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A POLGÁRI TÁRSAS ÉLET HÍREI ALCSÚTDOBOZON

ELKÉSZÜLT A JÁTSZÓTÉR

A FATEV Polgári Egyesület 2012. novemberében adott be ötmillió forintos támogatási kérelmet az EMVA (Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap)
falumegújítás és fejlesztés célkitűzés keretében, közcélú játszótér építésére a
Völgyvidék Leader Közösséghez. A pályázati kérelem összeállításakor került
sor az Alcsúti Református Egyház és a
FATEV Egyesület közötti megállapodás
aláírására, amely szerint az egyházközség saját ingatlanán biztosítja a helyet, az
egyesület pedig megépíti a játszóteret.
November utolsó hetében, izgatott örömmel vettem be naponta a jól ismert kanyart
a református templomhoz. A játszótér
építés hosszas előkészülete után, végre
felgyorsultak az események és felvonultak a vállalkozók a gyülekezeti ház udvarába. Először mértek, kitűztek, majd ástak és alapoztak. Jó nagy felfordulást csináltak. Még fel sem ocsúdtunk és már a
játékok is itt voltak. Szépen, színesen várták, hogy elfoglalhassák helyüket a néhai
protestáns iskola portáján. Újabb ásás,
gödrök, és a föld 50-100 cm mélyen fogadta magába a hinták és rugós játékok
alapzatát, ahogy a szabványok és biztonsági rendeletek előírják. Miután minden
eszköz a helyére került, a szintfeltöltés

következett: egész napos talicskázás,
földhordás. Legvégül a bokrok és a fák
kerültek a helyükre, hogy legyen árnyék is
az itt játszó apróságoknak. Néhány napi
koncentrált munka és még a havas-fagyos
idő beállta előtt elkészült a közcélú játszóhely. A földdel feltöltött részek a téli

hónapok alatt tömörödnek, aztán tavasszal jöhet a füvesítés. A hintaláncok,
ülőkék felszerelését és a játszótér gyerekek javára történő birtokbaadását a melegebb hónapokra tervezzük. Szándékaink
szerint áprilisban tartjuk az avató ünnepséget, amelyre minden helybéli érdeklődőt meghívunk.
A játékok telepítését nem tudtuk
volna megvalósítani azok nélkül a segítőink nélkül, akik a tereprendezést elvégezték, hálásak vagyunk érte. A Református Presbitériumnak és Nagytiszteletű Úrnak is köszönettel tartozunk, amiért
partnerek voltak és helyszínt biztosítottak
a játszótér számára. Nagyon bízunk abban, hogy ez a templom melletti gyermek
közösségi tér a Teremtő áldásával fog működni és egész faluközösségünk javát fogja szolgálni.
TÓTH ERIKA
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Békemenet
A 2013. otóber 23-án ismét Békemenetet
szervezett a Civil Összefogás Fórum. A
többszázezer főnyi résztvevő méltósággal
emlékezett meg az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról, és tisztelegett az Orbán-kormány és a magyar társadalom három és fél éves kiemelkedő teljesítménye
előtt. A Békemenet összehívására elsőrendűen az Orbán Viktort ért halálos fenyegetéssel felérő, Budapest Clark Ádám
téren történt szobordöntés miatt került sor.
Alcsútdoboz település képviseletében mi
is ott voltunk, és a sok kilométer hosszan
kígyózó embertömeggel együtt a Bem térről a Hősök terére gyalogoltunk.
FEKETE IMRE

Menetelés Székelyföldért
Székelyföld őshonos közössége sajátos
földrajzi, történelmi és kulturális jellegzetességeket hordoz. A székely önkormányzatiság csírái a 11-12 századra
nyúlnak vissza. Már az Árpád kort idéző
írásos dokumentumok is a székely katonai szervezettségről (hadsereg) és a szokásjog (ispáni cím használata) meglétéről tanúskodnak. Aranyosszék, Csíkszék,
Háromszék, Marosszék, és Udvarhelyszék csaknem félezer éven át (1400-tól
1876-ig), bíráskodási, közigazgatási és
katonai autonómiával rendelkező közhatóságok voltak. A 20. századi viharos
történelem ellenére, még ma is kb.
700.000 székely él egy tömbben, a Keleti Kárpátok, az Erdélyi-medence és a Mezőség peremterületeinek ölelésében.
„Nagy a világ, s amilyen nagy
Te Székely nép oly kicsiny vagy,
de nagy a lelked napvilága
S világít a nagyvilágra.”
Ezt a kis feliratot vésték az I. világháborús
honvédek előtt tisztelgő szobor alapzatára, mely Rétyen, a Nyíresben áll. A szülőföldjéhez hűséges székely népet is jelképező emlékművet, a Székelyek Nagy
Menetére készülőben ejtette útjába Bicske város delegációja. Tizenhat ember, kiket a testvérváros Tusnádfürdő invitált:
osztozzanak az autonómia ügyéért folyó
küzdelemben, vegyenek részt a székelyek
nagy menetelésében! Bicskéről idén már
többször járt itt egyházi vagy önkormányzati csoport, nem csoda, hogy őszinte és
baráti a fogadtatás. Igazi élő kapcsolat ez.
Látszik a kézfogásokon, ahogy Tessely

Zoltánt üdvözli Albert Tibor tusnádfürdői
vagy Dálnoki Lajos rétyi polgármester
kollégája. Egyértelmű, hogy Bicske nem
hagyhatta ki ezt a mostani utat. A város
önkormányzati képviselői és intézményvezetői mellett, szép gesztussal, a Járási
Hivatal képviselőjét is meghívták. „Itt a
helyünk. Szívünk teljes melegével jöttünk.” E gondolatok olvashatók Tessely
Zoltán arcán, amíg a Nagy Menetelés
alatt, végig önmaga tartja városa névtábláját. Tusnádfürdő két busszal és személyautókkal érkezett Kökösre, a menet egyik
csomópontjára. Nagy a sokaság. Az ég-

