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Vidám társaság, az Alcsúti Általános Is-
kola 1964-ben végzett tanulói gyülekez-
tek május utolsó napján a József Nádor 
Iskola udvarán. Az érett, ma is pompás 
nők, és a megfontolt úriemberek felett 
elszálltak az évek azóta. Bár sok mindent 
hozott számukra az élet, most egymásba 
feledkezve örvendeznek. Ez a nap az em-
lékeké. Teli van körülöttük a levegő a 
gyermekkori barátságok, csínyek és sze-
relmek idézetével. Izgalom járja át a talál-
kozás első perceit, az arcokon kíváncsi-
ság: kik vagyunk ma, hogyan alakított 
bennünket az elmúlt ötven év? Aztán bent 
az osztályteremben feloldódik a szívek-
ben lüktető kis feszültség, s a régi padtár-
sak egymás mellé ülnek. Felhangzik a je-
lentés: Osztályfőnöknőnek tisztelettel je-
lentem, az osztály létszáma 34, hiányzik 
14. Nem igazolt távollévő 4, indokoltan 10 
fő nem lehet jelen. Megható percek, míg 
sorolják a már nem élőket. A főhajtás és a 
gyertyagyújtás Bán Zoltánnak, Dobozi 
Károlynak, Gyökeres Andrásnak, Hanák 
Máriának, Józsa Klárának, Nagy Gyulá-
nak, Pálóczi Máriának, Sonkoly Margit-
nak, Takács Zsuzsának és Vígh Ferencnek 
szól. Arcuk fel-felvillan egy sóhajtásnyi 
pillanatra. De a táblára kitett osztálytabló 
képei megmutatják mindenki más gyer-
mekarcát is! Az arcbőr ugyan már nem 
olyan sima, ám a szemek ma is bizakod-
nak. És újra a padban, ismét a tanítókra 
tekintenek. Itt van Böröczky Józsefné, 
Klempa Rózsika és Balázsné Éva néni. 
Nekik szól az Ady vers (Üzenet egykori 
iskolámba) és a hálás virágcsokrok. Szép 
gesztus ez pedagógus napon. A tablófotó 
tanári karából mosolyog Keszte Gyula, 
Lampérth Gyuláné és Balázs István is. 
Aztán épp, mint régen, Böröczkyné Irén-
ke elkezdi az osztályfőnöki órát. Névsort 
olvas. Akik jelennel felelnek: Acsai Imre, 
Ángyás Károly, Ángyás Teréz, Balázs Ju-
lianna, Boross Péter, Buzár Ilona, Cserna 
Judit, Érsek Emma, Horváth Attila, Kabai 
József, Márkus Teréz, Ottling Erzsébet, 

Pintér József, Polyánki János, Renkecz 
József, Sebők Magdolna, Simon Margit, 
Szalai Eszter, Szintai Anna, Verbászi Bé-
la. Az órának a nagykönyv szerint van te-
matikája, a táblát kréta karcolja és jelent-
kezni kell. A szó a boldogság fogalma kö-
rül forog. A boldogság lehet múlékony, 
mint a kincs, a hír vagy a gyönyör. A va-
lódi boldogság ennél mélyebb és igazabb, 
mint a nemes lélek vagy a szívből jövő 
szolgálat. Sissi vagy Teréz anya volt bol-
dogabb? Ez a tanárnő kérdése, amelyre az 
egykori alcsúti diáknak, a mai nagyma-
mának és nagypapának felelni kell. Tudja 
is mindenki a választ! Irénke pedig dicsér 
és jutalmaz. Kis emléklap, jó szó és kézfo-
gás jut mindenkinek. Az ötven éves talál-
kozó szervezői, Érsek Emma és Kabai 
Jóska osztályfőnöki dicséretet és okleve-
let kapnak. Ők keresték elő a címeket, 
egyeztették az időpontokat, szétküldték a 
meghívókat. Hetekig terveztek, tanakod-
tak és döntöttek. Jól csinálták, hiszen 
eljöttünk, itt vagyunk! – mondja a többiek 
mosolya. Megérte! - ragyogja Emma és 
Jóska arca. Valóban felejthetetlen él-
mény ez, amiért érdemes volt dolgozni. A 

fehér asztalnál a jóféle étkek mellett 
egyre-egyre megnyílik mindenki, jól esik 
kitárni a szívet, nincs titok a régi pajtások 
előtt. Igaz, volt aki Hatvan pusztán, Gö-
bölön vagy Dobozon kezdte a betűvetést, 
de a felsőt már mind együtt járták.  Klem-
pa Rózsika igen fiatalon tanított itt. Al-
csúti benyomásai az egész pályafutását 
meghatározták. A falu és a szülők támo-
gatása, a gyerekek szeretete egy életre 
szóló erőt adott pedagógusi munkájához. 
Több jópofa történet hangzik el: az ének 
ötösről, amely a folyóparti kákicsszedést 
jutalmazta, a telefonról, amelybe viccesen 
szóltak bele, és persze az első csókokról, 
amit gyerekként lopva és sután váltottak. 
Derűt és nevetést hoz a délután, amelynek 
hosszú órái gyorsan az estébe nyúlnak.  
Megint el kell válni a '64-es ballagóknak, 
de sokáig téma lesz még ez a nap a család-
ban, a szomszédságban, az orvosnál vagy 
a boltban…

TÓTH ERIKA

az ötven éves osztálytalálkozó 
tiszteletbeli meghívottja

Ha még egyszer kisdiák lehetnék…

50 éves osztálytalálkozó



2. oldal MÁSKÉPP

KIRÁNDULÁSOK
Diós, Budai vár, Szalajka-völgy 

A közelmúltban három értékes programra 
kaptam meghívást. Két ízben az Alcsútdo-
bozi Helytörténeti Kör tagjaival, majd az 
Alcsútdobozi Anna Klubbal vettük nya-
kunkba a világot.  

