regnáló rezsimet. 
Mindkét tüntetés rohamrendőrökkel kö-
rülvéve zajlott, amint ehhez 2006 szep-
tembere, azaz a tévészékház ostroma óta 
már hozzászokhattak a tiltakozó civilek. A 
fő spekulátorok súlyos nyomorba taszí-
tották az országot, az emberek pénzét szö-
vetséges bankbarátaik zsebébe játszották 
át, ahonnan most bőven folyik vissza a 
muníció azért, hogy ellehetetlenítsék a 
nép többsége által megválasztott demok-
ratikus kormányt. A CÖF azonban nem 
felejt, a békemenetek megálljt parancsol-
nak. Látható, hogy Magyarországon kö-
zösségbe szerveződtek és továbbra is 
többségben vannak azok a civilek, akik a 
nemzetért és a közjóért akarnak dolgozni. 
Bátran vállalják a közösséget egy konkrét, 
már a kormányváltást megelőzően meg-

fogalmazott nemzetstratégia megvaló-
sítása érdekében. Szellemileg és anya-
gilag is támogatják a célkitűzéseket, és a 
rájuk bízott javakkal mindenkor a 
jogszabályok szerint el tudnak számolni. 
Ugyanez nem mondható el a mostani 
„nagy visszatérőkről”, akik a közpénzek 
lenyúlásának és offshore cégekbe menté-
sének tudományába senki kívülállót nem 
óhajtanak beavatni. Két és fél éve várjuk a 
Gyurcsány–Bajnai–Veres–Kóka-csapat 
elszámolásait! Nem kisebb kérdésekre 
nincs válasz, mint hogy hová lett a nem-
zeti vagyon. Miképpen herdálták el a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékeit? 
Kik a felelősek a hamis mérlegekért, ame-
lyeket az ÁSZ jegyzőkönyvei hiába fir-
tattak? Tévedés ne essék: azért, mert az 
ilyen nagyságrendű ügyek feltárása nem 
megy egyik percről a másikra, az elszá-
moltatás még nem merül a feledés homá-
lyába! Ha más nem, az államadósság 
frissen tartja az emlékezetet, hiszen a 
szocialisták által elköltött pénzt a magyar 
népnek kell most visszafizetnie. 2009-ben 
az annyi mindenhez – a libákhoz is – értő 
polihisztor utolsó lépésként minden ma-
gyarnak a nyakába varrt még egymillió 
forint adósságot. Az IMF-től felvett hi-
tellel még egy évet nyert a rezsimnek. 
Nagy árat fizettünk ezért az évért, és ma is 
isszuk a levét. Ne felejtsünk! Nincs szük-
ségünk lejárt ideológiákból mixelt pártra, 
és arra sem, hogy a Bajnai néven nevezett 
trójai faló Ferenc barátot is visszacsem-
péssze a hatalomba. Lejáratni valakit azt 
jelenti, hogy olyan negatívumokat hoznak 
elő az illető múltjából, amelyeknek a 
jelenbeli cselekvéseihez – így például 
politikai ambícióihoz – semmi köze. Em-
lékeztetni ezzel szemben annyi, mint 
visszaidézni, mit tett az illető, amikor 
ugyanazon a poszton volt, amit most újra 
meg akar pályázni. A CÖF kampánya te-
hát emlékeztet. Az a célja, hogy a bukott 
vezetőket az újabb bűnök elkövetésétől 
távol tartsa, és megakadályozza a bizo-
nyítottan károkozó politikai vezetők visz-
szatérését.

CSIZMADIA LÁSZLÓ

forrás:Magyar Hírlap

Csak emlékeztetés…

tató, mert szintén az intézet munkatársa 
Francis Fukuyama és Charles Gati, akik 
nagy visszhangot kiváltó cikkekben tá-
madták az Orbán-kormány politikáját. 
Utóbbi bevallottan Bajnai barátja. Lipták 
Béla, az „amerikai magyar lobbi” (Hun-
garian Lobby) vezetője 2012 februárjában 
levelet írt a Johns Hopkins Egyetem rek-
torának. Úgy fogalmazott: az egyetem 
rektorának „tudnia kell” arról, hogy a 

munkatársak egy része az ellenzéki szo-
cialistákkal együtt azon dolgozik, hogy 
„megdöntse a szabadon választott magyar 
kormányt” – és ezzel kompromittálja az 
egyetem hírnevét.

Az ember, aki nem tudja mit akar

Nehezen lehet kibogozni, milyen politikai 
ambíciói vannak Bajnai Gordonnak. Még 

miniszterként úgy fogalmazott: nincse-
nek politikai ambicióim. Pár hónappal ké-
sőbb ezt megerősítve azt mondta: nincse-
nek politikusi és ezen a négy éven túlmu-
tató ambícióim. Ezt követően 2012 októ-
berében bejelentette visszatérését a poli-
tikai életbe.  

forrás: bekemenet.hu
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD

Szomorúan fogadtam újabb renitens kér-
désedet a közmeghallgatáson! Hát még 
mindig nem tanultál? Még mindig azt 
képzeled, hogy csak úgy, simán feltehetsz 
egy kérdést a polgármesternek, és ő majd 
csípőből válaszol rá?

Tettél már fel ilyen nyugtalanító 
kérdést máskor is (mikor kikényszerítet-
ted az „ügyes fiúk” szlogent), de ez túl-
megy minden határon!

Hogyan is képzelted, hogy erre a 
kérdésre azonnal választ kaphatsz?

Hiszen ez „csak” egy közmeghall-
gatás! Ez nem azért van, hogy ilyen kér-
déseket megválaszoljon a vezetés! Hogy 
erőt, időt nem kímélve felkészüljön, ösz-
szeszedje azokat a fenomenális eredmé-
nyeket, amelyekre kíváncsi ám a falu!