bolt felé törekvő székely zászlók kéken
dagadó folyama alatt együtt vannak a magyarok. Felhangzik a reformátusok 90.
zsoltára: „Tebenned bíztunk…”, és elindul a menet. Az összetartozás érzése dobogtatja a szíveket. A Gábor Áron szülőfaluja és hősi halálának helyszíne közötti 53 kilométeres útszakaszt a rend őrei
vigyázzák, mert autók is járnak és hömpölyög az embertömeg. Szépen szólnak a
magyar népdalok, többször is egymás
után. Gábor Áron rézágyúja, Erdő, erdő,
erdő, Esik eső karikára, és persze a Székely himnusz. Akiknek nehéz a járás, csak
az út szélén állnak. Integetnek, tapsolnak,
mosolyognak vagy sírnak. Mély érzések
dagasztják a kebleket: ez a nap közös tett
egy fontos ügyért. A jövőért, az életért!
Elől és hátul, a szem csak a vonulókat látja. Egyszer, csak összeér a két irányból
haladó menet, megszólal egy rádió. Elhangzik a Székely Nemzeti Tanács Nyilatkozata, majd a himnusz és a Székely
himnusz. A legfelejthetetlenebb pillanatok. És aztán a várakozás: mi fog történni
ezután, mi lesz az eredmény? „Biztos,
hogy történelmet írtunk” – mondja Albert
Tibor, aki hiszi, hogy lesz változás. A budapesti média százhúszezer résztvevőről
beszél, Bukarestben ez csak tizenötezer.
Nincs mese, folytatnod kell „Székelyország”! Hogy végre felismerjék: Románia
és egész Európa is csak úgy lehet sikeres,
ha teljes és tényleges szabadságot és
egyenlőséget ad valamennyi polgárának.
Az biztos, hogy egyszer minden a helyére
kerül, csak soha ne legyünk kishitűek!
TÓTH ERIKA
(a delegáció tagja, a Bicskei Járási
Hivatal képviseletében)
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Batyubál

általunk épül vagy pusztul a falu. Míg
gondolatban így kalandoztam, véget is ért
a közös ének. A színpadi műsor kezdéseként szépen szólt a köszöntés, majd a
szereplők felvezetése. Jöttek sorra a produkciók: énekkar, versmondás, és megint
énekesek. Jó órányi előadás után felcsendült a zene és máris a terem közepén forogtak a táncos lábak. A ritmus és a sok ismert dallam megpezsdítette a szíveket, felejtődött a rossz derék, a fájós hát. A jó
hangulatban visszatért az ifjúság lendülete, kisimultak a ráncok és mosoly, nevetés ült az arcokra. Ezt a képet hoztam el
magammal, amikor órák múlva elköszöntem. Fülemben aztán még hosszan viszszacsengett a báli műsor részeként együtt
elénekelt régi sláger: ”Nemcsak a
húszéveseké a világ…”
TÓTH ERIKA

Szép meghívóval keresett fel az Anna
Klub vezetője, mely műsoros-táncos
programra invitált.
Örömmel fogadtam a meghívást,
hosszú ideje nem hagytam már ki a nyugdíjas batyubált. Most sem csalódtam. A
barátságosan berendezett teremben sok
ismerős arc fogadott. Minden klubtag eljött és vendégeket, családtagokat is hoztak. A szomszédos települések csoportjai
sem maradtak el, megteltek a székek. Két
ismerős házaspárral ültünk körül egy
asztalt, melyen finomságok sorakoztak:
édes és sós sütemények, üdítő italok. Nem
tudtam ellenállni, végig kóstoltam a pogácsákat, zserbókat, citromos és diós falatokat. Igazán jól értik a sütés-főzést a

helyi asszonyok! Beszélgettünk errőlarról, aztán elkezdődött a műsor. A
nyugdíjasok himnuszát énekelve az járt a
fejemben, milyen sok közös pontunk van
nekünk alcsútdobozi embereknek, bár
többnyire nem törődünk ezzel. Néha úgy
tűnik, mintha idegenek lennénk, pedig
sok erős kapocs tart össze minket. Családi
gyökerek, szülők, nagyszülők, rokonok.
A közös gyermekkor, az óvoda, az iskolai
élmények, az első szerelmek… Itt van a
házunk, az alcsúti és a dobozi földből nő
ki a kertünk, ide járunk boltba. Itt imádkozunk és halottaink is itt nyugszanak.
Együtt vagyunk közösségekben, hagyomány- és értékőrző csoportokban. Csakis
rajtunk múlik, hogy mi történik itt velünk,

SZÁMÍT A SZAVA!
HOGYAN HASZNÁLJUK
FEL AZ UNIÓS
FORRÁSOKAT?
TÁRSADALMI
EGYEZTETÉS INDULT A
2014-2020-AS IDŐSZAK
UNIÓS FORRÁSAIRÓL.

EZÉRT A KUPONÉRT MINDEN PIZZÁBÓL
10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

Szakértők és érdeklődő
állampolgárok véleményét,
javaslatait is várja a Kormány
a 2014-2020 között elérhető
uniós források
felhasználásával kapcsolatban.
Az operatív programok
társadalmi egyeztetésének
keretében a
http://www.szamitaszavam.hu/
oldalon megismerhetik az új
uniós ciklusra tervezett
operatív programok tartalmát,
a fejlesztések irányait.
Döntsük el együtt,
melyik a legfontosabb a
felsorolt szempontok közül!
Látogasson el a fenti oldalra
és állítsa fel saját fontossági
sorrendjét!

MEGÉRI BETÉRNI, MEGÉRI RENDELNI!

A jövő rajtunk múlik.
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LÁSSUNK TISZTÁN

NEM
FELEJTÜNK!!!
FÁJNI FOG!

Ismét ellenünk szövetkeznek azok, akik
2010. előtt tönkre tették az országot, Bajnai Gordon az Együtt-PM jelöltbemutatásán azt mondta: „mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell
mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog,
de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.” Ezt mondta 2009-ben is, amikor
mindenki megtudhatta, megtapasztalhatta, hogy mit jelent a „fájni fog”:

Részletek Gyurcsány Ferenc 2006. május 26-án Balatonöszödön elmondott beszédéből, melyet ismeretelen személyek
2006. szeptember 17-én juttattak el több
magyar sajtótermék szerkesztőségéhez.

- elvették a 13. havi bért és nyugdíjat,
- megcsonkították a gázárkompenzációt,
- befagyasztották a családi pótlékot,
- megszüntették a lakástámogatást,
- devizahitelbe hajszolták a családokat,
- csökkentették a gyes, a gyed és
a táppénz időtartamát és összegét,
- több alkalommal emelték a rezsiköltségeket,
- nőtt a munkanélküliség,
- 7 százalék volt a költségvetés a
hiánya,
- mínusz 7,5 százalékra zuhant a
gazdaság teljesítőképessége,
- az IMF-hitel felvételével „brutálisan megugrott” az államadósság.
Bajnai pártjának programjából és a korábbi nyilatkozatokból látható, ha a baloldal újra hatalomra kerülne, szűkítenék a
családi adókedvezményt és 40 százalékra
emelnék a személyi jövedelemadót.
Csökkentenék a minimálbért, megadóztatnák a nyugdíjakat, és eltörölnék a rezsicsökkentést.
Nem kérünk többet a GyurcsányBajnai-korszakból, ők egyszer már tönkretették az országot.
FIDESZ ALCSÚTDOBOZI CSOPORTJA

