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Elég soká voltunk fajankók,
Legyünk végtére katonák!
Elég volt már a furulyából,
Riadjatok meg, harsonák!

Elõl pofoznak, hátul rúgnak,
Hazám, tovább is tûrsz-e még?

Nem lobbansz föl, míg mennykövével
Föl nem gyújt a haragos ég?

Oh nemzetem, hát bírnak téged
Örökké féken tartani

A nagyfejûek s kisszivûek
(A táblabirák) szavai?

Vagy úgy van, amint õk beszélik,
Hogy elfajult már a magyar,

Hogy gyöngeségbõl, gyávaságból
Harcolni nem bír, nem akar?

Petõfi Sándor

Föl

Hazugság, szennyes gaz hazugság
S mint a nyelvetek, akkora;

Nem pezsg, nem habzik a magyar nép,
Csendes, de tüzes, mint bora.

Csak volna harc, csak öntenék már
Vérünket, bárcsak öntenék!

Majd meglátjátok, holtrészeg lesz
Minden csepptõl egy ellenség.

Siess, hazám, napfényre hozni
Világraszóló híredet,

Mit német járom, német ármány
Elrablott és eltemetett.

Jõjjön ki kardod a hüvelybõl,
Mint fellegek közûl a nap,

Vakúljanak meg s megvakúlnak,
Akik reápillantanak.

Elég soká voltunk fajankók,
Legyünk végtére katonák!
Elég volt már a furulyából,
Riadjatok meg, harsonák!

Pest,1848. június

Ünnepi megemlékezés, 2009. Alcsútdoboz
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Tavaly a Fejér Megyei Hírlap szerkesz-
tõsége megyejárást szervezett. Négy hó-
nap alatt a szerkesztõség tagjai végig-
járták a megye mind a 108 települését, s 
ezekrõl naponta egy-egy oldal jelent meg 

Egyedülálló könyv jelent meg Fejér megyérõl

A január 21-i csodálatos délutánon a ma-
gyar nemzet a legszebbik arcát mutatta 
meg országnak és világnak. Valósággá 
vált egy jelszó, ami az elmúlt tíz évben 
kitörölhetetlenül beleivódott a lelkünkbe: 
„Hiszünk a szeretet és az összefogás ere-
jében” Ez a mindegyikünk lelkében élõ 
gondolat hozta el a százezreket Magyar-
ország fõutcájára, az Andrássy útra, s 
onnan az Országházhoz. A szeretet és az 
összefogás ereje megrázó erõvel mutatta 
meg magát ezen az estén. Különféle szá-
mok keringenek a résztvevõk létszámá-
ról. A rendõrség becslése négyszázezerrõl 
szól, több mûszaki végzettségû ember 
számítása szerint ennél többen, talán hat-
száz-hétszázezren is lehettünk. Azt hi-
szem, nyugodtan mondhatjuk ezért, hogy 
félmilliónyi magyar ember vonult ki az 

utcára, vonult végig egy öt kilométer 
hosszú útvonalon, hogy hitet tegyen ha-
zája, kormánya és kormányfõje mellett. 
Higgadtan, szelíden és méltósággal. A 
szeretet és a jóság vonult végig Pest leg-
szebb utcáján ezen a napon. A magyarság 
felmutatta – elsõsorban önmagának – leg-
nagyobb kincsét, az összefogás páratlan 
erejét. Nem igaz, hogy a magyar széthúzó, 
erõtlen, szalmaláng nemzet. Az igazság 
az, hogy a magyar hûséges, erõs és ren-
díthetetlen nép. Nemeskürty István tanár 
úr mondta egyszer, hogy ha bármelyik 
európai nép azt a rettenetes próbatétel 
sorozatot éli át, amit mi szenvedtünk el az 
elmúlt évszázadokban, akkor kipusztul. 
Mi azonban itt vagyunk. Most már tudjuk, 
hogy miért. A Jóisten is velünk volt. Reg-
gel, de még délben is ragyogóan sütött a 

Nap, s bár a meteorológusok mindegyik 
tévécsatornán kórusban ijesztgettek a dél-
után megérkezõ esõvel, havazással, vi-
haros széllel, a Mindenható visszatartotta 
a felhõket és csak jóval a rendezvény be-
fejezte után, késõ este engedte szabadon 
õket. És volt még egy jel, amit sokan a 
Kossuth téren láttak: a Parlament épülete 
fölött a díszkivilágítás játékának köszön-
hetõen aranyszínû galambok köröztek az 
ég sötét háttere elõtt, mint apró angya-
lok... Köszönet illet minden résztvevõt, 
legfõképpen azokat, akik messzirõl, a 
határon túlról is eljöttek. Még sokat kell 
foglalkoznunk ezzel a jelenséggel, mert 
ami történt velünk ezen a napon és az azt 
megelõzõ készülõdésben, arra nem ta-
lálok jobb meghatározást ma, hogy „lelki 
forradalom”. Ami idestova két éve kez-
dõdött el a kétharmados forradalommal, 
az nyert most tágabb tartalmat és értel-
mezést. És úgy tûnik, a globális média 
torzításai ellenére a békemenet varázsos 
fénye már túlragyog a határokon. Nemrég 
érkezett egy levél, amit a feladó nevének 
rövidítésével közlök: „Tisztelt Fõszer-
kesztõ úr! Elnézést, hogy zavarom, de tu-
dom, hogy szívügye volt a békemenet. A 
békemenet utóélete is érdekes. Az egyik 
ismerõsöm a napokban nézte a román te-
levíziót, a bukaresti tüntetéseket és a tün-
tetõk egyike a következõ táblát vitte, 
»Vrem si noi un Orban«, azaz »Mi is egy 
Orbánt akarunk.« Üdvözlettel, Szabó Sz.“ 
Megy ez. Terjed az egész világban, mint 
tavasszal a napsütés. Boldog és büszke 
vagyok arra, hogy magyarnak születhet-
tem. 

BENCSIK ANDRÁS

a megye napilapjában. A 
projektet a Fejér Megyei 
Önkormányzat támo-
gatta. A partnerek már a 
megyejárás elõtt azt ter-
vezték, hogy a napilap-
ban megjelent tartalmat 
könyv formájában is 
megjelentetik. Immár 
elkészült a rendhagyó 
"újság-könyv", amely a 
"Fejér 2011. Metszetek a 

mi megyénkrõl" címet viseli, és meg-
vásárolható a Hírlap ügyfélszolgálati iro-
dájában.

TÓTH ERIKA

BÉKEMENET
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Tisztelt Olvasóink!

Figyelmükbe ajánlom a nemrég indult, 
www.nyugdij.kormany.hu  kormányzati 
honlapot, amelyen hasznos információkat 
találhatnak nyugdíjjal, nyugdíjazási 
programokkal, idõseknek szóló pályáza-
tokkal kapcsolatban. Amennyiben nem 
rendelkeznek internet elérési lehetõség-
gel, kérjék meg családtagjaikat, ismerõ-
seiket, hogy klikkeljenek rá a fenti elek-
tronikus oldalra. A gyerekek, unokák is 
biztosan segítségükre lesznek!

A fenti honlapról letölthetõ egy 
„Ûrlap”, amelynek segítségével a nyug-
díjazással, nyugdíjakkal kapcsolatban 
egyéni kérdéseikre kapnak választ, 
amennyiben kitöltik és továbbítják a  
ugyfelszolgalat@nefmi.gov.hu, vagy 
nyugdij@nefmi.gov.hu e-mail címre. 
Amennyiben nem áll módjukban letölteni 
ezt az ûrlapot, akkor levélben is eljut-
tathatják kérdéseiket a Nemzeti Erõforrás 
Minisztérium illetékes munkatársaihoz. A 
mielõbbi szakszerû válaszadás elõsegí-
tése érdekében konkrét kérdésük leírásán 
kívül  adják meg az alábbi adatokat:  szü-
letési év, hó, nap; nem: férfi/nõ,  nyug-
díjas-e, ha igen mióta, milyen jogcímen 
nyugdíjas, mennyi a megszerzett szol-
gálati ideje,  ha nem  nyugdíjas aktív kere-
sõ-e, van-e munkahelye vagy álláskeresõ, 
munkanélküli-e. Az így összeállított le-
velet postai úton az alábbi  címre lehet 
elküldeni: Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium, Szociális Lakossági és Tájékoz-
tatási Osztály, 1373 Budapest, Pf. 609.

Az alábbiakban a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium azon tájékoztatóira 
hívom fel a nyugellátásban részesülõk fi-
gyelmét, melyek ismerete váratlanul fel-
merülõ nehézségek esetén, tragikus élet-
helyzetekben kínálhat megoldást a bajba 
jutottak számára.

Egyszeri segély

A nyugdíjtörvény lehetõséget biztosít 
olyan váratlanul bekövetkezett élet(krí-
zis)-helyzetek kezelésére, a felmerült 
anyagi gondok részbeni enyhítésére, 
amikor a nyugellátásban részesülõ sze-
mély mindennapi szokásos életvitele ve-
szélybe kerül (pl. saját vagy hozzátartozó 

súlyos betegsége, haláleset, elemi csa-
pás stb.). Az tekinthetõ nyugellátásban 
részesülõnek, aki 

öregségi nyugdíjban,
rehabilitációs járadékban,
özvegyi nyugdíjban,
árvaellátásban,
szülõi nyugdíjban,
baleseti hozzátartozói nyugellá-

tások valamelyikében, vagy
özvegyi járadékban részesül.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabály más 
ellátásokban (pl. rehabilitációs ellátás, 
rokkantsági ellátás, rokkantsági jára-
dék, idõskorúak járadéka, vakok sze-
mélyi járadéka, stb.) részesülõk számá-
ra nem teszi lehetõvé egyszeri segély 
megállapítását. Számukra – rászorult-
ságuk esetén – a szociális ellátórendszer 
(helyi önkormányzat) nyújthat segít-
séget.