Nem gondolhattad komolyan, 
hogy partnernek tekint téged vagy más fa-
lubelit és megtisztel azzal, hogy felkészül, 
szépen sorra veszi az eredményeket és be-
számol az elmúlt esztendőről!

Ideje lenne a naivitás helyett a re-
alitás talaján mozogni!

A Hargitai - rezsimben hozzászok-
tál, hogy lehet ilyet kérdezni és válaszol-
nak is rá, mert komolyan veszik a falut, 
nem nézik vidékinek, alsóbb osztály-
belinek, bosszantó, zavaró tényezőnek. 
Sőt, akkor az úgynevezett ellenzék nem 
kényszerült jeligés véleménynyilvánítás-
ra, mert a polgármester feladatának tekin-
tette meggyőzni és a maga oldalára állí-
tani azt, aki nem vele volt egy vélemé-
nyen. Fórumokon találkozott az egyes ér-
dekcsoportokkal, kereste a közös hangot a 
választókkal.

Ilonka! Remélem, megtanultad a 
leckét! „Ne szólj szám, nem fáj fejem!” 
Hallgass, és tűrd szótlanul a kisszerűsé-
get, az igénytelenséget, az eredményte-
lenséget! És ha ezután bárki kellemetlen 
kérdést tesz fel neked, például unokád 
megkérdezi, mikor kap új cipőt vagy szá-
mítógépet, esetleg a villanyszámlás, hogy 
mikor jöhet leolvasni az órát, a nyugdí-
jasok, hogy mikor mentek újra színházba 
válaszold te is ezt: „Erre a kérdésre nem 
készültem fel, 15 napon belül írásban fo-
gok válaszolni rá!”

„EGY JÓAKARÓD”

Kedves Ilonka!

Lassan húsz éve, hogy a főiskolán kom-
munikációt tanultam egy országosan is-
mert kommunikátortól. Igaz csak óra-
adóként, de a mi évfolyamunkat két sze-
meszteren át is H. tanár úr oktatta média-
tudományra. Nagy tapasztalat, izgalmas 
személyiség, profizmus – ez jellemezte 
előadásait. Néhány órájára még ma is em-
lékszem. Például arra, amikor a média vi-
lágáról beszélt. Hogy az nem azonos a va-
lósággal, csak olyan, mintha valódi lenne. 
A média egy pszeudo világ. Beállított. A 
pszeudo jelentése: igaz tényezőként fel-
tüntetett látszat. A pszeudo-jelleg egyfajta 
manipuláltságot jelent. Ami azért nem ha-
zugság, csak annyira, hogy az igazsághoz 
még hozzáadtak vagy elvettek belőle va-
lamit. A néző annyit lát, amit a kamera 
mutat, az olvasó csak arról tud, ami a cikk-
ben van. Hát erről beszélt nekünk sajtó- és 
médiaismeretből a tanár úr. Így tehát meg-
tanultam: csak óvatosan a médiával. 

Mostanában többször ad hírt a mi 
tájunkról az országos média egy része. 
Hírérték szempontjából két év óta fel-
értékelődött ez a környék. Nem titok: ha 
valakit itt ütnek, azzal a kormánypártot 
ütik. Tehát politika van mögötte. Jobban 
mondva az ellenzéki politika. És azok, 
akik az ellenzékieket hátulról bujtják. A 
régiek csókosai, az egykor busásan jutal-
mazottak. Ma már tudjuk, hogy 2006 - 
2010 között 17 milliárd jutott a tűz közeli-
eknek. A fizetett elemzőknek, tollnokok-
nak és megmondóknak. Ennek vége, 
nincs több jól fizető megrendelés.  Persze, 
hogy fáj. Akárcsak a korábbi állami 
földbérlőknek. Akik megkaphattak több 
száz hektárt, alig pénzért, sok-sok évre. 
Talán már azt is hitték, mindörökre.  Azért 
nem tetszenek nekik az új szabályok, mert 
nem őrájuk vannak szabva. Nagy a felhá-
borodás, bevetnek mindent. Szervezett 
demonstrációt, fizetett tömeggel, ponto-
sabban egyenpólós tömegecskével (a ké-
peken többnek látszott, lásd fent: média = 
pszeudo világ), vagy megírt nótát fújó 
szűzleányos lehetmásos szószólót. De 
megtalálnak és hátsó szándékaik szerint 
felhasználnak agresszív helyi családot is, 
akik szabadon dézsmálták eddig a közöst 
és gátlástalanul kihasználták, akit csak 
tudtak. Nem fizettek a közkútról rendsze-
res állatitatásra vett vízért, de a parlag ál-

Látszat és valóság

lami föld használatáért sem. Sorházi la-
kásban takarmányt tartottak, a szomszéd-
ság spájzába meg a patkányok átfúrtak. 
Szemétdombjukon évekig kakasként 
uralkodtak, törvényekkel nem foglalkoz-
tak. Egy ideje persze ez már nem megy, 
mostanában emberükre akadtak. Olyanra, 
aki betartja és be is tartatja a szabályokat. 
Olyanra, aki sokaknak munkát ad. Olyan-
ra, akire sokan számíthatnak. Akiről tud-
juk, hogy kicsoda, ismerjük a hátterét, hi-
szen közöttünk kezdte és közülünk emel-
kedett ki. Mert volt hozzá elég ambíció, 
tehetség, sok munka és bátorság. Ezt nem 
szabad irigyelni, ennek örülni kell. Néhá-
nyan talán jobban szeretnének egy mesz-
sziről jött gazdag embert. Én azt mondom, 
a közülünk valónak a sikere minket is föl-
felé kell, hogy húzzon. Ne hagyjuk, hogy 
az ál-valóság, a pszeudo-világ eluralja 
életünket. Hogy azok manipuláljanak, 
akik csak úgy tesznek, mintha mi is szá-
mítanánk. Akik úgy állítják be a kamerát, 
hogy mi látsszunk, amikor ők kiabálnak. 
Akik csak az érem egyik oldaláról cik-
keznek. Mi soha ne legyünk vevők a lát-
szatokra. Ne tévesszen meg minket a 
bratyizás és az ígérgetés, mert aztán nem 
jön más, mint a trükkök százai. Annak 
meg sokáig ihatjuk még a levét.