„Nincsen sok választás. Azért nincsen,
mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem
csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen
világos volt, hogy amit mondunk, az nem
igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben
egyébként nem csináltunk semmit négy
évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan
jelentős kormányzati intézkedést, amire
büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból
visszahoztuk a kormányzást a végére.
Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor
mit mondunk?”
„...Majdnem beledöglöttem, hogy
másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha
kormányoztunk volna. E helyett hazudtunk reggel, éjjel, meg este. Nem akarom
tovább csinálni.”
„Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az
azt megelőző hónapokban titokban meg
lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük.”
„Azt gondolom, hogy lesznek konfliktusok gyerekek, igen, lesznek. Lesznek

tüntetések, lesznek. Lehet tüntetni a Parlament előtt. Előbb-utóbb megunják, hazamennek.”
„Persze, hogy bonyolult az egészségügynek a dolga. De hát amelyikünk
bemegy egy egészségügyi intézménybe,
tudja, hogy hazugságok sokaságára épül.
Persze, hogy az oktatásban borzasztón
nehéz bármihez hozzányúlni. De igen, azt
látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudást
széjjel.”
„…az a problémám, hogy nem 50
milliárdot kell összeszedni, hanem, nem
mondom meg, hogy mennyit.”
„Nézzétek! A dolog az úgy áll,
hogy a legrövidebb távon nincsen választás. Veres Janinak igaza van. Lehet még
egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem
sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata.
Az isteni gondviselés, a világgazdaság
pénzbősége, meg trükkök százai – amiről
nyilvánvalóan nektek nem kell tudni – segítette, hogy ezt túléljük. Nincsen tovább.
Nincsen.”
A beszéd kiszivárgását követően 24 órán
belül Budapesten és több vidéki városban is tüntetéssorozat kezdődött, amelyben a tiltakozók a miniszterelnök lemondását követelték. Szeptember 18-án este a
tüntetésen megjelentek egy csoportja
megrohamozta és megrongálta a Magyar Televízió székházát is. A rendszeres,
napi tüntetések nagyjából november
elejéig tartottak.
FORRÁS: WIKIPEDIA
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740 ezer ember foglalkoztatását
segítette a Munkahelyvédelmi Akció
Közel egy év telt el, mióta az Orbán kormány elindította a munkahelyvédelmi
akciót. Az intézkedés célja, hogy segítsék
azokat a munkaadókat, akik az öt leghátrányosabb helyzetű munkavállalói csoport tagjait foglalkoztatják. Az öt csoportba tartoznak: a nyugdíjhoz közeledő 55 év
felettiek, a kisgyermeket nevelő édesanyák, a fiatal pályakezdők, a szakképzett-

séggel nem rendelkezők és a tartósan
munkanélküliek. A munkaadókat illető
kedvezmények hatására mintegy 65 milliárd forint maradt azoknál a vállalkozóknál, akik a fenti célcsoportokból foglalkoztattak munkavállalókat. Ebből az öszszegből 740 ezernél is több munkahelyet
sikerült megvédeni. Az akció révén, a kormány által biztosított foglalkoztatási il-

Gyermekbarát
meghallgató szobát
adtak át

tányság vezetőjének az eseményen,
amelyen részt vett Galambos Dénes kormánymegbízott, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője is.
Navracsics Tibor elmondta: ez az
országban a tizenkilencedik gyermekbarát szoba, még Kaposvár és Pécs következik, és azzal teljes az országos hálózat.
Minden megyében lesz tehát egy olyan
helyiség, ahol a gyerekek barátságos környezetben, a lehető legkisebb traumát elszenvedve beszélhetnek arról a bűncselekményről, amelynek sértettjei voltak, illetve amelyet elkövettek. A miniszter hoz-

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
autópálya alosztályán gyermekbarát meghallgató szobát hoztak létre. Ennek alkalmassági tanúsítványát Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási
és igazságügyi miniszter adta át Varga Péter ezredesnek, a megyei rendőr-főkapi-

letve járulék kedvezmények alkalmazásával közel 330 ezer fő nyugdíjhoz közeledő, 220 ezer szakképzettség nélküli és
131 ezer pályakezdő munkahelyét sikerült megtartani. A foglalkoztatási támogatások 60 százalékát igényelték vidéki
munkaadók. Az ország leghátrányosabb
régióiban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében közel százezer munkavállalót segített
ez a program.
WWW.KORMANY.HU

zátette: a már elfogadott törvények után
további jogszabályváltozások várhatók a
gyermekek érdekében, bevezetik többek
között a megelőző pártfogói felügyeletet.
Varga Péter arról beszélt: azért az autópálya alosztályon alakították ki a szobát,
mert itt éri a legkevesebb stressz a gyermeket. Sok-sok játék mellett az akció kabalababája, Kimi is ott lesz mindig a helyiségben.
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NE FELEJTSÜNK!!!
Kotzián Rudolf: Ahogyan szavaztál…
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled,
úgy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et.
Úgy nyújtsanak feléd, majd segítő kezet,
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled.
Úgy mentsenek ki a lángban álló házból,
úgy húzzanak ki a vad, dübörgő árból.
Éhhalál küszöbén, úgy kapj majd kenyeret,
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled.
Épp olyan hű legyen hozzád feleséged,
fiad úgy tiszteljen, vagy tagadjon meg téged.
A szerint áldják, vagy átkozzák majd neved,
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled.
Hogyha igent mondtál az Úr, legyen veled,
hogyha nemet ő sem bocsássa meg neked.
Ne lásd meg a mennyet, pokolban a helyed,
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled.
Mert ki elfeledi, megtagadja népét,
aki elveszejti, vérszerint testvérét.
Nincsen rongyabb annál, mentsége nem lehet
ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled.