Az egyszeri segélyt az erre a cél-
ra rendszeresített formanyomtatványon 
lehet kérelmezni, amely beszerezhetõ a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságokon 
vagy letölthetõ a www.onyf.hu hon-
lapról. A nyomtatványon fel kell sorol-
ni azokat a különös méltánylást érdem-
lõ körülményeket, amelyek megalapoz-
hatják a kérelem teljesíthetõségét. A 
kérelem elbírálásához mellékelni kell a 
rendkívüli körülményeket alátámasztó 
igazolásokat (pl. a kérelmezõ nevére 
kiállított temetési számla, egészségi ál-
lapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó 
dokumentumok, stb.). Az egyszeri se-
gély akkor engedélyezhetõ, ha a kérel-
mezõ havi jövedelme nem haladja meg:

? a 70.000 forintot, ha a kérel-
mezõ közeli hozzátartozójával közös 
háztartásban él, vagy

? a 80.000 forintot, ha a kérel-
mezõ egyedül él. A kérelem elbírálá-
sánál figyelembe kell venni a kérel-
mezõvel közös háztartásban élõ, jö-
vedelemmel nem rendelkezõ eltartottak 
számát is. Az egyszeri segély a kérel-
mezõ számára évente csak egy alka-
lommal állapítható meg. Az egyszeri 
segély összege nem lehet kevesebb 
15.000 forintnál, de nem haladhatja meg 
az öregségi teljes nyugdíj jogszabály-
ban meghatározott legkisebb összegé-
nek másfélszeresét (jelenleg 42.750 fo-
rintot), rendkívüli helyzetben annak há-

romszorosát (85.000 forintot). Ezt utóbbi 
esetben az ONYF fõigazgatójának en-
gedélye szükséges.

Kivételes (méltányossági)
nyugdíjemelés

Kivételes nyugdíj-emelést kizárólag a 
nyugellátásban részesülõ személy kérhet. 
Kivételes emelés engedélyezhetõ

az öregségi nyugdíjkorhatárt elérõ 
személynek

a megváltozott munkaképességû 
özvegynek,

az árvának,
a rehabilitációs járadékban része-

sülõ személynek, továbbá
a fogyatékkal élõ, illetve tartósan 

beteg vagy legalább két árvaellátásra jo-
gosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
özvegynek,

akinek nyugellátása és rendszeres pénz-
ellátása együttes havi összege nem ha-
ladja meg a 70.000 forintot, és a nyug-
ellátás megállapítása, továbbá a korábbi 
méltányossági nyugdíjemelés idõpontja 
óta 3 év eltelt. Az igénylések benyújtása 
az erre a célra rendszeresített „Kérelem-
adatlap” nyomtatványon történik. Az 
adatlapot pontosan kitöltve, aláírva az 
igénylõ lakhelye szerint illetékes nyug-
díjbiztosítási igazgatósághoz (kormány-
hivatal) kell benyújtani. A nyomtatvány 
az ügyfélszolgálati irodákban szerezhetõ 
be, illetve letölthetõ az ONYF honlapjáról 
(www.onyf.hu). A kérelem elektronikus 
úton is elõterjeszthetõ. A kérelem elbí-
rálása során kiemelt figyelmet fordítanak 
különösen azokra a körülményekre, ame-
lyek veszélyeztetik, illetõleg befolyásol-
ják a kérelmezõ megélhetését vagy arány-
talanul súlyos terhet jelentenek (mint pl.: 
tartós betegség, megnövekedett gyógy-
szer és lakásfenntartási költségek, a há-
zastárs halála, tartásra köteles és képes 
hozzátartozó hiánya stb.) Felhívjuk a fi-
gyelmet arra, hogy az igényelbíráló szerv 
indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a kö-
zölt adatok a valóságnak megfelelnek-e.

TÓTH ERIKA

Hírek,információk nyugdíjasoknak
és nyugdíj elõtt állóknak
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Számos francia médiát hallgatva (Magyaror-
szág barátai, politikusok, humanisták...) kü-
lönbözõ címek alatt aggódnak! Ebben a ma-
gyarok fasiszták és a miniszterelnökük egy 
diktátor !

Pedig a francia média minõségi és füg-
getlen ? és mégis...

Január 3-án  a TV5 csatorna 18 óra 23 
perces „C á dire“ címû müsorában Axel de 
Tarlé mûsorvezetõ: „Orbán Viktor Magyaror-
szága“ kérdésrõl beszélget Jacques Rupnick-
kal (a francia C.E.R.I. Politikai Tudományo-
kat Kutató Központ igazgatója), Közép-Kelet- 
Európa szakértõ politológusával. A kérdést 
iránytadó agresszivitással vezeti be: Veszélybe 
került a demokrácia, a Köztarsaság szó sem 
szerepel az új Alkotmanyban ?!...

A szakértõ Monsieur Rupnick nem 
mond ellent, sõt megerõsíti, hogy a „Köz-
társaság“ szó valóban hiányzik az Alkot-
mányból, majd így folytatja: „A bennefoglalt 
politikai szimbólumok inkább hivatkoznak 
Nagy-Magyarországra és Magyarország örök 
katolikus értékeire.“ Továbbá: „megfosztja az 
ellenzéket a kormányzás részvételében, és a 
hatalmat kifejezetten csak az Orbán Viktor 
politikáját támogatók számára biztosítja. 
Törekveseiket 240 olyan megszavazott tövény 
erõsíti az Alkotmányban, amelyen csak  egy 
újabb 2/3-os többséggel lehetne változtatni.“

Az új alaptörvényeket és a néhány hó-
nappal ezelõtt rágalomhajárat alá vett mé-
diatörvényt, a Magyar Köztarsaság hivatalos 
lapja, a Magyar Közlöny hozta nyilvánosságra, 
ami több nyelvre le lett fordítva (így franciára 
is). Mindenki, aki csak akarta (fõleg, ha arról 
nyilatkozni is akart) hozzá tudott jutni.

Nézzük mit mond valójában ez az új 
Alaptörvény ?

Magyarország független, demokratikus jog-
állam.

Magyarország államformája köztár-
saság.

A közhatalom forrása a nép.
A nép a hatalmát választott képviselõi 

útjan, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

Ezek szerint Monsieur Rupnick nem mond 
igazat (hazudik)! Valótlan állitása vagy a hoz-
zá nem értésbõl fakad, ami súlyos, vagy szán-
dékos rosszindulatú mulasztás, ? ami meg még 
súlyosabb. Sajnos minden, amit Magyaror-
szágról a médiában hallhatunk, egyoldalúan 
deformált, hamis és rosszindulatú. Lehet, hogy 
véletlen, de az ilyen mûsorokban soha nincs 
olyan személy meghívva és megkérdezve, aki 
az alaptörvények ismeretében valós válaszo-
kat tudna adni. Még a hírei valóságát szigorúan 
ellenõrzõ Canard Enchaîné (Leláncolt Kacsa 
címû szatirikus hetilap) is támadásba indul a 
maga ironikus módján : „Barnul Budapest – 
Magyarország német juhászkutya módra ki-
mutatja a foga fehérjét: új adóval sújtja a nem 
magyar gyökerû tulajdonosokat! Csak amelyik 
fellendíti a mancsát az mentesül?“ ? kérdezi 
megalapozatlan vádaskodással. (Ilyen adó 

nincs is.) Erre az írásra referál a Le Monde 
2011 december 23-i száma, amit egy Plantu 
nevû karikatúrista illusztrál: Orbán Viktor mi-
niszterelnök náci egyenruhában. (?) Ez nem 
csak az elnök személyiségének és politikai 
hozzáállasának a nem ismerete, de  magalázó-
an sértõ egy egész nemzetre, aki ismerve és 
elismerve, 2/3-os többséggel fejezte ki bi-
zalmát irányában; kivéve persze azokat, akik 
az elõzõ rossz kormányzásuk miatt elvesz-
tették a hatalmukat ? és meglátjuk miért.

Ezek az általánosított hazugság-táma-
dások bizonyára nem ártatlanok, mint ahogy a 
politikai szimbólumok félreértése sem. Csak-
hogy ahhoz ismerni kellene egy kicsit a ma-
gyar történelmet,  amirõl nagy a hallgatás már 
hosszú idõk óta – meglátjuk azt is, hogy miért.

A IX. században (895) a Kárpát-me-
dencében végleg letelepedõ magyarok elsõ 
megkoronázott királya, Szent István már a X. 
században felismerte annak szükségét, hogy 
országa a nyugati civilizációhoz orientálód-
jon. A római katolicizmust választotta és nem a 
bizáncit. Megteremtetett egy alkotmányt, 
amelynek törvényerejû rendelete kivételes 
toleranciát biztosított a királyságában élõ más 
népekkel szemben.

Késõbb, 1557-ben a Tordai ország-
gyülés megszavazza a vallásszabadságot és 
Magyarország  minden etnikumának biztosítja 
a kulturális autonómiát. (Mellesleg, a jelenlegi 
alkotmány is ezt erõsíti meg.) Többek között e 
törvények szellemét tükrözi az 1940 és 1944 
között emberségesen befogadott számos fran-
cia és lengyel menekült, akik a német kon-
centrációs táborokból megszökve szabad le-
telepedést kaptak a Balaton  környékén. (Lásd: 
Paul Lemaire: A Szabadság Hídja, német 
koncentrációs tábor 17-B)

A több mint ezeréves Magyarország ? 
amely egyetlenegy országot sem gyarmatosí-
tott (még akkor sem, amikor hatalmának ereje 
folytán megtehette volna) – fennállása óta vi-
szont hat esetben vészelt át leigázó szándékú 
agressziót különbözö megszállóktól:

XIII. században a kegyetlen  tatárjárás 
(Mongol Birodalom).

XV. században az Oszmán Birodalom. 
160 évig Magyarország Európa védõpajzsa.

XVI. században a Habsburg Császár-
ság szállja meg és két nagy szabadságharc 
ellenére 400 évig uralkodik. Végül az 1867-
ben létrejött kiegyezés lehetõvé teszi a csá-
szárságon belüli függetlenséget, amelynek ha-
tása ? 1870 és 1914 között ? különleges gyor-
sasággal fellendíti az ipart és a kultúrát. 1910-
re Magyarország Európa negyedik ipari ere-
jévé fejlõdik. (Lehet, hogy ezzel nem számolt a 
nyugat?)