TÓTH ERIKA

Édesanyám a '70-es '80-as években az al-
csúti húsboltban dolgozott. Jól emlék-
szem arra a sárgásborítású fűzött nyom-
tatványra, amit panaszkönyvnek hívtak és 
a pult fölé volt kiakasztva. Nagyon nem 
szerette anyukám levenni ezt a füzetet a 
szögről, ezért is igyekezett jól végezni a 
dolgát. 

A panaszkönyvvel én sem kerül-
tem barátságba, jobban mondva, semmi-
lyen kapcsolatba sem. Egészen mostanáig 
el is feledkeztem róla, egyszerűen nem 
volt rá szükség az életemben. Az utóbbi 
időben mégis felidéződött bennem a régi 
üzlet fogyasztóvédő eszköze. Úgy látom, 
most szükség lenne rá a helyi közéletben 
is. Szerintem sokan beleírnának. Talán 
javítana valamit az önkormányzat munká-
ján. Valahogy túl sok manapság a szóbeli 
panasz a boltban, az utcán. Elkeseredett a 
sportoló, mert a szétvert csapat újjászer-
vezéséhez nem kap segítséget. Csalódott a 
közösség javára időt, pénzt és energiát 
fordító, mert nem veszik komolyan, elma-
rad a beszámoló a közmeghallgatáson. 
Megbántott a nagycsaládos, mert nem 
hívják Mikulásünnepségre, nehogy a ro-
konát is hozza. Aggódik a képviselő, mert 

Panaszkönyv
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szabálytalanságok vannak. Morog a 
pusztai, mert elfeledkeztek róla. Ideges a 
falufejlesztést szorgalmazó, mert eladják 
és felélik a közvagyont. Nagyon úgy fest, 
hogy nem mennek jól a dolgok a telepü-
lésen. Mintha nem mutatná senki, hogy 

merre van az egyenes. Így nehéz lesz be-
váltani az ígéreteket. 

Jut eszembe, utóbb már vásárlók 
könyvének nevezték el a panaszkönyvet. 
Nekünk itt kellene nyitnunk egy „válasz-
tók könyvét”, hogy az észrevételeink 

egybegyűjtve legyenek a következő meg-
mérettetésre.

TÓTH ERIKA

A kormány az államadósság finanszíro-
zására kibocsátott állampapír forgal-
mazásban célul tűzte ki a hazai lakossági 
állampapír arányának növelését. A cél-
kitűzés nem példanélküli, hiszen a lakos-
sági állampapír állomány aránya Euró-
pában általában magasabb, mint hazánk-
ban. A magyar állam által kibocsátott ér-
tékpapírok elsődleges, illetve másodlagos 
forgalmazásában vesz részt a kincstár. Az 
értékpapír forgalmazás a hatályos törvé-
nyek és a kincstár valamint az ÁKK Zrt 
között létrejött megállapodás alapján 
történik.

A Magyar Államkincstár jelenleg 
5 féle értékpapírt forgalmaz, melyek a kö-
vetkezők:

- Magyar Államkötvény: másod-
lagos forgalmazású több éves lejáratú ér-
tékpapír, elsősorban 3, 5, 10 és 15 éves 
futamidővel. A leghosszabb lejárat: 2028. 
Kamatozása fix, vagy változó, általában 7 
és 7,5 % közötti az éves hozama. A for-
galomba hozatalt követően árfolyamon 
lehet vásárolni a magánszemélyeknek.  
Lejárattól függetlenül minden évben ka-
matfizetés van, mely felvehető, vagy újra 
befektethető. Az Államkötvényeket devi-
zabelföldi és devizakülföldi természetes 
és jogi személyek, jogi személyiség nél-
küli szervezetek vásárolhatják meg. Cím-
lete 10.000,- Ft. Amennyiben nem kibo-
csátáskor kerül megvásárlásra, akkor ár-
folyamon kerül megvételre az értékpapír, 
mely tartalmazza a fordulópont és a vá-
sárlás időpontja közötti felhalmozott ka-
matot.

- Prémium Magyar Államkötvény: 
elsődleges forgalmazású 3-5 éves érték-
papír, kamatozása inflációt követő, mely 
két részből áll: kamatbázis + kamatpré-
mium. A kamatbázist mindig évente ha-
tározzák meg, a kamatfizetést megelőző 2 
hónap inflációját alapul véve, melyhez 
hozzáadódik a fix kamatprémium. Pl. a 3 
éves futamidejű 2015/K. PMÁK lejárata: 
2015. március 19, jelenlegi kamata: 5,5 

(január havi) infláció + 4 % kamatpré-
mium. A kamatprémium a teljes futamidő 
alatt változatlan, függetlenül az infláci-
ótól. Ez jelenleg a legkedveltebb, legma-
gasabb hozamot biztosító értékpapírunk. 
További kiemelkedő kamatozást biztosít a 
2017/I PMÁK: lejárata 2017. március 5. 
kamatozása: 5,5 (január havi) infláció + 4 
% kamatprémium. A kibocsátást követő-
en ezen értékpapírokat árfolyamon lehet 
megvásárolni, az árfolyam már tartalmaz-
za a fordulópont utáni felhalmozott ka-
matot is. 