Kilenc éve, hogy a 2004. december 5-i népszavazás a
kettős állampolgárságról „érdeklődés hiányában”
elbukott. A szocialista-szabaddemokrata kormány
negatív kampánya jelentős szerepet játszott abban,
hogy a szavazók többsége távolmaradt. Az eredménytelen referendum súlyos traumát jelentett a
nem Magyarországon élő magyarság körében: úgy
érezték, az anyaország megtagadta őket. Az érvénytelen szavazási eredmény hallatán a határon
túli magyarok első reakciója a döbbenet, majd az
elkeseredés, azután pedig a felháborodás volt.
Akadtak olyan környezetek, ahol nem voltak hajlandó magyarországi vendégeket fogadni, lemondták az anyaországi (szerintük mostoha anyaországi)
vendégszerepléseiket a sportolók, a néptáncosok,
egyéb kulturális egyesületek és a testvértelepülések
küldöttségei! 2010. május 26-án az újonnan megalakult Országgyűlés 97,7 százalékos többséggel
elfogadta a kedvezményes honosításról szóló törvényt. 344 képviselő szavazott igennel, hárman –
Gyurcsány Ferenc (MSZP) Szanyi Tibor (MSZP),
Molnár Csaba (MSZP) – nemmel, öten – Baracskai
József (MSZP), Oláh Lajos (MSZP), Vitányi Iván
(MSZP), Dorosz Dávid (LMP), Szabó Tímea (LMP)
tartózkodtak.
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD
Csak együtt sikerülhet!
Hetente többször megfordulok az alcsútdobozi iskolában. Kórusunk tizenkét
éves fennállása óta a könyvtárban tartja
próbáit, így minden kedd estét abban a
teremben töltök, amelyből annak idején
elballagtam. Akkor még osztályterem volt
a régi épületnek ez a része. De az „új
szárnyban” is gyakran van dolgom, az
aulában női tornára megyek vagy a néptáncosok próbáira kukkantok be. Sok-sok
emlék vesz körbe az udvaron és a termekben egyaránt. Gondolom, nem vagyok
egyedül így ezzel. A helybéliek zöme itt
töltötte gyermekkorát, és gyermekei
tanulókorszaka is ide köti vagy kötötte.
Tudom, hogy többségünk számára meghatározó közeg ez az intézmény. A mi iskolánk. Legendás tanárok oktattak itt. Ha
azt mondom Igazgató bácsi, generációk
tudják, kire gondolok. Nem sorolhatom
fel valamennyiüket, akiktől mind kaptunk
valamit: tudást, tartást, emberséget. Mint
az életben mindennek, e több, mint hatvan
éve fennálló intézménynek is voltak és
van-nak hullámzó korszakai. Ha az utóbbi
évtizedet idézem fel, eszembe jut mennyit
vívódtunk önkormányzati fenntartóként
ezelőtt 6-8 évvel azért, mert az oktatásra
járó állami pénz egyre csökkent. Már a
költségek felét sem adták ide. Ha központilag emelték is a pedagógusbért, a
pénz nem járt hozzá, helyi forrásból kellett kigazdálkodni. Mennyit vitatkoztunk
akkori képviselők, hogy min spóroljunk.
Sok választás nem volt. Az osztályt fűteni
kell és a tanárnak is be kell menni az órára.
Csak a plusz dolgokat lehetett elvonni. A
teljes művészeti oktatás és a sportfoglalkozások egy része vérzett el nálunk a szocialista-liberális kormányzásnak és oktatáspolitikának köszönhetően. Ugyanők,
finanszírozási csalival húzták a fenntartókat az intézményi társulások irányába.
Mondhatom, önkormányzati vezetőként,
ezen is sokszor ugrottunk egymás torkának. Én nem értettem, hogy miért nem
adják oda a szükséges pénzt külön-külön
az iskolák javára? Mitől lesz több forrás,
ha két-három intézmény társul? Mert akik
társultak, majd kétszer annyi normatívát
kaptak. Sok-sok vita után, ezért léptünk
végül mi is erre az útra. De a csali hamar
elfogyott, egy-két év után megszűntek a
plusz normatívák. Nemcsak, hogy az oktatásra egyre kevesebb jutott, sajnos az

egész országot a szakadék szélére vitte a
2002-2010 közötti kormányzás. Ezek tények, amit mi magyarok, Alcsútdobozon,
Győrben, Szegeden, Záhonyban és az
egész országban megtapasztaltunk. Persze a mi iskolánk körül történt változások
sok konfliktussal jártak, rossz lett a hangulat tanárok, szülők körében. Tetőzte
mindez a mínuszos helyi demográfiai viszonyokat: a kevesebb megszülető gyermek és a más település iskolájába csábuló
nebulók miatt csökkenni kezdett a tanulólétszám. Aztán három évvel ezelőtt, a
helyi politikai viszonyok megváltozása
sem kedvezett ennek a folyamatnak. Az
éppen a beiratkozások időszakában meglebegtetett, egyházi vagy alapítványi
fenntartásba adás tovább bizonytalanította az érintetteket. Persze, emlékszünk, hogy a pedagógusok „nagy nullának” nevezése sem javított a helyzeten.
Nehéz elhinni, hogy valóban a jobbítás
szándéka vezérelte az első számú települési vezetőt, amikor ilyet mondott. Az alcsúti igazgatói szék is ennek látta kárát.
Ma ott tartunk, hogy az évek óta tartó lét-

számfogyást éppen azok gyarapítják,
akiknek közük van a helyi hatalomhoz. Ki
kell mondani: a település vezetőinek nem
szívügye az iskola. Igaz, idén januártól a
Klébelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül a magyar állam működteti a József Nádor iskolát is. A még ezideig fennálló társulás mellett már semmi
sem szól, és rövidesen el fog indulni a
szétválás. Többen is dolgozunk ezen. A
szeptember óta regnáló iskolaigazgató is a
különválást tartja legfontosabb feladatának, ami tavaszra, kora nyárra realizálódhat. Aztán még a jelen tanév végéig, az
ismét önálló iskola működésének alapjait
kell megteremteni: új alapító okirat, működési engedély, szmsz, és az aktualizált
szakmai dokumentumok kidolgozására
lesz szükség. A kiírásra kerülő igazgatói
pályázattal elindulhatnak a személyi változások, amelynek párosulni kell a legfontosabb tárgyi fejlesztésekkel. Csak
ezen az úton lehet megújítani az alcsútdobozi általános iskolát, amely a felvázolt
lehetőségek megvalósításával rövidesen
el fog indulni annak a bizonyos hullámvölgynek a felfelé ívelő ágán. Vagyunk
néhányan, akik gondolattal, szóval és cselekedetekkel is teszünk ezért, és bízunk
benne, hogy a helyi többség támogatására
is számíthatunk. Ez mindannyiunk érdeke
és csak együtt sikerülhet!
TÓTH ERIKA

Márton napi szavalóverseny a József Nádor Iskolában
Több, mint tíz éve kaptam először felkérést a Márton napi szavalóverseny zsűrijébe. Bevallom új volt számomra a helyzet, hiszen korábban diákként, aztán szülőként izgultam végig a hasonló megmérettetéseket. Már az első alkalommal elbűvöltek a kis versmondók, és az egész
programot jónak találtam. A következő
években is örültem a felkérésnek, szívesen hallgattam a sok szép gyermekverset,
és évről-évre vártam a találkozást a viszszatérő tanulókkal. Ez a szavalóverseny
az alsó tagozatos gyermekeket szólítja
meg. Az alcsútdobozi iskola a környékbeli településeket bevonva, felmenő
rendszerű területi versenyt hirdet meg. A
benevezett intézmények helyi fordulókat
tartanak, amelynek során sok kisiskolás
kap lehetőséget a versmondásra. A versmondás komplexen hat a gyermekek fejlődésére. A jelentkezés nem kötelező,
mégis jellemző a nagyszámú részvétel,
hisz az önkéntességet a társak motiválják.
A jelentkezést követi a felkészülés: a mű
kiválasztása, a szöveg tanulás és a hangsúlyozás gyakorlása. Ez hetekig is eltarthat, célt adva a délutánoknak, a szabad-