Az I. világháború után a trianoni bé-
keszerzõdés döntött Magyarország sorsáról: 
területének 2/3 részét feldarabolja és õs-
lakosaival együtt szétosztja a környezõ kis 
országok (kisantant) között. François Mitter-
rand, Franciaország szocialista államelnöke 
errõl így nyilatkozott 1992-ben az UNESCO-
ban: „A XX. század míndegyik béke-

szerzõdése igazságtalan, a trianoni békeszer-
zõdés eleve magában hordozta a II. világ-
háború magvát.“

1920 és 1943 között Magyarország is-
mét felépül.

A II. Világháborúban, amikor a hitleri 
Németország elcsatolja Ausztriát, diplomáciai 
úton kiegyezést keres a nyugati Szövetsége-
sekkel. Ám azok elutasitják.

1944 március 19-én a német csapatok 
Magyarországot is megszállják és a vezetést 
erõszakos módszereik elfogadására kénysze-
rítik. 1945 április 4-én lettek kiûzve, egy rom-
ba dõlt országot hagyva maguk után.

Magyarországot a szovjet Vörös Had-
sereg “szabadította“ fel, de 46 évig megszál-
lója is maradt.

A háború utáni elsõ, 1945-ös válasz-
tásokat a Független Kisgazdapárt nyerte nagy 
fölénnyel, ám szovjet nyomásra, csak a kevés 
számú Kommunista Párttal alakíthatott kor-
mányt, amit KGB segédlettel kieszközölt csa-
lásokkal – új választás kierõszakolása, kék-
cédula rendszer, legitim kormánytagok elüldö-
zése, bebörtönzése, gulágokba hurcolása foly-
tán ? 1949-re sikerült a szabadon megválasz-
tott párt legitim kormányát szétforgácsolni.  
Ekkor a Kommunista Párt veszi át a teljes 
hatalmat. Megvalósul az egypártrendszer, vele 
együtt a terror, a vasfüggöny, a deportáció és a 
politikai perek...

Sztálin halála után három évvel, 1956 
október 23-án kitör a forradalom a függet-
lenségért és a szabadságért. Diákok, munká-
sok, értelmiségiek 12 pontban követelik Ma-
gyarország önállóságát (ennek eszmei értéke 
fogalmazódott meg az új alapokmányban is). 
Másnap, november 24-én már az „ideigle-
nesen ott tartózkodó“ szovjet tankok lövik a 
felkelõket és a velük szolidaritást vállalt ma-
gyar honvédséget. A kommunista kormány 
megosztott: jónéhányan, mint Kádár János a 
Szovjetunióban keres menedéket, Gerõ Ernõ 
belügyminiszter szintén, de elõzõleg még Ma-
gyaroszágra hívta a világ egyik legerõsebb 
hadseregét a felkelés leverésére. A lejáratódott 
vezetõk helyett, a nép bizalmát bíró Nagy Imre 
kerül az ideiglenes kormány élére. Nyolcna-
pos harc után kivonulnak a szovjet tankok 
Budapestrõl. Látszólag gyõzött a forradalom, 
de... November 4-re újabb, végzetes nagyságú 
hadosztályok érkeznek Románián kersztül, 
amely néhány nap alatt vérbe fojtja Budapestet 
és a magyar szabadságharcot. 15 000 halott, 
250 000 menekült.

Kádárt helyezik a hatalom élére még 
további 30 évig, aki a „népi demokracia“ régi 
eszközeivel konszolidálja újra az országot: 
megfélemlítés, terror, politikai perek, börtön-
büntetések, halálos ítéletek... A fiatalkorú lá-
zadóknál megvárják a tizennyolcadik életévük 
betöltését és csak azután végzik ki õket.

A hidegháború végére enyhül a szo-
rítás: Kádár „gulyás kommunista“ Magyar-
országát a keleti országok „legvidámabb ba-
rakja“ jelzõvel látják el nyugaton. Kádárt le-
váltják. Végtisztességet adnak az 1956-os for-
radalomnak. 1989-ben Magyarország meg-
nyitja nyugat felé a vasfüggönyt. Gobacsov 
igéretet tesz a szovjet csapatok kivonására és 
tudomásával többpártrenszerû új választások-
ba kezdhetnek, de...

LÁSSUNK TISZTÁN
AZ „ÚJBARBÁROK“ INVÁZIÓJA
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A Szovjetunió (az USA-val egyetértésben) 
szembeállítja az aktuális magyar kormányt 
egy 20 pontos paktummal, amelynek aláírása 
1989 március 15-én került sor egy rózsdombi 
villában. 

A rózsadombi paktum 20 pontja:
A szovjet csapatok békés és barátsá-

gos kivonulása Magyarországról.
A Szovjetunió kárpótlása a hátraha-

gyott épületekért és javakért.
Barátságos politikai és gazdasági vi-

szony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország 
között.

Mindennemû szovjetellenes tevékeny-
ség megakadályozása.

A határok kölcsönös megnyitása a 
Szovjetunió és Magyarország között.

A volt kommunista párttagok minden 
büntetés alól való mentesítése.

A volt kommunista titkosszolgálat, ha-
tárõrség, rendõrség megvédése az esetleges 
megtorlástól.

A volt kommunisták más pártokban 
való indítása a választásokon.

Az államvagyon átmentése a volt kom-
munisták kezébe.

Az igazságszolgáltatás megtartása a 
volt kommunisták kezében.

Minden zsidóellenes megnyilatkozás, 
megmozdulás és szervezkedés megtorlása.

A szélsõjobboldali pártok szervezke-
désének megakadályozása.

Állandó hangoztatása annak, hogy a 
magyar határok véglegesek és azokon nem le-
het változtatni.

Az új magyar kormány nem tarthat 
kapcsolatot jobboldali emigrációs személyek-
kel, szervezetekkel és csoportokkal.

A románok, jugoszlávok és szlovákok 
felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak 
napvilágot.

Az 1956-os eseményeket, mint a kom-
munizmus megjavítását célzó mozgalmat kell 
beállítani és csak azokat szabad szóhoz jut-
tatni, akik ezt így értelmezik.

A magyar hadsereget egyharmadra 
kell csökkenteni.

A Szovjetunió az átmentett kommunis-
tákon keresztül megtartja politikai befolyását 
Magyarországon, az Egyesült Államok viszont 
megerõsítheti a gazdasági befolyását.

Magyarország teljes garanciát ad a 
magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kul-
turális, politikai és gazdasági jogainak gya-
korlására.

Magyarország teljesen kártalanítja a 
magyarországi zsidóságot a második világ-
háború alatt elszenvedett veszteségeiért.

Az 1990-es választást az újra alakuló 
pártok közül a jobb-közép oldalon helyezkedõ 
MDF (Magyar Demokratikus Fórum) nyeri 
meg. Ennek jegyében Antall József alakít 
kormányt. A fent említett paktum béklyóinak 
ismeretében érthetõ az a folyamatos nehézség 
ami az új, nemzeti érdekeket elõtérbe helyezni 
kívánó jobboldali kormányra hárult. Antall 
József maga is „kamikáze kormánynak“ ne-
vezte saját kormányát. (Mandátuma letöltése 
elõtt egy évvel súlyos betegségben hunyt el.)

A következõ választás a szocialistákat 
(MSzP) és liberális szövetségeseit (SzDSz) 
juttatja ismét hatalomhoz. A liberális eszme 

értelmében rászabadítják a szabadpiacot az 
országra, leértékelik, majd kiárusítják az ál-
lami vagyon nagy részét – sok esetben saját 
maguk, pártjuk vagy holdudvaruk hasznára ?, 
behívnak külföldi érdekeltségû leánybanko-
kat, élelmiszerláncokat és halmas nemzetközi 
kölcsönöket vesznek fel.

A Fidesz (Fiatal Demokraták Szövet-
sége) 1988-ban, fiatal egyetemisták  kezdemé-
nyezésére alakult, közöttük Orbán Viktor, aki 
az 1989 június 16-án  a  Hõsök terén rendezett 
Nagy Imre és az 56-os áldozatok ünnepélyes 
újratemetésén hatalmas tömeg elõtt elmondott  
bátor beszédével vált ismertté. Az 1998-as vá-
lasztást kis fölénnyel a Kisgazdapárttal szö-
vetkezõ Fidesz nyeri. Bár parlamenti többsé-
gük van, a fõbb törvényekhez nem nyúlhatnak. 
A polgári demokrácia kiépítését a rózsadombi 
paktumban foglaltak erõsen korlátozzák. En-
nek ellenére megerõsítik a helyi gazdaságokat 
és nagyobb önálloságot adnak az önkormány-
zatoknak. Az adósságállományt sikerül 52 %-
ra csökkenteni. Újjáépítik az 1965-ben le-
rombolt Nemzeti Színházat, létrehozzák a Mû-
vészetek Palotáját, új múzeumokat nyitnak, 
mint például a Terror Háza és a Holokauszt 
Múzeum, valamint hidat avatnak a Dunán Ma-
gyarország és Szlovákia között. Visszaélések 
bizonyára ekkor is történtek, de összességében 
az ország érdekeit tekintették.