- Kamatozó Kincstárjegy: másod-
lagos forgalmazású egy éves lejáratú ér-
tékpapír. Ezen értékpapírt jegyzési idő-
szak alatt lehet jegyezni (heti terminus-
ban, rendszeresen hétfőtől péntekig). Az 
ügyfeleket levélben hetente értesítjük a 
jegyzés elfogadásáról. Pl. A 2012. no-
vember 12. és 16. között jegyezhető 
Kincstárjegy kamatozása évi 7%. Termé-
szetes és jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli szervezetek és belföldi magánsze-
mélyek vásárolhatják.

- Féléves Kincstárjegy egy speciá-
lis új, megtakarítási forma, rövid lejáratra. 
A jelenleg forgalmazott értékpapír éves 
kamata 6,75%. Csak devizabelföldi ter-
mészetes személyek vásárolhatják jegy-
zéssel, mely folyamat megegyezik a ka-
matozó kincstárjeggyel.

- Diszkont Kincstárjegy: másod-
lagos forgalmazású egy évnél rövidebb 
lejáratú értékpapír. Speciális értékpapír 
abból a szempontból, hogy lejáratkor 
névértéket fizet, a hozam a vásárlási ár és 
a lejárati összeg közötti különbözet. Ter-
mészetes és jogi személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli szervezetek vásárolhatják.

Rövidesen forgalomba kerül egy 
új államkötvény, Prémium Euró Magyar 
Államkötvény néven, hároméves futam-
idővel, változó kamatozással. Éves ka-
mata az euró övezeti átlagos fogyasztói 
árindex plusz 2,5 %-os kamatprémium-
ból áll. Egy euro alapcímletű állampapír 

kibocsátását tervezi az Államadósság Ke-
zelő Központ Zrt. Székesfehérváron elő-
reláthatólag ezen értékpapír 2013. január 
1-től vásárolható meg, melyet nemcsak a 
belföldi, hanem a devizakülföldi termé-
szetes és jogi személyek és szervezetek 
számára is elérhetők. Ily módon az ex-
portpiacon aktív kis- és középvállal-
kozások számára egyedülálló befektetési 
lehetőség nyílik meg, mivel a bevezetésre 
váró új termék kamatának mértéke az 
Eurostat jelenlegi inflációs adata és a 
2,5%-os kamatprémium alapján 5 % körül 
várható.

A kincstár által forgalmazott be-
fektetések előnyei:

- az értékpapír számlavezetése ju-
talék és díjmentes,

- sem a készpénzforgalom, sem az 
utalás során díj nem kerül felszámításra,

- biztonságukat a magyar állam 
garanciája szavatolja, mivel a Magyar 
állammal szemben a kötvény névértékére 
és kamatára vonatkozóan a követelés nem 
évül el,

- rugalmas, értékálló befektetés,
- rövid-, közép- és hosszú távú be-

fektetés,
- lehetőség van lejárat előtti visz-

szaváltásra, mely árfolyam alkalmazásá-
val történik,

- lehetőség van internetes szolgál-
tatás igénybevételére, amennyiben ezen 
lehetőségre szerződést kötött az ügyfél. 
Ez esetben internetes hozzáférés során 
adhat-vehet értékpapírt fedezet esetén, 
sms biztonsági kód használatával,

- telefonos szolgáltatás igénybevé-
telére is lehet szerződést kötni, ebben az 
esetben jelszó ellenében rendelkezhet az 
ügyfél a számlája felett,

- meghatalmazott megadása lehet-
séges, akár több személy is,

- esetleges nagyobb lejárat előtt 
írásban lehet rendelkezni a lejárati, vagy 
kamatösszeget illetően,

- vásárlás során meg lehet adni a 
lejáratkori, vagy a kamatfizetéssel kap-
csolatos teendőket.

Személyes megjelenés (ettől eltér-
ni nem lehet) szükséges a szerződés meg-
kötéséhez, illetve a meghatalmazás meg-
adásához. Azonban egy megjelenés al-
kalmával mindent el lehet intézni, mely-
hez lehetőség van online rendszerben tör-
ténő időpontfoglalásra is.

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Államkincstár
által forgalmazott állampapírok

folytatás a 8. oldalon
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Stratégiai megállapodás a Coca-Colával 2012.július 20.
Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök a Coca-Cola HBC Magyar-

országgal a cég dunaharaszti székhelyén, ahol felavatta a vállalat új gyártósorát is, amely óránként 110 ezer üdítőitalt tud 
előállítani. 
Stratégiai megállapodás a Richter Gedeon Nyrt-vel 2012. november 2.

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök Bogsch Erikkel, a Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár vezérigazgatójával.
Stratégiai megállapodás az Alcoa-Köfém Kft-vel 2012. november 7.

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá szerdán a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök és a 
székesfehérvári Alcoa-Köfém Kft. vezérigazgatója, Forgó Béla. Az Országházban tartott aláírási ünnepségen a kormányfő 
arról beszélt, nagyon fontos, hogy vannak olyan multinacionális vállalatok, amelyek nem viszik ki az országból a nyereségüket, 
hanem Magyarországon forgatják vissza.
Stratégiai megállapodás a Daimler AG-vel 2012. november 9.

Az új magyar gazdasági modell szinte hibátlanul kapcsolódik a némethez – mondta Orbán Viktor az Országházban, a 
kormány és a Daimler AG közötti stratégiai partnerségi megállapodás aláírási ünnepségén.
Stratégiai megállapodás a Magyar Suzuki Zrt –vel 2012. november 21.

Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a Magyar Suzuki Zrt., amelyet Magyarország egyik büszkeségének 
nevezett a szerdai budapesti aláírási ünnepségen a miniszterelnök. Orbán Viktor egyúttal bejelentette, hogy a kormány döntése 
szerint megépítik a Suzuki-gyárnak otthont adó Esztergom és az M1-es autópálya közötti csatlakozást biztosító útszakaszt. A 
magyar Suzuki vezetője elmondta, hogy egy új autómodell tervezésébe kezdtek.
Stratégiai megállapodás a Hankookkal 2012. november 27. 