időnek. A sikeres szerepléshez mindez
persze nem elég, meg kell tanulni kiállni a
többiek elé, szembenézni a közönséggel
és a tanultakat felidézve, elő kell adni a kis
történetet. Hozzá még szépen felöltözni,
megfésülködni, egyenes tartással állni. A
szavalás nagyon erős koncentráció. Akiknek ez jól megy, azok jutnak tovább. Az
alcsútdobozi Márton napi szavalóversenyen éppen ezek a továbbjutók, a benevező intézmények legjobbjai vesznek részt.
Tizenöt éve, töretlenül rendezi meg az alcsútdobozi iskola az eseményt. Különösen az alsós pedagógusok munkaközössége veszi ki részét a szervezésből. A
programot az iskolaigazgató köszöntővel
nyitja meg, majd a helyi tanulók művészeti produkciót mutatnak be. Aztán következik a versmondás: egyik teremben az elsőmásodik osztályosok, egy másik teremben a harmadik-negyedik osztályosok között zajlik a versengés. Mindkét teremben
külön zsűri értékel. Amíg az eredmények
megszületnek, a házigazdák rendszerint
kézműves foglalkozással, vendéglátással
kötik le a szereplőket. Az biztos, hogy valamit jól csinálnak, mert évről-évre visz-
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Több mint három százalékkal nő a nyugdíjak vásárlóértéke
A tavaly novemberi 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés után idén januárjától további 5,2 százalékkal emelték a nyugdíjakat. Az év eleji nyugdíjemelésnek és a
hetveneses évek óta nem látott tartósan
alacsony magyarországi inflációnak köszönhetően, a nyugdíjak vásárlóerejének
emelkedése éves szinten 3,2-3,4 százalékra tehető. A kormány a nyugdíjakat jövőre is megvédi, és 2014-ben inflációkövető (2,4 százalékos ) nyugdíjemelést
tervez, ami már az Országgyűlés előtt lévő jövő évi költségvetési javaslatba is bekerült. Nemcsak a nyugdíj emelése, de a
megélhetési költségek csökkentése is segíti az idősek mindennapjait. Az eddigi rezsicsökkentések hatása jövőre már egész
évben érezhető lesz. 2010-ben, a
kormányváltáskor három cél fogalmazódott meg az idősek ügyében: a nyugdíjak kifizethetősége, a nyugdíjrendszer
közép- és hosszú távú fenntarthatósága,
valamint az időskori aktvitás erősítése.
2010 júniusában azzal szembesült az új
kormány, hogy a nyugdíjkasszából 350
milliárd forint hiányzik. A hiány veszélyeztette a nyugdíjak kifizethetőségét,
ezért meg kellett szüntetni a kötelező
magánnyugdíjpénztárakat. Ez és a korhatár előtti ellátások átalakítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a nyugdíjszatérnek az iskolák Bicskéről, Csákvárról, Etyekről, Felcsútról, Válból. Idén 62
verselő jött el Alcsútdobozra, akik láthatóan a távozáskor is elégedettek voltak.
Évről-évre ez tapasztalható. A József Nádor Általános Iskola egy gondosan előkészített, jól megszervezett programot bonyolít le. Ez önmagában is figyelemre
méltó, ami azonban még értékesebbé teszi, az a folyamatosság. Másfél évtizede
minden esztendő novemberében, otthonos légkört biztosít az iskola az értékes
kulturális programnak. Ahogy elnézem az
élénk, ragyogó szemű kisdiákokat, értem,
hogy miért sikerül minden évben megteremteni a szavalóverseny rendezésének
feltételeit. Megérdemli a gyerek és megérdemli a tanító, a tanár is, hogy a nevelésoktatás mindennapjain felülemelkedjen
és ünnepeljen. Mert ünnep egy-egy ilyen
rendezvény, amit a magyar nyelv és irodalom, a szép magyar gondolat és szó ragyog be. Én nagyon büszke vagyok arra,
hogy az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola méltó helyszíne, pedagógusaink pedig elkötelezett szervezői az effajta értékteremtésnek.
TÓTH ERIKA

rendszert fenntarthassák. A kormányzás
első két évében a cél a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzése volt, idén pedig
már vásárlóérték-emelkedés tapasztalható, ami a nyugdíjakon kívül a nyugdíjszerű ellátásokat is érinti. Az időskori aktivitást segítő programoknak köszönhetően az államtitkárság irodalmi pályáza-

tán több ezer, míg a kulturális rendezvénysorozaton több tízezer időskorú vett
részt.

CSALÁDOKAT SEGÍTŐ
INTÉZKEDÉSEK

ginél is kedvezőbb lesz a több gyermekes
édesanyák foglalkoztatása. A Munkahelyvédelmi Akcióban, amely eddig 30 ezer
kisgyermekes édesanya foglalkoztatását
segítette, tovább biztosítja a foglalkoztatásuk utáni adókedvezményt. A háromvagy többgyermekes anyák munkaadójának, további két évvel terjesztik ki a munkavédelmi akciótervben már meglévő hároméves szociális hozzájárulási adókedvezményt. Így a negyedik és ötödik évben
csak az adó 50 százalékát kell a munkáltatóknak befizetniük az érintett munkavállalók után (az első három évben eddig sem
kellett fizetniük semmit). Az egy- és kétgyermekeseket érintő hasonló munkaadói
kedvezmények is megmaradnak.

ź A kiskeresetű családok adója
2014. januártól tovább csökken. A családi
adókedvezmény az elmúlt két évben 360
milliárd forintot hagyott a családok zsebében. A 2014. januártól érvényes szabályok értelmében 270 ezer kiskeresetű családnál az eddiginél is több pénz marad és
a legalacsonyabb jövedelmű 110 ezer család pedig gyakorlatilag a teljes bruttó keresetét kézhez kapja.
ź A gyermeket vállaló fiataloktól
a Diákhitel egy részének fizetését átvállalja a kormány. A jövő évi költségvetésben ennek a fedezetére 4 mrd Ft szerepel.
ź Januártól a kormány bevezeti a
gyed-extrát, amely a kisgyermekes édesanyákat pénzügyileg is és foglalkoztatásukban is segíti. Ezzel egy teljesen új családi támogatás jön létre. Az intézkedések
65 ezer embert érintenek, és 18,6 milliárd
forintot jelentenek a jövő évi költségvetésben.
A gyed-extra négyféleképpen segíti a kisgyermekeseket:
ź A kisgyermekes édesanyák számára vonzóbbá teszi az újabb gyermek
vállalását, a részidős munkavállalást,
azáltal, hogy a gyes és gyed folyósítása
mellett újra vállalható munka a gyermek
egyéves kora után.
ź Testvér születése esetén a korábbi ellátások megmaradnak, így két
gyedre vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak az érintettek egy időben.
ź Bevezetik a diplomás gyedet, így
lehetővá válik az egyetem melletti
gyermekvállalás. A diplomás gyed érinti
egyrészt a felsőfokú alapképzésben, szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben és
a szakirányú továbbképzésben tanulókat; ők a minimálbér alapján kapnak
majd gyedet. Azok pedig, akik mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben
vagy doktori képzésben végeznek, a garantált bérminimum alapján kapják meg a
gyedet.
ź A munkaadók számára az eddi-