A 2002-es választásokból vesztesen 
kerülnek ki. A szovjet típusú Kádár rezsim 
szociális biztonságához szokott munkásság és 
a szegényebb társadalmi szinten élõ rétegek 
nehezen viselték el az átmenet nélküli ka-
pitalista rendszerû állapotot és annak hoza-
dékát, (munkanélküliség, bérverseny stb.). En-
nek félelmében, nosztalgiával fogadják a szo-
cialista liberális kampány igéreteit; egy szá-
mitástechnikai trükk is feléjük billenti a mér-
leg nyelvét. Kevés különbséggel, épphogy 
megnyerik a versenyt. Hatalomra kerülve fel-
gyorsítják az ultraliberális politikát: elõnyös 
áron és hátrányos szerzõdésekkel adnak át 
államstratégiailag fontos közintézményeket 
(Malév, Postabank, MávCargo, Ikarusz stb., de 
az országot képezõ földet és vizet is) külföldi – 
sok esetben ellenõrizhetetlen identitású – be-
fektetõknek. Ugyanakkor az újabb EU-s köl-
csönök okozta adóságállomány növelése az 
államcsõd lehetõségét is elõre vetíti.

2004-ben a volt KGB ügynök minisz-
terelnököt (Medgyessy Péter) puccs-szerûen 
egy ultraliberálissá váló egykori KISZ titkár, 
Gyurcsány Ferenc váltja, aki két év múlva az 
MSzP frakciója elõtt elmondja a hirhedt,  
„öszödi beszédét“, amelyben beismeri, hogy a 
hatalom megtartása végett a kormányzást 
„…elkúrtuk. Nem kicst, nagyon. Nyilvánva-
lóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. 
Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az 
nem igaz...“, majd lekurvázza egész Ma-
gyarországot. Beszéde óriási felháborodást  és 
tiltakozást vált ki országszerte, ám külföldön 
Poul Nyrup Rasmussen gyorsan a védelmére 
siet: „Gyurcsány Ferenc a legmegfelelõbb sze-
mély a magyarországi reformok irányítására.“ 
? mondja. És a franciák? „Végre egy politikus, 
aki ki meri mondani az igazságot.“ ? Elgon-
dolkodtató...

Nem sokkal késõbb, az 56-os forra-
dalom 50. évfordulójának megemlékezésére a 

szocialista kormány csak egy kis hivatalos ün-
nepséget rendez az elektronikus beléptetõkkel 
ellátott Nemzeti Múzeum zárt kertjében. Dél-
utánra a Fidesz hirdet nyílvános megemlé-
kezést a lakoság számára. A megemlékezésre 
összegyült hatalmas tömeg békés ünnepét sí-
maszkokkal fedett, azonosító jel nélküli, vipe-
rát és gumilövedéket alkalmazó rendõrök foj-
tották vérbe: 5 halott, 2 szemkilövés, 167 sé-
rült (köztük idõsek, külföldiek és ellenzéki 
képviselõk) valamint 153 kegyetlen eljárásban 
részesített letartóztatott. A történteket a francia 
média meg sem említi, és az EU elé vitt 
panasztétel máig is következmények nélkül 
maradt.

Készülõdés a változásra

A 2004 óta EU tag Magyarország népessége 
gazdasági viszonylatban is kezdi becsapva 
érezni magát. Az IMF kölcsönök és EU-s tá-
mogatások helytelen felhasználása nem hoz-
nak fellendülést. Az adók szaporodnak és a 
külföldi érdekekbe került közszolgáltatások 
(víz, gáz, villany) árának emelkedése a közép-
osztályt is leszálló pályára állítja.

A szociál-liberalizmusból kiábrándul-
va a Fidesztõl várnak változást, akik a kor-
mányváltásra készülve megerõsítik a pozició-
ikat. Orbán Viktor az adóság leszorítását, a  
munkanélküliség csökkentését és a közbizton-
ság javítását tekinti a legfontosabb felada-
tának. Ennek eredményes megvalósítását az 
1949-ben (szovjet mintára) írt, és az 1989-ben 
ideiglenesen módosított alkotmány idõszerû 
újraírása tudná elõsegíteni, amit viszont csak 
egy 2/3-os törvény tesz lehetövé.

2010-ben a Fidesz-KDNP 68%-os par-
lamenti többséggel megnyeri a választást és 
ezáltal a 2/3-os törvény jogszerû alkamazá-
sához jut. Orbán Viktor megköszöni a válasz-
tóknak a bizalmat, de ugyanakkor felhívja a 
figyelmet a várható nehézségekre. Tisztában 
van lehetõségeinek korlátozottságával, amely-
ben látja, hogy a rendszerváltozásnál Magyar-
ország lényegében csak „gazdát“ cserélt: a 
szovjet érdekeltségbõl átcsúszott az európai 
kapitalizmus érdekeltségébe. Médiánk (franc-
ia) azért ilyen agressziv Magyarországgal 
szemben, mert Orbán Viktor a liberális pénz-
ügyi tõke gátlástalan kizsákmányolását pró-
bálja új törvényekkel kivédeni.

E rövid összefoglalóból kiderül, hogy 
Magyarország eddig öt esetben találja magát 
különbözõ idegen birodalmak erõszakos dik-
tátuma alatt. Érthetõ tehát, hogy a magyarok 
miért akarják sorsukat saját maguk irányítani. 
Ez magyarázza az Alkotmányban foglalt szim-
bólumok jelenlétét is. A sarkalatos törvények 
esetében konzultációt is tartottak, amelyben 
minden magyar állampolgár lehetõséget ka-
pott a véleményének kifejtésére. A választók 
2/3-a és a határon kívüli magyarság többsége 
egyetért ezzel és kitart a kormány mellett.

A hatodik birodalmat az Egyesült Ál-
lamok és az Európai Unió képviseli, akik bru-
tális gazdasági eszközökkel kívánják az or-
szágot térdre kényszeriteni. Egy olyan, egye-
lõre álcázott birodalom, amely nem tûri, hogy 
egy ország önérdekeinek védelmében állást 
foglaljon a kizsákmányoló szisztémával 
szemben. folytatás a 6. oldalon
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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 szerkesztõinek hitvallása sajátos, alig leplezett öncél jellemzi. 
Másképpen gondolkodók pedig léteznek. Ebben a kiadványban számukra is jut hely.

Karácsonyi és
újévi ajándék

Magyarország visszautasította az IFM köl-
csönt; nem akart Görögország sorsára jutni. 
Folyamatosan törleszti a nemzetközi kölcsö-
nök részleteit és megpróbálja a gazdaságot 
egyesúlyba hozni. Ideiglenes adót vet a ban-
kokra, élelmiszerláncokra, nagy üzleti cso-
portokra és mindazokra, akik elõnyös profitot 
húztak ez idáig az országból. Nem akarja, hogy 
a már eddig is megterhelt nép fizesse a meg-
gazdagodni kivánó spekulánsokat. Kölcsönök 
helyett inkább a helyi foglalkoztatottságot, 
munkahelyek létrehozását és az önkormány-

zatok megerõsítését segíti elõ.
A nemzetközi liberális pénzügyi biro-

dalom most puccsra készül Orbán Viktor és 
kormánya ellen, azokkal a belsõ liberális, szo-
cialista és zöld pártokkal összefogva, akik a 
választásokból vesztesen kerültek ki. Ennek a 
szolgálatában áll a jól összehangolt média 
hadjárata, de a magyar nép túllép ezeken a 
gyûlölködõ, fenyegetõ hazugságokon és kiáll 
igaza mellett. Szabadságukért a szovjet ha-
talommal is szembe mertek szállni. A végre 
megszerzett függetlenségüket nem hagyják a 
nemzetközi pénzügyi oligarchák által 

irányítani. Magyarország az elsõ olyan állam 
Európában, aki ki merte ezt jelenteni, és ezért 
kapja az igazságtalan támadásokat.
De nekünk franciáknak is ideje lenne 
elgondolkodni, mert ha ez a birodalom itt 
Európa szeme láttára arra törekszik, hogy 
megalázza és elnyomja Magyarországot – 
elképzelhetõ mi vár a többi népre. Akkor lehet 
majd igazán aggódni !

JEAN POYETON
építész

Franciaország, 2012. január

Csalódott hangú telefont kaptam múlt év 
december 28-án, délután. A vonalban 
beszélõ, aki elmondása szerint rendszeres 
utazó, panaszosan adta elõ tapasztalatát. 
Az ünnepek elõtti héten még elnézõen 
figyelte a buszmegállói szeméttartók 
állapotát, ilyenkor mindenütt annyi 
feladat adódik, de azt gondolta az áldott 
idõszakra biztosan rendbe teszik a 
kukákat. Sajnos nem így történt. Amikor 

Norbert célratörõ fiatalember. Sok 
mindent elért már eddig életében: iskolák, 
szakma, család, vállalkozás. Elkerült a fa-
luból, de ahogy voltak sikerek, ugyanúgy 
fordulatok is. 

Szenvedélye a sport, az erõemelés. 
Az évek alatt a komolyan vett hobbi beért, 
jöttek a szép eredmények. Érmek, kupák, 
oklevelek. A nagy öröm hazahozta. Ko-
moly versenyeket szervezett a sportcsar-
nokban, a falunapon játékot vezetett. Ter-
vezgetett, többet akart. Fiatalokat bevon-
ni sportágába, rávenni a felnõtteket a 
mozgásra. Ehhez éppen kapóra jött az ál-
láshirdetés, amit az önkormányzat írt ki. 
Bement és beszélt a polgármesterrel: szí-
vesen ellátja a munkát, sok mindenhez ért, 
most is éppen tanfolyamra jár, jól ismert 
szakember az édesapja, õ is segíteni fogja, 
ha itt lesz állása, visszaköltözik Alcsút-
dobozra, már a telket is kinézte, szabad-
idejében sportfoglalkozást vezet. „Feltét-
len add be a pályázatot!” ?  kapta a lelkes 
bíztatást. Teltek a napok, várt. Aztán édes-
anyja hívta: „van nálam egy boríték, ne-
ked szól”.  Válasz a pályázatra ? nem fe-
lelt meg. „Hogyan, hát el is dõlt? Sze-

mélyesen meg sem hallgattak.” Megtudta, 
hogy sokan jelentkeztek. A döntés szûk 
körben zajlott. Nyílt ülés, testületi sza-
vazás, jegyzõkönyv nem volt. Hogy lettek 
így a szabályok betartva? Ismeri és tiszteli 
akit választottak, nem vele van baja. De az 
eljárás, az bosszantja, az rosszul esik. Úgy 
érzi felültették, hisz majd hogy nem, ígé-
retet kapott. A nyájas szó nem volt igaz. 
Kár!