Állami és magántőke bevonásával egy budapesti angol nyelvű üzleti felsőoktatási intézmény, egy business school meg-
alapítására tett vállalást Orbán Viktor miniszterelnök a gumiabroncsokat gyártó Hankook Tire Kft.-vel kötött stratégiai 
partnerségi megállapodás keddi aláírási ünnepségén.
Stratégiai megállapodás a General Electric (GE) Hungary Kft-vel  2012. december 10.

Az új stratégiai megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy az átalakuló világgazdaságban Magyarország és a GE új 
alapokra helyezze kapcsolatát. A közös sikerek kulcsa az innováció. Ebben jelentős előrelépést hozhat az a kormányzati döntés 
is, amely jövő év elejétől a kutatás-fejlesztésben dolgozók esetében eltörli a 28,5 százalékos munkáltatói közterhet.

forrás: kormány.hu

A MAGYAR KORMÁNY STRATÉGAI MEGÁLLAPODÁSAI
„vannak olyan multinacionális vállalatok, amelyek nem viszik ki az országból a nyereségüket” 

Lehetőség van tartós számla nyitására, 3, 
vagy 5 éves időtartamra. Ezen befektetési 
forma lehetőséget ad arra, hogy a ka-
matadó teljes, vagy részleges fizetése alól 
mentesüljön az ügyfél. Ebben az esetben a 
minimum befektetett összeg 25 E Ft, a 
számláról részösszeg kifizetése szerződés 
felmondását jelenti, így fontos, hogy a 
számláról kifizetés ne történjen. Fontos 
momentum, hogy lekötési időszak előzi 
meg, mely azt jelenti, hogy pl. a 2012. 
márciusában elhelyezett tartós számlán 
levő összeg 3 éves periódusa 2013. január 
1-én kezdődik, mely 2015. december 31-
ig tart. Ez az adózási időszakkal van 
összhangban. Ilyen esetben kamatadót 
nem von le a kincstár, ezt az éves adóbe-
vallásban kell szerepeltetni, melyhez a 
kincstár igazolást állít ki.

Gyámhatósági számla vezetését is 
ellátja a kincstár, amennyiben a gondnok 
kezdeményezésére a Gyámhivatal erről 
határozatot hoz. 

Minden 2005. december 31-e után 
született, magyar állampolgárságú és ma-
gyar lakóhellyel rendelkező gyermek ne-

vére, a Magyar Állam az un. kincstári 
letéti Start számlán a jelenlegi hatályos 
törvények szerint 42.500.- Ft-ot helyez el. 
Lehetőség van arra, hogy a gyermek saját 
nevére Start számlát nyisson a szülő, vagy 
hozzátartozó, így a gyűjtőszámlán levő 
összeget a gyermek nevére deklarálja. Ezt 
követően a számlán levő összeget a szülő 
befektetheti a Kincstár által forgalmazott 
értékpapírokba, a számlára a szülő felső 
határ nélkül plusz összeget befizethet, 
melyhez maximum évi 6 E Ft támogatást 
nyújt az állam a befizetett összeg 10%-át. 
Megfontolásra ajánljuk annak a szülőnek, 
nagyszülőnek, aki plusz befizetéssel él, 
mert a számlán levő értékpapírok kamat-
adó alól mentesek. A számla nyitás fel-
tétele, a személyes megjelenés az alábbi 
okmányokkal: Gyermek lakcímkártyája, 
adó és Taj kártya, születési anyakönyvi 
kivonata és személyi igazolványa; a szülő 
és hozzátartozó részéről személyi, lak-
cím, adókártya, taj kártya.

A 2005. december 31 előtt szüle-
tett gyermekek részére is lehetőség van 
arra, hogy Start számlát nyisson a szülő, 
vagy hozzátartozó, azonban ilyen esetben 

a Magyar Állam nem helyez el összeget a 
számlán, így a számlaforgalom kizárólag 
a szülői, hozzátartozói befizetésekből va-
lamint az ehhez kapcsolódó 10%-os mér-
tékű támogatás, maximum évi 6 ezer Ft, 
továbbá az értékpapírokból származó 
hozam. Függetlenül attól, hogy a gyermek 
2005. december 31 előtt,vagy után szüle-
tett, a számlán levő összeghez hozzáférés 
csak a gyermek nagykorúságának elérését 
követően van lehetőség. A számlán levő 
összeg felhasználását jogszabály köti, 
például lakáscélra, vagy felsőoktatási in-
tézményben történő tanulás finanszírozá-
sát szolgálja. Ilyen számlát kizárólag csak 
a Magyar Államkincstárnál lehet nyitni, 
kereskedelmi bankoknál nem, így a gyer-
mek jövőjének szempontjából minden-
képp javasoljuk megfontolni.