FORRÁS: EMMI SZOCIÁLIS ÉS
CSALÁDÜGYÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁRSÁGA

KULTURÁLIS
KÖZFOGLALKOZTATÁSI
PROGRAM INDUL
ź Négyezer fő részvételével, 2,5
milliárd forint forintos kerettel indult el
novemberben a települések harmadát
érintő kulturális közfoglalkoztatási program.
ź A Nemzeti Művelődési Intézet
(NMI) által indított program célja, hogy
újító módon, kulturális és közösségi értékteremtésre, a nemzeti kultúra terjesztésére használja ki a közmunkaprogram
lehetőségeit.
ź A kezdeményezésnek köszönhetően 3706-an jutnak munkához közfoglalkoztatottként, mellettük 160 területi
koordinátor és 134 asszisztens dolgozik
majd bruttó 100 ezer forint körüli fizetésért.
ź Az új projekt csaknem mindegyik résztvevője képzésben is részesül,
ami nagyban hozzájárulhat az elsődleges
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükhöz.
ź A közfoglalkoztatottak a helyi
igényeknek megfelelően változatos munkákat végeznek, feladataik közé tartozhat
például kiadványok gondozása, közgyűjtemények, faluházak programszervezése,
adatbázis-építés vagy archiválás is.
FORRÁS: KORMÁNY PORTÁL

MÁSKÉPP

8. oldal

Kitüntetés

A 2013. szeptember 14-én tartott Megyenap alkalmából Fejér Megye Közgyűlése
a megyében kimagasló munkát végző, elévülhetetlen érdemeket szerzett polgárai
számára az önkormányzat által alapított
elismeréseket adományozott. Örömmel
tudatom, hogy Borbély Józsefné zenepedagógus, az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus alapító karnagya, több évtizedes,
oktató, nevelő, kultúraszervező munkája
elismeréseként Németh László Díjban
részesült.

Borbély Józsefné sz.
Szatmári Katalin a
Sárospataki Tanítóképző friss diplomásaként, az 1950-es
évek legvégén férjével közösen kezdte
meg munkáját Dégen, a Gyermekotthonban. Elmondása
szerint csodálatos
éveket töltöttek az
állami gondozott
gyermekek között. A
tantárgyi oktatás
mellett az árvák emberré nevelése volt a
szívügyük, melyhez
példamutató családi
élettel és a szabadidő
tartalmas kitöltését
célzó hobbifoglalkozások, szakkörök,
délutáni és esti elfoglaltságok szervezésével találták
meg az eszközöket.
Így a fotó-, a képző-,
és a kórusművészet,
de a művészi torna
alapjaiba is beavatták a rájuk bízott állami gondozott gyermekeket.
Miután életüknek ez a közel évtizedes szakasza saját gyermekeik születésével lezárult, a férj szülőhelyére, Bicskére költöztek. Itt a település általános
iskolájában helyezkedtek el, ahol mindenki „Jóska bácsija” és „Kati nénije” lettek. Továbbra is erőteljes nevelés-centrikus szellemiségben dolgoztak, amellyel
azt kívánták elérni, hogy kiteljesedett személyiségű és igényes életvezetésre törekvő emberpalánták kerüljenek ki a ke-

zeik közül. Kati néni amellett, hogy a pécsi főiskolán elvégezte a történelem és
ének-zene szakot, a bicskei 1.sz. Általános Iskolában felvirágoztatta a művészeti életet. Diákjaival kiemelkedő eredményekkel szerepelt országos és megyei
szintű versenyeken, vetélkedőkön. Százfős gyermekkórusával nagy sikereket aratott az Éneklő Ifjúság kórusminősítő alkalmakon. A várossá lett Bicske közösségi rendezvényein elmaradhatatlanok
voltak az általa összeállított és betanított
irodalmi-zenei összeállítások, amelyek a
nagyszámú gyermekszereplő és a hallgatóság számára is maradandó élményt
jelentettek.
Borbély Józsefné aktív éveinek
utolsó szakaszában a megyei fenntartású
Vajda János Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskolában tanította ének-zenére a diákokat. E tárgyból évente több tanulót készített fel és segített sikeres érettségi vizsgához. Évekig vezette a gimnázium hangszeres kísérőkkel kiegészített
énekkarát, mely gyakori fellépéseivel,
hangversenyeivel számos elismerést
szerzett az intézménynek.
Munkája mellett, szolgálatnak
felfogva, 2001-ben elvállalta az alcsútdobozi zenebarátok felkérését kórusvezetésre, és megalakította az Alcsútdobozi
Echo Kamarakórust. A tizenkét éves tevékenység eredményeként az énekkar a
KÓTA Kórusok és Zenekarok Országos
Szövetsége minősítő rendszerében 2005ben az ezüst, 2008-ban az arany, majd
2013-ban a gálakórus minősítő fokozatot
szerezte meg. Kiemelkedő művészeti tevékenységüket Alcsútdoboz település
polgármestere az „Alcsútdobozért” kitüntetéssel köszönte meg 2005-ben.
Borbély Józsefné, Kati néni több
évtizedes pedagógusi és kórusvezetői
munkája példaértékkel bír a fiatalabb kollégák, a mai aktív szakemberek számára.
Méltó módon került be Fejér megye kitüntetettjeinek sorába.
T.E.

POSTÁNKBÓL …
Kedves Erika!
Végre finisbe érkezett az Alcsútdobozon
szervezett angol nyelvtanfolyam. 2013.
november 25-én 16 fő kezdi el a tanulást a
TÁMOP 2.1.2. program keretében Nálatok. Nagyon örülök, hogy a Bildung
Nyelviskola kihelyezett képzésére megtelt a létszám és a támogatás révén a 90
órás képzés csak 4500.-Ft-jába kerül a
résztvevőknek.