Pedig õ a munkán túl is tenni akart 
a faluért. Hát ilyen jól megy itt, hogy nem 
kell a felajánlás? Azt sem veszik észre, 
hogy milyen sértõ ez az egész eljárás. A 
pályázatra buzdítás után a személytelen, 
elutasító kiértesítés. Nem akar õ elfor-
dulni a falutól, de megbántották.

Rossz szájízzel fogja megszervez-
ni idén a felhúzó kupát. Vagy lehet, hogy 
ezek után nem is kap hozzá önkormány-
zati támogatást? 

Norbi elmondta nekem és mástól is hal-
lottam ezt a történetet. Jól látszik belõle az 
emberi önérzet semmibe vétele és még 
egyéb is. Az, hogy a helyi döntéshozók a 
törvényeket nem tartják be, nem újság. Az 
sem, hogy a lényeges kérdések a pol-
gármester szûk körében dõlnek el. De kü-
lönösen rávilágít ez az eset arra a tényre, 

hogy faluvezetésünk négy tagja erõbõl 
igyekszik a saját képére formálni az ön-
kormányzatiságot és az egész helyi va-
lóságot. Ez ma még mûködik, de tudjuk, 
hogy egyszer mindennek meg kell fizetni 
az árát. Egyébként úgy hírlik, a szóban 
forgó álláshely elég hamar ismét meg-
ürült, bár nem hiszem, hogy Norbi szá-
mára ez felülírná a történteket…

TÓTH ERIKA

Keserû pirula

folytatás a 5. oldalról
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Írásomat az Alcsútdobozi Hírek szerkesztõinek is elküldtem. Azóta a helyi újság két 
számot is megjelentetett, de a fentiek leközlését nem tartották méltónak, a lap hasábjaira 
valónak.

karácsony után ismét munkába ment, a 
púposodó hulladéktartók ugyanabban az 
állapotban sóvárogtak a kiürítés után, 
mint elõtte. Na, jó, mondta magában a 
telefonáló, szólok az illetékeseknek. Ezt 
még aznap meg is tette, de a szemetesek 
valahogy, csak nem ürültek ki. „Itt 
tartunk, nézze csak meg, ezt le kéne 
fotózni! Most Önnek azért mondom, mert 
ez már felháborító! Hát nincs ennek a 
falunak gazdája?” Így beszélt. „Utána 
nézek” - ígértem, és útra keltem. Amit 
fényképezõgépem látott, arról az alábbi 
fotóriport tanúskodik.

A képek december 28-án készül-
tek. Szilveszter és Újév napján is min-
denki a többhetes szeméttel tele láthatta a 
hulladéktartókat. Nem is tudom, így utó-
lag kinek köszönhetjük meg ezt az emlé-
kezetes ajándékot?

DR. HARGITAI LÁSZLÓ

Az alábbi sorokat Oláh Gyárfás polgár-
mester 2012. február 14-én kelt levelébõl 
idézem, mely az egyik képviselõ által fel-
tett kérdésre íródott. A kérdés azt firtatta, 
hogy a helyi alpolgármester részére a 
2011-es évben jogszerûen lett-e kifizetve 
közel egymillió forint?

„Alcsútdoboz Település Önkor-
mányzatának Alpolgármestere részére a 
2010. október 12. napján megtartott ala-
kuló ülésen 80.000 Ft összegû tiszteletdíj 
került megállapításra. A megállapított 
összeget Alpolgármester úr a 2010-es év-
ben nem vette igénybe. Feladatai haté-
konyabb és gyorsabb ellátása érdekében 
saját részére egy laptop beszerzését kérte. 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletében költségtérítés került terve-
zésre, azt a rendelet elfogadását követõen 
Alpolgármester úr igénybe kívánta venni. 
Mivel a betervezett összeg költségtérí-
tésként szerepelt, így nyilatkozatot tett, 
miszerint 100%-os költségelszámolást 
választ. E nyilatkozat alapján részére ha-
vonta 80.000 Ft összegben költségtérítés 
lett számfejtve. A Felcsút-Alcsútdoboz-
Csabdi-Tabajd-Vértesacsa Községek 
Körjegyzõsége megalakulását követõen – 
2012. január 1-tõl ? a kifizetés ellen-
jegyzésére a Körjegyzõség gazdálkodási 
szabályzatának elfogadásáig az Aljegyzõ 
volt jogosult. Az Aljegyzõ Asszony azon-
nal kifogásolta a költségtérítés mértékét 
és felfüggesztette a kifizetést a tényállás 
tisztázásig. A Körjegyzõségi Kirendelt-
ségen õrzött Képviselõ-testületi ülések 
jegyzõkönyvei között megtekintésre ke-
rült az alakuló ülés jegyzõkönyve. A jegy-

zõkönyv tartalmazta a tiszteletdíj meg-
állapításáról szóló határozatot, így bizo-
nyítottá vált, hogy a 2011-es évben tör-
ténõ kifizetések jogtalanul történtek.”

Amint látjuk, Oláh Gyárfás idézett 
levelében elismeri a jogtalan kifizetés té-
nyét az alpolgármester esetében. A jog-
talanság nem jelent mást, mint törvény-
telenséget. A jog és a szabályok semmibe-
vételét. Azok a fránya törvények,  amely-
be Alcsútdoboz elsõ számú vezetõi már 
megint beleütköztek! Tudatlanság vagy  
tisztességtelenség? Igaz, ez nem is kérdés. 
Megmondták õk már az elején, hogy 
ügyes fiúk. Cseleznek, mert mindig  na-
gyon jól akarnak járni. Kerülõ utakat vá-
lasztanak. Elfelejtették a jó magyar köz-
mondásokat, hogy „Addig jár a korsó a 
kútra, míg el nem törik”, vagy „A hazug 
embert hamarabb utolérik, mint a sánta 
kutyát”. A mostani esetrõl hirtelen ezek 
jutnak eszembe. A polgármester elismer-
te, hogy helyettesének jogtalan volt a költ-
ségtérítés számfejtése.

A 2010 októberi idõszakban hatá-
lyos törvények szerint az alpolgármester 
illetményérõl a képviselõ testület az ala-
kuló ülésen dönt. Az alcsútdobozi önkor-
mányzat képviselõtestületének 2010. ok-
tóber 12-i alakuló ülésén az alpolgármes-
ternek 80.000 Ft/hó tiszteletdíjat szavaz-
tak meg. A szavazást követõen azonban 
úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja fel-
venni a tiszteletdíjat. Mesélték, hogy ezért 
nagy elismerésben volt része, tapsot ka-
pott. Késõbb valahogy mégis úgy gondol-
hatta, hogy jól jönne ez a pénz, mert 2011. 
januárjától kifizettette magának, de úgy, 

mintha költségtérítés lenne. Tanult kol-
légánk abból nem csinált lelkiismereti 
kérdést, hogy mit szólnának ehhez a sza-
vazók és abból sem, hogy ez így nem tör-
vényes. Mert a költségtérítés nem egyenlõ 
a tiszteletdíjjal, a törvények szerint annak 
csak egy töredéke lehet. A Ptv.18 § rendel-
kezései kimondják, hogy ha az  alpolgár-
mester részére költségátalányt állapítanak 
meg, annak mértéke a tiszteletdíj mini-
mum 10, maximum 20 %-a lehet. De errõl 
a képviselõ-testületnek határozatot kell 
hozni. Az pedig nincs. Mivel közpénzrõl 
van szó, illik számolnunk egy kicsit. Az 
alpolgármesternek a megszavazott tisz-
teletdíj alapján 16 ezer forint körüli költ-
ségtérítés jönne ki havonta. Igen, de õ havi 
80 ezret kapott. Ezek szerint az alpol-
gármester egy év alatt közel nyolcszáz-
ezret vett fel jogtalanul. Mindezt a pol-
gármester és a jegyzõ tudtával, akik a ki-
fizetéseket ellenjegyezték. Kérdezem, mi 
okból került a tiszteletdíj helyett költ-
ségtérítés kifizetésre? Nem is merem fel-
tételezni, hogy a személyi jövedelemadó 
törvényt akarták kijátszani. Ja, persze, le-
mondott a tiszteletdíjról. Ez tényleg jó 
üzenet volt a választók felé. A pénz  azon-
ban kellett, és a költségtérítéssel sokkal 
jobban jár az ember, ha a 100%-os elszá-
molást választja. Akkor ugyanis az összes 
a zsebében marad, csak számlákat kell 
szerezni arról, hogy mindet elköltötte. 
Persze kizárólag a falu érdekében!