Székesfehérvár, 2012. november 29.
DR. GÄRTNER JÓZSEF

a MÁK Fejér Megyei Igazgatóságának
igazgatója

folytatás a 7. oldalról
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Az Országgyűlésben fideszes kezdemé-
nyezésre 2012. november 29-én vitanapot 
tartottak a közműszolgáltatásokról. 
Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium parlamenti állam-
titkára felszólalásában elmondta: a mos-
tani kormányzati ciklust megelőző nyolc 
év egyoldalúan szolgáltatóbarát szemlé-
letű energetikai szabályozása, illetve a 
gazdasági világválság nyomán fellépő 
pénzügyi problémák hatására, az elmúlt 
években gyors ütemben nőtt a magyar 
családok, háztartások rezsikiadása. Ami-
kor a közműszámlák kiegyenlítése sok 
családnak mindennapi gondot jelent, ak-
kor megengedhetetlen a közszolgáltatást 
nyújtó cégek extra méreteket öltő profit-
termelése. Rétvári Bence grafikonok be-
mutatásával arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormányok 
időszakában jóval nagyobb mértékben 
drágultak a rezsiköltségek, mint a mostani 

A kormány tovább csökkentené a családok terheit
Orbán-kormány időszaka alatt. A villa-
mos energia ára az előző szocialista és 
szabad demokrata kormányok alatt több 
mint 97 százalékkal, 2010-től napjainkig 
ugyanakkor mindössze 2,5 százalékkal 
emelkedett. Hozzátette, a földgáz ára az 
előző kormányzati ciklusban 200 százalé-
kot meghaladóan nőtt, míg az Orbán-
kormány intézkedéseinek hatására a 
fogyasztók összesen több mint 400 mil-
liárd forintot takarítottak meg az elmúlt 
két évben. A kormány a távhő árát a 2011. 
március 31-i szinten rögzítette, 2010. 
áprilisa és 2011. decembere között a 
földgáz és a villamos energia fogyasztói 
ára mindössze egy alkalommal emel-
kedett. Az adminisztratív kötelezettségek 
visszaszorítását szolgálta a villamos- és a 
gázmérőórák átírásával kapcsolatos 
jogszabály-módosítás, amely jövő január 
1-jén lép hatályba. A cél az, hogy csök-
kenjenek a magyar családokra háruló – az 

energetikai szolgáltatók erőfölényére 
visszavezethető – anyagi terhek. A kor-
mány mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az energiaárak a lakosság tehervi-
selő képességéhez illeszkedő mértékben 
alakuljanak, és a háztartások jövedel-
méből energetikai kiadásokra fordított 
összegek ne növekedjenek. Ezért Orbán 
Viktor arra kérte fel a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot, hogy dolgozza ki a gáz- 
és villanyár 10 százalékos csökkenté-
sének feltételeit. A miniszterelnök szerint 
a közszolgáltatások nem arra valók, hogy 
abból valaki pénzt keressen, ez a szektor 
nem a profit világa. Az energiát termelő 
cégeknél profitnak kell jelentkeznie, de a 
fogyasztó és a termelő közé "ékelődő" 
szereplők (energiaszolgáltatók) esetében 
a profitot minimálisra kell csökkenteni.

                                                                                                                                   
forrás: kormany.hu

A bécsi karácsonyi vásár Európa egyik 
legnagyobb karácsonyi vására. Ilyenkor 
az egész belváros az adventi készülő-
désről szól. Szombatonként megjelennek 
a magyar buszok – húsz évvel ezelőtt 
mindenki videót, és hűtőládát vásárolt –, 
most a karácsonyi vásár színes forgata-
gára vagyunk kíváncsiak. Napunkat a 

Heindl csokoládégyárnál kezdjük, ahol a 
híres Mozart golyót és a Sissi tallért ké-
szítik. A sok finom édességgel eltelve, el-
indulunk a belvárosba. A városháza előtt 
felállított számos pavilonnál szinte min-
dent lehet kapni, ami az ünneppel kapcso-
latos. A hidegben jólesik egy pohár forralt 
bor is vagy a speciális bécsi puncs. A nyi-

tott városháza földszintjén játszóház várja 
a gyerekeket, míg a díszteremben a világ 
különböző tájairól érkező kórusok elő-
adásában csendülnek fel a klasszikus ka-
rácsonyi dallamok és egyházi énekek. A 
koncertek ingyenesek és folyamatosan 
látogathatók. A belváros ünnepi díszben 
pompázik, de minket azért a magyar em-
lékek is érdekelnek. Gróf Széchenyi Ist-
ván szülőháza felé vesszük utunkat, mely 
most könyvesboltként működik. E ház 
falán emléktábla hirdeti: „Itt született a 
legnagyobb magyar.” Néhány háztömb-
nyire innen, megtalálható az a kávézó, 
ahol Liszt Ferenc szokott kávézni, ha 
Bécsben járt. A belváros legnagyobb mú-
zeuma a Kunsthistorisches Muzeum, két 
ok miatt is fontos nekünk. Az egyik, hogy 
a lépcsőház mennyezetén Munkácsy Mi-
hály „A művészet felmagasztalása” című 
hatalmas, 10x10 méteres festményét lát-
hatjuk, a másik pedig, hogy a világhírű 
nagyszentmiklósi kincsleletet itt állították 
ki. A 23 db-ból álló, kb. 10 kilogramm sú-
lyú aranykincset, 1799-ben császári pa-
rancsra Bécsbe szállították és csak egy-
szer mutatták be Budapesten, 10 évvel 
ezelőtt. Igazán jól érezzük magunkat, de 
az idő rohan. Az autópálya sötétedés után 
ismét megtelik a hazafelé induló magyar 
buszokkal. Mostani utunkról, műszaki be-
rendezések helyett, élményekben gazda-
gon térünk haza.

FEKETE IMRÉNÉ

Adventi varázslat

Bécsben!
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Réges-régen, élt egy dombtetőn három fa. Gyakran beszélgettek, elmondták 
egymásnak álmaikat, vágyaikat. Az első fa egyszer így szólt:

– Belőlem kincsesláda lesz. Megtöltenek majd arannyal, ezüsttel és sok - sok 
drágakővel. Külsőmet is kifaragják, mindenki csodálni fogja szépségemet.