Engedd meg, hogy ezúton köszönjem
meg a Te közreműködésedet a tanfolyam
létrejöttében. Hálás vagyok azért, hogy
meghirdetted a kiadványotokban és népszerűsítetted az alcsútdobozi érdeklődők
körében. Sokat jelentett segítséged abban,
hogy a képzést a helyi iskolában tudjuk
megtartani.
Bízom benne, hogy a program lebonyolítása rendben zajlik le és a nyelvtanulásból profitálni fognak a tanfolyam

résztvevői, Alcsútdoboz lakói.
További sikeres együttműködésünk reményében, szeretettel búcsúzom:
Székesfehérvár, 2013. november 24.
PÉTERFIA GÁBORNÉ ANCSA
BILDUNG NYELVISKOLA VEZETŐJE
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Angyali üzenet

Hős Csaba, 2012.12.24. Alcsút
Lukács 2:14
ber szólhatna, vagy tehetne bármit is. Az,
hogy karácsonykor az Isten emberré lett,
az felülről van. Az, hogy ’44 karácsonyán
egy szakasznyi katona szívében megszületett a Krisztus, az felülről van. Az, hogy
ma a te szíved táját is melegség járhatja át,
s megszülethet életedben a Fiú, az onnan,
felülről van, attól az Istentől, aki már akkor szeretett, amikor te még mit sem tudtál róla.
Másodszor békességet is hirdetnek nekünk az angyalok. De ennek a meghirdetése csak az Isten dicsőségének meghirdetése után következik. S ez nem véletlen, hihetetlenül fontos a sorrend! Üzeni
ez azt, hogy amíg egy nép, egy közösség,
egy egyén, egy családfő, egy férj, egy feleség magánál tartja és magának tulajdonítja a dicsőséget, addig ott nem lesz békesség. Békesség ott lesz, ahol az ember a
dicsőséget Istennek adja át, s ezzel az élete, dolgai feletti hatalmat is. A békesség
betört a Krisztus születésével ebbe a világba. Itt van. S nem azért van még mindig
veszekedés otthonainkban, és nem azért
van háborús kiabálás a világban, mert az
angyalsereg hazudott. Mert a békesség itt
van. De azért nem a miénk még mindig,
mert túl büszkék vagyunk ahhoz, hogy itt
keressük, s az Isten felénk nyújtott kezéből vegyük.
Végül az angyalok azt is meghirdetik: „Jóakarat az emberekhez!” Mert,
ami a Krisztus születésében, életében, halálában, feltámadásában történt, az Isten
hozzád és hozzám való jóakaratának legékesebb jele, bizonyítéka, pecsétje. Hát ne
csak ajándékozz ezen a karácsonyon, hanem engedd magad megajándékoztatni
Vele, a Fiúval, azzal, aki békességet hozhat életedbe, aki által kicserélődhet az
egész életed, a holnapod. „Dicsőség…”

Valamikor a II. világháború idején történt,
hogy karácsony táján, a német-szövetséges fronton, a gépfegyverek kereszttüzében állt egy ház, egy nagy mező közepén. Ahogy tüzeltek egymásra az ellenséges oldalakról, azt látják a katonák,
hogy egy fehér zászló jelenik meg a ház
ajtajában. Majd nem sokkal később kilép
a házból egy gyermek, egy fiú. Azonnal
abbamarad a gépfegyvertűz, s a csendben
a fiú ajkáról ének fakad: „Dicsőség,
mennyben az Istennek…” Egy német katona kiugrik fedezékéből, rohan a fiú felé,
felkapja, s átszalad vele a németekhez.
Társai követik. S azon az éjszakán együtt
imádkozik, énekel, karácsonyozik egy
szakasz német és amerikai katona. Mert:

egy fiúban meglátták, a Fiút! Egy fiú, aki
karácsonykor békét hozott ’44 telén.
Valami hasonló történt 2012 éve
is. Csak másként. Mert ott maga a Fiú, a
testté lett Isten született meg egy istállóban. S érkeztével megnyílik a menny és
angyali kórus zengi: „Dicsőség a magasságban…” De mit üzennek nekünk mindezzel?
Egyfelől azzal, hogy ezt éneklik az
ég felé mutatnak. Oda, az ember minden
elképzelésén túlira, arra az Istenre, annyira szerette az embert, hogy Fiát küldte el
ebbe a világba. Fölfelé mutatnak az angyalok, kifejezve ezzel azt, hogy ami karácsonykor történt és történhet, az nem
olyan dolog, amiért, vagy ami ellen az em-

honlapkészítés,
grafika, kiadványok,
festmények
+36/30/29-26-993
www.hpdesign.hu
www.hpart.hu
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A gyertya története
A gyertya elengedhetetlen kelléke, dísze
az ünnepeinknek. Régebben viaszból
vagy faggyúból, ma általában paraffinból
és sztearinból készül, rendszerint rúd
alakú, béllel ellátott világítóeszköz. Egykor fontos volt ez a funkciója, ám ma már
inkább díszítési, hangulatkeltési célokra
használjuk. A viaszból vagy a faggyúból
készült gyertyát már a rómaiak is ismerték. A középkorban inkább a fejedelmi udvarokban volt használatos, de a 15. századtól a faggyú széles körben elterjedt. Az
úgynevezett sztearingyertya a 19. század
eleje óta ismert. Praktikus használata az
1800-as évek végétől folyamatosan csökkent, előbb a városokban, később már vidéken is kiszorította a petróleum- és gázvilágítás, majd a villany.
A fény a Nap életadó erejének kifejezője. Mivel könnyen eloltható, az élet
bizonytalanságát, az elenyészést is jelképezi. A kereszténységben elsősorban
Krisztusnak, a „Világ Fényének” a szimbóluma a gyertya, aki meghalt az emberekért, ahogyan a gyertya is megsemmisül,
miközben fényt sugároz. A magát emésztő, világító gyertya Krisztus áldozatára, a
gyertyaláng melege pedig szeretetére
utal. A templomok oltárain égő gyertyák

számuktól függően változatos szerepet
játszanak az egyház szimbolikájában: hat
gyertya az ima folytonosságát jelképezi,
három a Szentháromságot, hét a szentségeket.
A magyar néphitben karácsony es-

téjén a család minden tagja gyertyát gyújt.
Akinek a gyertyafüstje felfelé száll, az
kedves a Kisded előtt, a lefele szálló füst
gyertyájának tulajdonosai pedig bűnösek.
Szintén népi hiedelem, hogy a mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, és ameddig az lángol, addig él az
ember.
A kereszténység mellett még számos más vallásban is kiemelkedő szerep
jut a gyertyáknak: a zsidóságnál éppúgy,
mint a buddhistáknál.
Szent Ágoston szerint a gyertya
magát a megváltott embert is jelenti:
„Amint a gyertya fényt áraszt a sötétségbe, úgy áraszt fényt az igaz ember ennek a
világnak a sötétségbe.” A gyertya végigkíséri az embert az életén: karácsony alkalmával éppoly jelentős szimbolikus
szerepet játszik, akár a születésnapi tortán
vagy a halott mellett a ravatalnál. De az
adventi koszorúnak is elengedhetetlen
kelléke: a Krisztus eljövetelére való várakozás négy vasárnapján egy-egy gyertyát
gyújtunk.
Adventben vagyunk. Hagyjuk,
hogy a karácsonyra készülődés alatt a
gyertyaláng melege átjárja testünket és
szívünket is!
FORRÁS: INTERNET