Jellemzõ, hogy a polgármester a 
fentebb idézett levelében így mentegeti 
társát:

„Az alpolgármester úr részérõl 
rosszhiszemûséget azért nem lehet meg-
állapítani, mert õ (vezetõi utasítás hiánya 

Tiszteletdíj vagy költségtérítés?

folytatás a 8. oldalon
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miatt) nem kapott kifizetési jegyzéket a 
számára átutalt összeg számfejtésérõl, 
amelybõl kiderülhetett volna számára az a 
tény, hogy tiszteletdíj helyett költségté-
rítést számfejtettek.“ Kizárólag a korábbi 
jegyzõre próbálja tolni a felelõsséget ? 
amiben van is igazság ?, azonban nem kell 
diplomásnak lenni ahhoz, hogy felfe-
dezzük az ordító ellentmondást. Menjünk 
csak vissza, kérem a levél elsõ részéhez: 
„Mivel a betervezett összeg költségtérí-
tésként szerepelt, így nyilatkozatot tett, 
miszerint 100%-os költségelszámolást 
választ.” Ha nyilatkozatot tett róla, akkor 
tudnia kellett, hogy költségtérítést kap!  
Nem én mondom tehát, hanem a tények 
igazolják, hogy a mentegetésben szemen-

folytatás a 7. oldalról

2012 a gyermekbarát igazságszolgáltatás 
éve. Ezen a területen jogszabályi és intéz-
ményi szinten is történnek olyan lépések, 
melyek a gyermekekre való nagyobb oda-
figyelést, a gyermekek védelmét céloz-
zák. Sajnálatosan évrõl évre nõ a gyer-
mekek ellen elkövetett bûncselekmények 
száma. Az áldozatvédelmi szabályozás 
külön alfejezetben foglalkozik a kisko-
rúakkal. A törvényalkotókat azon szán-
dékok vezérlik, hogy a bûncselekmény ál-
dozataivá vált gyermekek ne váljanak az 
eljárás áldozataivá. Ha trauma éri is õket, 
ügyelni kell arra, hogy az igazságszol-
gáltatás során a seb ne mélyüljön el. Gyer-
mekbarát intézményi környezet kialakí-
tásával, gyermekbarát munkacsoporttal a 
kiskorúakat úgy kell meghallgatni, hogy 
ennek során ne kelljen ismét átélniük az 
õket ért borzalmakat. Egy tavaly elfoga-
dott rendelet értelmében minden megyei 
rendõrkapitányság területén legalább egy 
gyermekbarát meghallgató szobát kell lét-
rehozni. Speciális rendelkezések lépnek 
hatályba nemi bûncselekmények eseté-
ben is. A szabályozás hangsúlyosan veszi 
figyelembe a kiskorúak érzelmi veszé-
lyeztetettségét. A szexuális bûncselekmé-
nyek gyermekáldozatainak helyzete kü-
lönleges, hiszen az ilyen típusú bûncse-
lekmények jelentõs része felderítetlen 
marad, információhiány vagy egyéb féle-
lem miatt nem jut a hatóságok tudomá-
sára. A www.merdmegtenni.hu honlapon 
éppen ezért számos hasznos információt 
kaphatnak az érintettek.

(KÖZIGAZGATÁSI ÉS

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM)

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA
elsõ alkalommal Budapesten

2012. március 31-én 
tizenhárom fõvárosi teátrum

várja különleges programokkal 
a közönséget.

A múzeumok éjszakájának 
mintájára tartandó rendezvény 
programjai között szerepelnek 

eddig még nem látott elõadások, 
gyermekmûsorok, koncertek és 

beszélgetések is.

A magyar háztartásokban jelentõs meny-
nyiségû felhasználatlan és sajnos sokszor 
lejárt gyógyszerkészlet van szükségte-
lenül felhalmozva. Ez komoly pazarlást 
jelent egyrészt a családoknak, másrészt a 
központi ellátórendszernek is, hiszen a 
legtöbb készítményhez állami támoga-
tással lehet hozzájutni. A január óta ér-
vényes jogszabály módosítások ezt a ki-
alakult helyzetet kívánják megszüntetni. 
Mint ismert január negyedikétõl megerõ-
sítést nyert az a szabály, hogy az orvos 
alapesetben maximum 30 napi gyógy-
szeradagot írhat fel egy receptre. Meg-
felelõ indokoltság esetén – kivételesen 
betegellátási érdekbõl ? az orvos eddig is 
és a jövõben is rendelhet 1 hónapnál na-
gyobb mennyiséget, ha az eddigi sza-
bályozásnak megfelelõen a beteg nyil-
vántartásában ellenõrizhetõ módon 
feltünteti a 30 napi adagot meghaladó 
gyógyszerrendelés indokát, megjelöli a 
gyógyszerrel ellátott idõszakot, és a vény-
re rávezeti a naplószámot, valamint azt, 
hogy a rendelt gyógyszer mely idõpontig, 
idõtartamig elegendõ. 2012. március 1-
jétõl hatályba lép az a változás, hogy az 
orvosnak az azonos idõpontban felírt vé-
nyeken külön-külön fel kell tüntetnie, 
hogy a 2. és 3. hónapra felírt gyógy-
szeradag mikortól váltható ki. Az idõ-
pontokat úgy kell megadni, hogy a beteg 
minden adaghoz idõben tudjon hozzá-
jutni, ezért az új szabályozás fontos ele-
me, hogy az így felírt vények az orvos 
által megjelölt idõpontot megelõzõ 7. 
naptól már kiválthatók a gyógyszertár-
ban. Az eddig hatályos szabályok szerint 
az azonos idõpontban felírt – 90 napig ér-

szedett hazugságról van szó. Ez nem vá-
daskodás, ez a valóság. A szóban forgó 
levél itt van elõttem, Oláh Gyárfás írta alá, 
abból olvasom. Lesújtó. Ne is csodálkoz-
zunk, hogy falunk nem megy semmire. 
Sokan tisztában vannak azzal, hogy Al-
csútdoboz elõljárói miféle emberek. Az 
egyetlen szerencsénk, hogy megalakult a 
körjegyzõség, mely féket tehet a helyi ha-
talom túlkapásaira. Ezt bizonyítja a szó-
ban forgó eset is. Az semmit nem javít a 
helyzeten, hogy a jogtalan összeget visz-
szafizetik. Sajnos itt arról van szó, hogy 
egy éven keresztül az orruknál fogva ve-
zették a választókat.

TÓTH ERIKA

vényes vények – akár egyidejûleg is ki-
válthatók voltak. A módosítással elkerül-
hetõ, hogy amennyiben a beteg terápi-
ájában változtatás szükséges, a kiváltott, 
legtöbbször társadalombiztosítás által is 
támogatott gyógyszerek kárba vesszenek, 
felesleges költségeket jelentsenek mind a 
betegnek, mind pedig a társadalombiz-
tosításnak. Az új rendszer számos elõny-
nyel jár a lakosság részére. Amellett, hogy 
a megvásárolt gyógyszerek nem egy-
szerre terhelik a felhasználó zsebét, nem 
szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, 
hogy akár néhány hónap alatt is gyakran 
csökkenhet egy-egy készítmény ára. Ez-
zel a beteg gyógyszerköltségei is csök-
kenhetnek, ha nem egyszerre váltja ki a 
gyógyszereket. Fontos szempont lehet az 
is, hogy az egyes gyógyszerkiváltáskor a 
gyógyszerésznek lehetõsége van a beteg 
állapotáról, gyógyszeres kezelésének 
eredményességérõl kérdéseket feltennie, 
így szükség esetén egészségének védel-
mében javasolhatja a kezelõorvos fel-
keresését. A gyakorlatban korábban rend-
szeresen az is elõfordult, hogy a felfo-
kozott gyógyszerigények miatt, amikor a 
betegek több havi adagot kívántak egy-
szerre kiváltani, hiány alakult ki a pati-
kákban. A módosítással a gyógyszertárak 
is jobban fel tudnak készülni készleteik-
kel a folyamatos gyógyszerellátás biztosí-
tására.

                                                              
(NEFMI EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELÕS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG)

A gyermekek védelme
mindannyiunk
közös érdeke

Új gyógyszerfelírási rend a
takarékosság jegyében
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MEGHÍVÓ

TISZTELETTEL HÍVJUK 
 AZ ALCSÚTDOBOZI 
KERTBARÁTOKAT

 2012. MÁRCIUS 23-ÁN 
PÉNTEKEN 17 ÓRAKOR

AZ ALCSÚTDOBOZ
PETÕFI U.5.

SZÁM ALATTI 
NYUGDÍJASHÁZBA

A KERTBARÁT AKADÉMIA 
 KLUBFOGLALKOZÁSÁRA

TÉMA:

HOGY SZAPORÍTSUNK, 
MIT SZAPORÍTSUNK?

A KLUBFOGLAKOZÁST VEZETI:

DR. GULYÁS LÁSZLÓ
EGYETEMI TANÁR

ÉRDEKLÕDÉSÜKRE SZÁMÍTVA
ÜDVÖZLETTEL:

FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ, 
TABAJD, ETYEK, VÉRTESACSA