A második fa is elmondta vágyát:
– Belőlem hatalmas hajót ácsolnak. Császárok és királyok utaznak rajtam, hogy 

bejárják a Föld minden zeg-zugát. Utasaim biztonságban lesznek rajtam!
A harmadik fa is beszélni kezdett:

– Szeretnék megnőni olyan nagyra, hogy az erdő legmagasabb fája legyek. Az 
emberek mindenhonnan láthatnak, én pedig arra gondolok, hogy nagyon közel 
vagyok Istenhez és a mennyek országához. Minden idők legmagasabb fája lesz 

belőlem, az emberek örökké fognak emlékezni rám.
Elmúlt néhány év, jöttek a favágók. Megnézték az első fát és egyikük azt mondta:

– Ez a fa nagyon erős, ha kivágom, biztosan megveszi tőlem az asztalos – és 
nekifogott, hogy a fát kivágja. A fa nagyon boldog volt, mert tudta, hogy az 

asztalos kincsesládát készít majd belőle.
A második fánál is megszólalt egy favágó:

– Ez egy szép egyenes  fa, a hajógyárban biztosan jó pénzt adnak érte.
A második fa is boldog volt, érezte, hogy álma beteljesült.

Nagy hajót ácsolnak majd belőle.
Amikor a favágók odaértek a harmadik fához, az nagyon elszomorodott. Úgy 

érezte reményei szertefoszlottak, mivel egyikük így szólt:
– Ezzel a fával nincsenek terveim. Csak kivágom és félreteszem.

És valóban, az első fából az asztalos egy jászolt készített.
Betették egy istállóba és megtöltötték szénával.

A második fából egy kis halászcsónak készült. A fa reményei, hogy fedélzetén 
császárok és királyok fognak hajózni, szertefoszlottak.

A harmadik fát szálfákká vágták össze és egy sötét helyre rakták.
Sok év telt el, és a fák már megfeledkeztek álmaikról. Aztán egyszer egy férfi és 

egy nő sehol nem kapván szállást éjszakára, behúzódott egy istállóba. És az 
asszony egy gyermeket hozott ott a világra. A kisdedet elhelyezték a szénával teli 
jászolban, éppen abban, mely az első fából készült. A fának ekkor eszébe jutott az 

álma. Ráébredt, hogy a világ legnagyobb kincsét őrzi.
Megint teltek az évek, aztán néhány ember beült egy csónakba. Éppen abba, mely 
a második fából készült. Az emberek közül az egyik fáradt volt, és elaludt. Nagy 

vihar tört ki és a fa arra gondolt, hogy ő és a csónak képtelen lesz ellenállni a 
hullámoknak. Ekkor az emberek felébresztették alvó társukat, aki felállt, a szél 
felé fordult és elkiáltotta magát: „Béke veled!”.  A vihar egy csapásra elmúlt. A 

fa, amelyből a csónak készült, rádöbbent arra, hogy fedélzetén a királyok királya 
tartózkodik, aki képes volt még a legerősebb vihart is lecsendesíteni.

Nem sokkal később aztán jött valaki, akinek a vállára súlyos keresztet tettek. 
Éppen azt, mely a harmadik fa szálfáiból készült. Terhét egy város utcáján vitte, 

miközben az emberek szidalmazták és gúnyolták. Amikor felért a dombra, 
felszögezték a keresztre. Szenvedései alatt  a  harmadik fa is rádöbbent, hogy 

most valósult meg az álma: erős maradt, magasan áll egy domb tetején, és nagyon 
közel került Istenhez, 

mert Jézus testét tartja magán.

forrás:  facebook

BESZÉLŐ FÁK

Várván vártam az urat

„Advent ideje, a várakozás ideje, nem ma-
gányosan eltöltendő idő, hanem közös-
ségi esemény. Ha advented Krisztusvárás, 
akkor nem teheted meg, hogy abba nem 
vonsz be másokat. Ha advented Krisztus-
várás, akkor nem teheted meg, hogy abból 
kizársz másokat. Sok minden van ugyanis 
az ember életében, amit nem tudunk ma-
gunkban tartani. Ilyen a várakozás is. A 
várakozás mindig társat keres magának! 
Akkor igazi advent ez az időszak, ha ké-
zen fogod a rád bízottat, és vele együtt ki-
áltod: Jövel Uram Jézus! Jöjj életembe, 
családomba, egyházamba, munkahe-
lyemre…”

                                                             
Részlet Hős Csaba református lelkész 

2012. december 2-i igehirdetéséből

                                                          
Együtt, de másként

„Olyan út az élet, amelyben minden vihar-
nak célja van. A viharok tanítanak meg 
imádkozni. A viharok tanítanak meg arra, 
hogy értékeljük a szélcsendet. A viharok 
tanítanak alázatra. A viharok tanítanak 
túllátni a viharokon. A viharokon át vezet 
az út a kikötőbe. A viharokban sem sod-
ródik a keresztyén ember, hanem halad 
egy örökkévaló távlat felé.”

                                                           
Részlet Hős Csaba református lelkész 
2012. november 25-i igehirdetéséből

Prédikáció részletek
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A székesfehérvári Szent Imre templomba 
kapott meghívót énekkarunk, az Alcsút-
dobozi Echo. Nagy örömmel készültünk a 
november 24-i fellépésre. 15 kórus mutat-
kozott be az első alkalommal rendezett 
megyei egyházzenei hangversenyen. Kó-
rusvezetőnk műsorunk összeállításánál a 
teljes krisztusi történetkör bemutatására 
törekedett. Így sikerült énekszóval meg-
eleveníteni a Jézusra várás, a megváltó ér-
kezése, a hálaadás, az örvendezés, az el-
ítéltetés, a keresztre feszítés, és a feltá-
madás eseményeit. A dalszövegek latinul 
és magyarul is elhangoztak, két karna-
gyunk, Borbély Józsefné és Kiss Ferenc 
felváltva vezényelt. Kati néniről sugárzott 
ránk a mély átélés, valamennyien átszel-
lemülten énekeltünk. Ferivel erőteljesen 
és hitelesen zengett a Glóriánk. Nehéz 
szavakba önteni azt az élményt, amit leg-