Az eredeti szaloncukor receptje

Hozzávalók:
ź 1 kg barnacukor,
ź 3 dl víz,
ź ízesítő anyagok: darált dió, ka-

kaó, mogyoró, marcipánmassza, kókusz, citrom.
Bevonáshoz: csokoládés tortabevonó.
A cukrot a vízzel főzzük addig, amíg szálasodni nem kezd. Vékony drótból hajlítsunk gyűrűt, mártsuk bele a masszába,

és próbáljunk meg buborékot fújni úgy,
mintha szappanbuborékot fújnánk.
Ha ez sikerül, akkor már megfelelő
a cukor állaga.
A masszát öntsük vízzel kiöblített
porcelántálba, öntsünk a tetejére is egy kis
vizet, és tegyük hideg helyre. Amikor már
nem meleg, akkor fakanállal keverjük addig, amíg hófehér pép nem lesz belőle.
A pépet osszuk annyifelé, ahányféle cukrot szeretnénk készíteni. Keverjük hozzá az ízesítőket. Majd egy kicsit
langyosítsuk meg, hogy jól kenhető le-

gyen, és hideg tálcán simítsuk el 1,5-2 cm
vastagságban.
Amikor megdermedt a cukor és
már vágható, akkor vizes késsel vágjuk
kis téglalap vagy kockaformákra. Ha szeretjük, vonjuk be csokoládéval. Selyempapírt és színes csomagolókat vágjunk
méretre, rojtozzuk be szélét, és csomagoljuk be a cukorkákat.
FORRÁS: INTERNET
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
December 13. Luca napja. Ma sokan viselik ezt a szép nevet. Azért is érdekes ez a
nap, mert Luca naphoz többféle szokás is
kapcsolódott régen, amelyek egy részét
manapság szívesen elevenítjük fel. Ezek
közül a legismertebb a Luca-búza keltetése. Régen falun az asszonyok lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni
a kemence közelében, amelyek karácsony
tájára zöldültek ki. Ebből a jövő évi termésre következtettek. Később karácsonykor a templomokban az oltárt díszítették
fel a Luca-búzával, vagy otthon az ünnepi
asztalra tették. Az ősi hiedelem szerint e
napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk. Ha ezt a parancsot megszegték, súlyosan megbűnhődtek. Bölcs
dolog volt, hogy voltak ilyen pihenőnapok, hiszen a közelgő karácsony a lányoknak, asszonyoknak sok-sok munkával járt
akkor is. Dél-Dunántúlon Luca napjának
hajnalán „kotyolni” indultak a kisfiúk,
többnyire egy idősebb legény vezetésével. Lopott szalmát vagy fadarabot vittek
magukkal, s arra térdepelve mondták el
köszöntőjüket, bő termést, a jószág nagy
szaporulatát kívánva. A háziasszony vízzel fröcskölte, kukoricával öntötte le őket,
s ezt utána libáival, tyúkjaival itatta, etette
fel. „Kity-koty-kity-koty” volt a köszöntő
kezdő sora, innen származik a kotyolás

11. oldal
kifejezés. A legnevezetesebb népi szokás
az úgynevezett Luca székének faragása
volt. Készítője Luca napjától kezdve,
mindennap faragott rajta egy kicsit, s csak
karácsony estjére volt szabad elkészülnie
vele. Ezért terjedt el a mondás: „Lassan
készül, mint Luca széke!” A hagyomány
szerint a széket többnyire kilencféle fából
állították össze: kökény-, boróka-, körte-,
som-, jávor-, akác-, jegenyefenyő-, cserés rózsafából. Arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa felismerje a falu boszorkányait. Luca kalendáriuma is elterjedt szokás volt. Az emberek e naptól
kezdve 12 napon át figyelték az időjárást.
Úgy vélték ugyanis, hogy amilyen az első
nap, olyan lesz a következő év első hónapja, amilyen a második nap, olyan a második hónap és így tovább. Luca napján bő
zsírral készítették a Luca pogácsát és a
gazdagabb újév reményében pénzérmét
tettek bele. Aki megtalálta, az a következő
évben anyagi jólétre számíthatott. Luca
napján a hajadon lányok Luca cédulákat
készítettek. 12 cédulára egy-egy fiú nevet
írtak, ezután egyet minden nap tűzbe vetettek. Úgy tartották aki utoljára marad, ő
lesz a jövendőbeli. Hasonló célt szolgált a
Luca gombóc is. A hiedelem szerint a 12
cédulát gombócokba kell gyúrni és amelyik főzéskor először feljön, a benne lévő
cédulán szerepel a jövendőbeli neve.
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Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,
Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttműködéséért Egyesület
Hírlevele.
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A fotókat készítette:
Keindl Zoltánné
Dr. Hargitai László
Fekete Imre

A Luca gombóc receptje
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 15 dkgr darált mák, 10 dkg dió, 15 dkg
baracklekvár, 20 dkg tehéntúró, 3 tojás, 18 dkg búzadara, 1 liter
tej, 2 zsemle, 30 dkg porcukor, 2 zsemle, 1 ek. rum, reszelt citromhéj, só
Elkészítés: A búzadarát habverővel elkeverjük a forrásban lévő tejjel és sűrűre főzzük. Amikor kihűlt, hozzáadjuk az áttört tehéntúrót, a tojást, az apró kockára vágott zsemlét majd a
porcukorral, reszelt citromhéjjal és sóval ízesítjük. A kapott tésztát 15 percre félre rakjuk, közben a lekvárral elkeverjük a mákot,
a két három evőkanál porcukrot meg a rumot. A tésztából hengereket formázunk és ezeket tizenkét részre vágjuk, az így kapott
korongokat az ujjainkkal kissé szétlapítjuk, majd mindegyikre
teszünk a mákos-lekváros töltelékből. Lisztes deszkán gombócokat gyúrunk, majd forrásban lévő enyhén sózott vízen körülbelül
10-15 perc alatt megfőzzük. Szűrőkanállal óvatosan kiemeljük,
jól lecsöpögtetjük és előmelegített tálba rakjuk. Forró vajjal locsoljuk és cukorral elkevert dióban meghempergetjük.
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IMA
Uram!
Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet
vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk
bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az
örökkévalóságra! Ámen.
(Assisi Szent Ferenc)

Szeretetben megáldott Karácsonyi Ünnepeket,
és békességes Új Esztendőt kívánunk bizakodással
Alcsútdoboz valamennyi polgárának!
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