POLGÁRAI  
EGYÜTTMÛKÖDÉSÉÉRT 

EGYESÜLET

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
kiemelt célja a kiskorúak tudatos média-
használatának erõsítése, a gyerekek mé-
diaértésének elõsegítése. A hatóság a mé-
diatörvény elõírásainak szigorú betarta-
tásával védelmet kíván nyújtani a te-
levízió, az internet és az okos telefonok 
gyermekekre veszélyes tartalmaival 
szemben. A televízióban megjelenõ ká-
ros tartalmak kiszûrése érdekében a mé-
diatörvény elõírja a korhatár-karikák al-
kalmazását, amelyet a hatóság folyama-
tosan ellenõriz. Ezzel párhuzamosan be-
vezettek egy önkéntesen használható, 
mosolygó gyermeket ábrázoló pikto-
gramot is, amellyel az óvodáskorúaknak 
kifejezetten javasolt mûsorokat érdemes 
megkülönböztetni. A tudatos televízió-
zás érdekében a médiahatóság egy ki-
adványt is megjelentett „Láss, ne csak 
nézz! Használd okosan a médiumokat” 

címmel. Cél, hogy a gyerekek a ve-
szélyeket ismerve és kikerülve, magabiz-
tosan használják a médiumokat. A 21. 
században a gyermekek és felnõttek éle-
tében egyaránt meghatározó helyet foglal 
el az internet használata. Az új jogsza-
bályok szerint a korhatár-karikák alkal-
mazása az internetes tartalmakra is kö-
telezõ. A médiahatóság sikeresen mûköd-
teti az internethotline.hu weboldalt, ahol 
bárki bejelentheti a kiskorúakra káros 
tartalmakat. Ezen kívül a gyermekek tu-
datos médiahasználata érdekében „Mé-
diaértés-oktató központ” üzemeltetését 
tervezik, ahol a gyermekek játékosan, in-
teraktív módon ismerhetik meg, hogy me-
lyek azok az eszközök, amelyekkel a kü-
lönbözõ médiumok (például a televízió, a 
rádió, a nyomtatott és az elektronikus 
sajtó) esetleg megpróbálják befolyásolni 
õket. A modern technika rohamos fejlõ-
désének és terjedésének köszönhetõen,  
az egyre népszerûbb okostelefonokon ke-

resztül elérhetõ internet és mobil alkal-
mazások rejtett veszélyei is figyelmet ér-
demelnek. Ugyan ma már több olyan 
program létezik a mobiltelefonokra, ame-
lyek megakadályozzák a kémprogramok 
vagy éppen vírusok letöltését, de ezek 
használatához is szükség van egy bizo-
nyos alaptudásra, aminek segítségével a 
gyermekek alkalmazni tudják ezt, illetve 
fel tudják mérni, hogy milyen veszélyeket 
rejt, ha illetéktelen kezekbe kerülnek az 
adataik. Emellett a hatóság figyelmet for-
dít egy új – az okostelefonok terjedésé-
nek köszönhetõen elõtérbe került – prob-
lémára, a kéretlen adatforgalmak témakö-
rére. A hatóság tavaly októberben új ren-
deletet alkotott az elõfizetõi szerzõdések 
feltételeirõl. November 1-je óta a szol-
gáltató nem számlázhatja ki a tarifát, ha 
olyan szolgáltatást, terméket vagy elek-
tronikus hírközlõ eszközt értékesít, ame-
lyet az elõfizetõ nem rendelt meg.

(MÉDIATANÁCS)

A közelmúltban ifjúságpolitikai keret-
program született azzal a szándékkal, 
hogy a magyar fiatalok érezzék: a ha-
zájuknak éppen annyira szüksége van rá-
juk, mint nekik maguknak a hazájukra. A 
kormány érdeke, hogy a fiatalok itthon 
teremtsenek egzisztenciát, itt boldogul-
janak és vegyenek részt Magyarország 
megújításában. A magyarok erkölcsi, 
szellemi és a gazdasági felemelkedésé-
nek záloga lehet az a kölcsönösség, ahol a 
fiatalok azt vallják, hogy „törõdöm a ha-
zámmal, mert pontosan tudom, hogy a 
hazám is törõdik velem“.

Az Új Nemzedék Jövõjéért prog-
ram négy téma köré szervezõdik: a tu-
datos állampolgárság kérdése, az egzisz-
tenciális problémák, a családalapítás és 
otthonteremtés, valamint a szabadidõ el-
töltése.

A tudatos állampolgárság gyakor-
lását többek között a rövidesen felállí-
tandó Magyar Nemzeti Ifjúsági Tanács 
szolgálja, mely összefogja az ifjúsági 
szervezeteket és ellátja a fiatalok képvi-
seletét a kormány és az Európai Ifjúsági 
Fórum elõtt. Az otthonteremtés és a csa-
ládalapítás kapcsán bérlakás programmal, 
a családi adózás támogatásával és a forint 
alapú lakáshitelek lehetõségeinek kiszé-
lesítésével nyújt segítséget az állam. Az 
egzisztenciális problémák megoldására 
ad lehetõséget a „Ifjúság karrier-életpá-
lya“ modellprogram, amely életvezetési 
és pályaválasztási segítséget kíván nyúj-
tani a fiataloknak három fõ életszakasz-
ban: 16 éves korban, majd az egyetem 
elsõ éve után, illetve az egyetem utolsó 

éve elõtt. A szabadidõ kapcsán a bizton-
ságos szórakozás, az elérhetõ kultúra és 
sportlehetõségek megteremtése érdeké-
ben hoz intézkedéseket a kormány. Szó 
van a cserkészmozgalom fellendítésérõl, 
a fiatalok belföldi turizmus iránti érdek-
lõdésének felkeltésérõl, és a 38 éves múlt-
ra visszatekintõ Cimbora címû televíziós 
mûsor újjáélesztésének támogatásáról. 
Javaslatot tesznek egy „Ne tévézz“ kam-
pány létrehozására is, amelyben hétvégén 
„iskolabusz jellegû jármûvekkel“ gyûjte-
nék össze a gyerekeket, hogy elvigyék 
õket a település fõ közösségi helyszínére, 
ahol számukra szervezett kulturális prog-
ramokon vennének részt.

A tervezet része a „Van kihez for-
dulnod“ program, amelynek célja egy in-
ternetes üzenetekre épülõ mentálhigiénés 
hálózat létrehozása. Ennek lényege, hogy 
a fiatalok sajátos problémáikra anonim 
módon segítséget kérhetnek egy szakkép-
zett mentortól, (a feladatra kiképzett pe-
dagógusoktól), akiket a program Szabó 
Magda: Abigél címû regénye nyomán, 
utalva az internetes felületre, „Ebigélnek“ 
neveznének. Készül az ifjúság.hu infor-
mációs portál is, ami egy praktikus, fia-
taloknak szóló tartalommal kialakított in-
ternetes oldal lesz. E két kiemelt projekt, 
az ifjúság.hu és a „Van kihez fordulnod“ 
program még idén, várhatóan szeptem-
berben elindul.

A keretprogramban szereplõ egyes 
projektek úgy kerülnek kidolgozásra, 
hogy finanszírozásuk Európai Uniós for-
rások bevonásával valósuljon meg.

(FORRÁS: WWW.FIDESZ.HU)

Tudatos médiahasználat

Program  az Új Nemzedék Jövõjéért
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Mohács életében a legnagyobb dolog a 
farsang idején tartott busójárás. Az ese-
mény sokat változott az évek alatt, de az 
alapok mindig ugyanazok. Férfiak jel-
mezbe, szõrös bundába beöltözve kerep-
lõket pörgetnek, lisztet szórnak a nézõkre, 
koporsót úsztatnak a Dunán, néha az asz-
szonyok a lányok haját meghúzzák, hogy 
hosszabbra nõjön.

Magyarországról elsõként 2009-
ben a mohácsi busójárás került fel az 
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
listájára.

Más népek hiedelemvilágában is 
megtalálható a télbúcsúztató, tavaszkö-

szöntõ szokás. Mohácson ennek a hagyo-
mánynak az eredetét a törökök kiûzésével 
magyarázzák.

A busójárás egyházi idõponthoz 
kötõdik, a maskarás ünneplés zárása  min-
den évben a böjti idõszak kezdetét jelzi. A 
csütörtökön induló és hat napig tartó far-
sangolás csúcspontja a farsangvasárnap.  
E jeles nap eseményei azzal kezdõdnek, 
hogy a hideg téli Dunán a Mohács szi-
getrõl ladikokkal átevezõ maszkos bun-
dás busók serege a partra érkezik a Sokác 
révben. Ezt követõen a busó csoportok a 
Koló téren gyülekeznek, majd 15 órakor 
indul a „nagy felvonulás” a város köz-

pontjába, a Széchenyi térre. A vonulóknak 
több tízezer ember áll sorfalat. Közben a 
fõtéren korabeli török ágyúkat sütnek el. 
Ettõl nagyon meg lehet ijedni, mert annyi 
a néznivaló, hogy erre igazán nem számít 
senki. Hatalmas a hangzavar. A busók a 
derekukra kötött kolompokkal, a kezük-
ben lévõ kereplõkkel próbálják elûzni a 
telet. A felvonulási út két oldalán alkalmi 
árusok kínálják portékájukat. Van itt min-
den. Nagyon felkészültek. Busó maszkos 
hûtõmágnes, poharak, festmények, köny-
vek, képeslapok. Ételt, italt mindenhol le-
het kapni. Itt mindenki megtalálja, amit 
keres. Népzenészek, néptánccsoportok, 
kiállítások, mutatványosok hada szóra-
koztatja a kíváncsiskodókat. Az esemé-
nyek fontos állomása az esti máglyagyúj-
tás. Hatalmas, ház méretû máglyát gyújta-
nak meg, a tetején a szalmabábuval.

Ilyenkor látogatható néhány 
maszkfaragó mûhely, fazekas, mézeska-
lácsos népi iparmûvészek. Velük érdemes 
szóba elegyedni, mert sokat tudnak me-
sélni a helyi szokásokról, hagyományok-
ról, az álarcok fajtáiról, készítési mód-
jukról.

Hatalmas élmény a mohácsi busó-
járás, mindenkinek ajánlom, hogy egy-
szer látogassa meg. Amíg ezt személye-
sen nem tehetik meg, addig az újság meg-
jelenésével egy idõben, a helyi TV-ben 
tudják megtekinteni az egyedi látványos-
ságot. Jó szórakozást kívánok minden-
kinek!