Egyházzenei kórustalálkozó
belül átéltünk. A hat énekszám előadása 
nekünk megtisztulás volt, kicsit megszé-
pült a lelkünk. Olyan percek voltak ezek, 
melyek hosszú távra erőt adnak és átse-
gítik éneklő csapatunkat a mindennapi 
nehézségeken. Mert azok is vannak. Mun-
ka, család és egyéb elkötelezettségek. A 
kis létszám miatt rendkívüli fegyelme-
zettség kívántatik meg minden kórustag-
tól. A próbákról nem illik hiányozni, és a 
vasárnap délutáni fellépésen is ott kell 
lenni. De megéri! A közös munkával lét-
rehozott minőség egyénileg nem elérhető. 
Mindez és az évek alatt kialakult jó kap-
csolat tartja össze ezt a kis kórust.

TÓTH ERIKA

honlapkészítés,
grafika, kiadványok,

festmények

+36/30/29-26-993
www.hpdesign.hu

www.hpart.hu

Adventi koncertkörútját itthoni fellépés-
sel indította Mészáros János Elek. (Bizto-
san megbocsátja, hogy nekünk csak egy-
szerűen Jani.) Műsorát legnépszerűbb 
énekszámaival kezdte, aztán zsoltárok 
következtek. Megint nem csalódtunk: a 
hangja gyönyörű, előadásmódja termé-
szetes. Éppúgy, ahogy megszoktuk, aho-
gyan szeretjük. Énekével mindig elmond-
ja magáról, hogy igaz magyar és hithű ke-
resztyén. Érezzük: azt szeretné, ha mi is 
azok lennénk. 

Ezen a szombat estén tele volt a 
templomunk. Lelkészünk felemelően be-
szélt arról, hogy mindenki lehet csillag, 
aki a jézusi utat járva beragyogja környe-
zetét. Aztán Jani énekelt. Isten dicsősé-
gére, de a mi kedvünkért. Az ajkainkon 
mosoly, a hallgatóság szeme csillogott. 
Sorra csendültek fel a legszebb dicsére-
tek: „Nem éltem még e föld színén: te ér-
tem megszülettél, még rólad mit sem tud-
tam én: tulajdonoddá tettél.” Igaznak 
éreztük a szavakat, elszorult a torkunk, 
könnyekkel küszködtünk. Néha nagyon 
talált a dalszöveg és a fejek leborultak: 
„Kell még egy szó, mielőtt mennél, kell 
még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton 
majd néha, gondolj reám, ez a föld a tiéd, 
ha elmész, visszavár.” – szólt az ének 
azokhoz a fiatalokhoz, akik külföldön ke-
resik a boldogulást. Méltó volt ez az al-
kalom az adventi előestéhez, sokat gaz-
dagodtunk lélekben. Mészáros János Elek 
másfél órás jótékonysági koncertjén az al-
csúti református templomban közönség-
ből közösséggé lettünk. Köszönjük Ne-
ked Jani!

TÓTH ERIKA

Jótékonysági koncert
a református közösség
javára

„Ó jöjjetek Hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe,
jöjjetek el…”

Kedves Alcsútdoboziak!

Az Echo Kórus tagjai nagy szeretettel hívják Önöket
2012. december 18-án

kedden 17,30 órakor a faluközpontba, 
közös adventi éneklésre.

Az alkalomra a katolikus és református énekeskönyv közismert dicséreteivel, 
zsoltáraival készülünk. A meghitt együttléthez kínálunk házi zsíros kenyeret, 

süteményt, a hideg ellen forró teát és bort is mindazoknak,
akik eljönnek a szabadtéri ünnepvárásra.

A  FATEV Polgári Egyesület ezúttal is édességgel és gyümölccsel várja az 
alcsútdobozi gyerekeket, nagycsaládokat.

Töltsük el ezt az estét együtt, örvendező lélekkel, nyitott szívvel,
egymáshoz fordulva!

„Megszületett az angyalok királya, Ó jöjjetek imádjuk,
Ó jöjjetek imádjuk  az Úr Krisztust!”

327.zsoltár
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A
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,

Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttműködéséért Egyesület 

Hírlevele.
Kiadja és szerkeszti a

FATEV Egyesület Elnöksége.

www.fatev.hu
Megjelenik alkalomszerűen

500 példányban.
 Ingyenes kiadvány.

Nyomdai előkészítés: 
www.hpdesign.hu
+36/30/29-26-993

Nyomda: Extra Média Nyomda Kft.
8000 Székesfehérvár, Gombócleső út

Telefon: +36/22/512-120
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FATEVFATEVFATEV

A fotókat készítette:
Fekete Imréné

Fekete Imre
Dr. Hargitai László

MEGHÍVÓ 

AZ ALCSÚTDOBOZI ECHO KAMARAKÓRUS
 

SZERETETTEL HÍVJA ÖNÖKET
KÖVEKEZŐ FELLÉPÉSÉRE

2012. DECEMBER 15-ÉN
SZOMBATON 15 ÓRAKOR

 
A FELCSÚTI KATOLIKUS TEMPLOMBA

Műsoron:
J. Clarke: Jertek áldjuk Istent

Cherubini: Jöjj Úr Jézus
J.Arcadelt: Ave Maria

Lisznyay: Angol karácsonyi ének
Praetorius: Karácsonyra

A.Riche: Pásztorokkal vagyok útban
Draskóczy L.: Az ég és a föld

H.Hopson: Dona Nobis Pacem
C.Briegel: Glória

F.Gruber-Vizi I.: Csendes éj

Áldott, békés

ünnepeket kívánunk

lapunk valamennyi

olvasójának!