FEKETE IMRÉNÉ

Alcsútdoboziak télûzõben

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
ZENÉS VASÁRNAP DÉLELÕTT

2012. MÁRCIUS 25. 11 ÓRA
FELLÉP

AZ ALCSÚTDOBOZI ECHO KAMARAKÓRUS
MÛSORON: 

20-21.SZÁZADI KÓRUSMÛVEK, MÁTÉ JÁNOS: HIMNUSZ
HALMOS LÁSZLÓ-REZESSY LÁSZLÓ: HÁLAHIMNUSZ

GÁRDONYI ZSOLT: MAGYAR ÉNEK
GÁRDONYI ZOLTÁN: EMLÉKSOROK FÁY ANDRÁSNAK

SZOKOLAY SÁNDOR: 
FOHÁSZKODÁS A NEMZET FELEMELKEDÉSÉÉRT

ANDORKA PÉTER: MISSA BREVIS (ALCSÚTDOBOZI MISE)

VEZÉNYEL:  BORBÉLY JÓZSEFNÉ ÉS KISS FERENC
KÖZREMÛKÖDIK:

A KÓRUS ZENÉSZBARÁTAINAK
KAMARAEGYÜTTESE

ORGONÁN KÍSÉR: SÉRI CSABA

CÍM:  1014  BUDAPEST  SZENT GYÖRGY TÉR 2.
BUDAVÁRI PALOTA „C” ÉPÜLET III. EMELETI 

KUPOLACSARNOK

FEJÉR MEGYE ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZATA
MEGTISZTELÕ ÉRDEKLÕDÉSÜKRE SZÁMÍTVA  HÍVJA  ÉS VÁRJA 

ÖNÖKET  A MAGYAR-LENGYEL BARÁTSÁG NAP
2012.ÉVI RENDEZVÉNYEIRE

március 23. péntek 
10.30 óra ALBA PLAZA SZÉKESFEHÉRVÁR

„Fejér és Opole” fotókiállítás 

megnyitja Barbara Kaminska marsallhelyettes
és Vargha Tamás közgyûlés elnök

12 óra PUSKÁS FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA 
FELCSÚT

„Magyar-Lengyel Barátság Napi Futball Kupa”
Opole Vajdaság, Partium FC Nagyvárad, Vác LSE, 

Videoton Puskás Akadémia csapatokkal
18.00 óra VIDEOTON STADION SZÉKESFEHÉRVÁR

Múlt, jelen, jövõ a labdarúgásban
(Kovács Ferenc, Tyc Wojciech, Mészáros Lõrinc

nyilvános beszélgetése)
március 24. szombat 

11.00 óra SZÉKESFEHÉRVÁR, JÁVOR OTTÓ TÉR 

Horváth János képzõmûvész
Katyn Emlékkeresztjének felavatása

megemlékezést tart Roman Kowalski nagykövet
és Cser Palkovics András polgármester



11. oldalFATEVFATEV

Maguk mögött tudhatnak még egy évet, és 
fennállásuk 3. évét ünnepelhetik a te-
lepülésünk fiataljaiból álló néptánccso-
port tagjai.

A szülinapokat én magam is na-
gyon szeretem megünnepelni, ezért ha-
mar felkerestem Tóth Erika barátnõmet, 
hogy találjunk ki valami különlegeset a 
Cifrázók számára.

Néhány napi ötletelés után egy 
igen különleges, emberi értékeket elõ-
térbe helyezõ programot, A láthatatlan 
kiállítás megtekintését választottuk tán-
cosainknak.

Erika azonnal felajánlotta a buszt 
az utazáshoz, és nagy örömömre a FATEV 
Polgári Egyesület ismételten megmutatta, 
hogy néptánccsoportunk fõ támogatója, a 
belépõdíjakról õ gondoskodott.

Buszunk hamar megtelt és tele kí-
váncsisággal indultunk útnak március 4-
én vasárnap.

Mi is az a Láthatatlan kiállítás? A 
vakok életét próbálja velünk megismer-
tetni tapasztalás útján. Mondhatom meg-
döbbentõ volt sokunk számára, hogy már 
a látótér játékainál is milyen egyszerû és 
alapvetõ dolgokat nem tudtunk megolda-
ni letakart szemmel. (dominóztunk, kira-
kóztunk, építettünk, stb.) Kipróbáltuk a 
beszélõ számítógépet, a mérleget, és ír-
hattunk Braille írógéppel. Ismerkedhet-
tünk a Braille ábécével, és az így írt köny-
vekkel.

Majd 8 fõs csoportokban indulha-
tott a különleges kalandtúra. Koromsötét 
helységekben „nézelõdtünk”, azaz kita-
pogathattuk a tanyasi, erdei élet jelleg-
zetes tárgyait, eszközeit (kapa, kasza, 
méhkas) majd megpihentünk egy vadász-
házban. Tapogatózva közlekedhettünk 

egy városi forgatagban, szobrokat, gyü-
mölcsöket, zöldségeket, konyhai és hét-
köznapi használati tárgyakat próbáltunk 
felismerni.

A vakság nem betegség, hanem ál-
lapot! – mondták segítõink, és fantasz-
tikus biztonsággal irányítottak bennün-
ket. Mi viszont, szinte tehetetlenül „to-
tyogtuk” végig a kiállítást.

Mindnyájan elgondolkodtunk 
azon, hogy micsoda kincset mondhatunk 
magunkénak, hogy látunk, hogy megvan 
a szemünk világa.

Szükség is volt a szemünkre, mert 
hazaindulás elõtt még sétáltunk egyet a 
Budai várban, ahonnan csodálatos Duna-

parti  panoráma tárult elénk.
A táncosaim nevében köszönöm 

Tóth Erikának és a FATEV Egyesületnek 
ezt a szép délutánt. Azok számára pedig, 
akik látni szeretnék táncosaink mûsorát, 
figyelmükbe ajánlom a következõ fellé-
péseinket:

Április 7. Húsvéti táncház és vásár, 
Alcsútdoboz.

Május 19. Hagyományõrzõ nap, 
Alcsútdoboz.

Június 9. Szlovák néptánc feszti-
vál, Sóskút.

KEINDL ZOLTÁNNÉ

A Cifrázó Néptánccsoport vezetõje

Boldog Születésnapot Cifrázók!

Az elmúlt év végén, december 14-én Dr. 
Petrin László, a körjegyzõségünk veze-
tõje és Dr. Fejér Diána, aljegyzõ letették a 
hivatali esküjüket. A FATEV Polgári 
Egyesület nevében gratulálunk a kineve-
zésükhöz, munkájukhoz sok sikert kí-
vánunk.

Sajnos Alcsútdobozról az elmúlt 
idõszakban minden jegyzõ elmenekült, a 
jelenlegi faluvezetéssel senki nem kívánt 
együtt dolgozni, így Alcsútdoboz a kör-
jegyzõségbe nem tudott aljegyzõt biz-
tosítani.

FEKETE IMRE

FATEV Polgári Egyesület elnöke

Hivatali eskü
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A
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,

Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttmûködéséért Egyesület 

Hírlevele.
Kiadja és szerkeszti a

FATEV Egyesület Elnöksége.

www.fatev.hu
Megjelenik alkalomszerûen

500 példányban.
 Ingyenes kiadvány.

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

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

Telefon: +36/22/512-120

MÁSKÉPPMÁSKÉPP

FATEVFATEV

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS
A FATEV POLGÁRI EGYESÜLET 

SZERVEZÉSÉBEN

1. nap - augusztus 4. szombat:

Indulás Alcsútdobozról 5,30 órakor. Utazás az M3-as autópályán. Rövid 
program Máriapócson (Kegytemplom), majd városnézés Nyíregyházán. A kora 
délutáni órákban érkezés Vaja-Tákosra, ott a mezítlábas Notre Dame, majd 
Csarodán a Mosolygós Szentek temploma megtekintése. A késõ délutáni 
órákban határátlépés. Szállás Beregszásztól pár kilométerre, Mezõgecsén.

2. nap - augusztus 5. vasárnap:

Reggeli után kirándulás: Beregszász - Munkács vár és városközpont 
megtekintése, délután Ungvár látnivalói. Estére Mezõgecse, közös mûsor a 
falubeliekkel - néptáncbemutató.

3. nap - augusztus 6. hétfõ:

Reggeli után kirándulás: Verecke hágó-szoros, a Sípot vízesés és a Szinevéri 
víztározó megtekintése. Szolyva - a siratófalnál megemlékezés a Málenkiíj robot 
elhurcoltjaira.

4. nap - augusztus 7. kedd:

Reggeli után kirándulás: Nagyszõlõs - Huszt - Técsõ - Aknaszlatina - Európa 
közepe - Rahó - a két Tisza összefolyása - majd vissza a szálláshelyre.

5. nap - augusztus 8. szerda:

Hazafelé: Csetfalva: két templom - Beregszász: piac - Határátlépés - Tarpa 
(külön ebéd fakultatív) - Szatmárcseke: Kölcsey síremlék - temetõ - Nyírbátor: 
kb. 1 1  órás program, Várkastély Református Templom, Minorita templom. 
Érkezés Alcsútdobozra a késõ esti órákban.

Szállás: 4 éjszaka MEZÕGECSÉN, 2-3 ágyas fürdõszobás szobákban, falusi 
vendég-látóknál.

Étkezés: Félpanzió - bõséges reggeli és estebéd, helyi konyha szerint. 
          
Utazás: Alcsútdobozról induló és ide érkezõ autóbusszal. 
Kísérõ és idegenvezetõ: Pápai Ferenc és Popovics Béla történész.

Részvételi díj: 15.000 Ft + 100 Euro/fõ  (utazás, szállás, félpanzió, 
programvezetés, be-lépõk, biztosítás).

KÁRPÁTALJA  KINCSEI
MEZÕGECSE - Beregszász - Munkács - Ungvár - Verecke -

Szolyva - Nagyszõlõs - Huszt - Técsõ - Rahó - Csetfalva -
Tarpa - Szatmárcseke - Vaja - Tákos - Csaroda - Nyírbátor

2012. augusztus 4-8. A Felcsút, Alcsútdoboz, 
Tabajd, Etyek, Vértesacsa 

Polgárai 
Együttmûködéséért 

Egyesület

2012. évi mûködéséhez
és  programjai 

megvalósításához 
kéri és várja 

1% -os
személyi jövedelemadó 

felajánlásaikat a 

18492264-1-07
adószámra

Köszönettel:
FATEV Egyesület

Elnöksége

Adó 1%Adó 1%

EVFATEVFAT


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9
	Oldal 10
	Oldal 11
	Oldal 12