Május 24-én szombaton, jóleső 
napsütésben gyülekeztünk a központon, 
hogy Szili Árpádné Zsuzsa vezetésével 
helyi gyalogtúrára induljunk. A Helytör-
téneti Kör fontosnak tartja, hogy időről-
időre bejárja a falu egy-egy részét. Ezúttal 
a Burgond felé vettük az irányt, hogy nép-
szerű szőlőhegyünkön, a Dióson át a do-
bozi temetőnél kössünk ki. Jól ismert há-
zak között kanyarogtunk fölfelé a József 
Attila utcán, nagyokat köszönve a szép 
időben kint tevékenykedő falubelieknek. 
Én természetesnek tartom, hogy a község 
minden házáról tudom ki lakja. Az viszont 
rendkívüli a szememben, ha valakinek az 
is a fejében van, hogy melyik házat ki és 
mikor építette, hogy hol vezetett korábban 
gyalog- vagy szekérút, hogy a rokonságok 
déd- és ükszülőkig miként alakultak. 
Ilyen ember, alcsúti és dobozi múltunk 
páratlan ismerője Komáromi János, aki 
ezen a túrán is sok régi valóságot idézett 
közénk. Így haladtunk a Diós dombol-
dalán sütkérező szőlősorok és a takaros 
présházak között. Az út jobb felén szom-
jas szemmel ittuk a vértesaljai táj végte-
lennek tűnő panorámáját, míg balról a 
szőlős és gyümölcsös kertekben újabb és 
újabb ismerősök bukkantak fel. Nagyon 
megörültünk a kedves Cserna Pista bá-
csinak, aki aznap is már korán kigyalogolt 

a hegyre. Hát még mikor cseresznyézni is 
meginvitálta kis csapatunkat! Aztán pom-
pázó vadrózsabokrok, búzavirág és pi-
pacsmező szembesített bennünket azzal, 
milyen csodás is a természet, és hogy mi 
mennyire gyönyörű helyen lakunk! Így 
ereszkedtünk le a dobozi temetőhöz. 

Körbejárva a nyughelyeket, fejet 

hajtottunk egy-egy régi jóismerős sír-
kövénél. Szépen gondozott az egész te-
rület, rendezett a sírkert. Jól esett leülni. 
Közben Cserna István is utolért bennün-
ket, hazafelé tartva a hegyről. Délre járt 
már az idő, de nem sietett. Újból szóba 
elegyedtünk. Egy golyó ütötte sírkőről 
mesélt, hogy hogyan kerültek rá a lövé-
sek. Nehéz az ilyen emlék... A lábunk is 
nehéz volt, amikor újból felkerekedtünk, 
hogy bevégezve dolgunkat,  otthonainkba 
térjünk.

E gyalogtúrát követő hét péntek-
jére is programot szervezett az Alcsútdo-
bozi Helytörténeti Kör. Az iskolás gyere-
kek körében rendezett helytörténeti vetél-
kedő győztes csapatait hívták meg buda-
pesti kirándulásra. A Budai Várban mű-
ködő Hadtörténeti Múzeum és a Parla-
ment volt a célpont. A múzeumban közel 
három órát eltöltve, sikerült megnézni az 
állandó kiállításokat. A történelmi tudá-
sunk felelevenítését jól szolgáló tárlatok 
bemutatták Magyarország 18., 19. és 20. 
századi hadtörténetét. Az 1848-49. évi 
szabadságharcról a Haza és haladás, a 
Monarchia korabeli hadseregről a Bol-
dog békeidők elnevezésű kiállítások adtak 
hű képet. Az I. és II. Világháborút a 
Piavétől a Donig – a  Dontól a Dunáig 
című tárgyi, képi és dokumentum bemu-
tató elevenítette meg. A huszadik század 
második felének katonai vonatkozásaira 
az …és legördült a vasfüggöny tárlat vi-
lágított rá. A nagyon szemléletes bemuta-
tókat láthatóan élvezték gyerekeink. Ezen 
a helyszínen valódi nemzettudat és a ha-
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zafiság érzése hatott át bennünket. A 
múzeum végigjárt termeiből az ország há-
zához mentünk. A nemrégiben felújított 
hatalmas Kossuth téren nem mi voltunk 
az egyetlen turisták, de jókor érkeztünk, 
így a Seuso kincseket rövid sorban állás 
után sikerült megtekinteni. A Seuso 
kincsek egy ókori római eredetű, vitatott 
tulajdonjogú, ezüst dísztárgy-együttes, 
amelyet magánszemélyek az 1970-es 
évek közepén Polgárdiban találtak. A ha-
talmas színezüst tálak és  kancsók másfél 
évtized múlva New Yorkban egy aukciós-
házban tűntek fel, amelyet Seuso kincs 
néven ismert meg a világ. A kincs névadó 
darabja az a 70,5 cm átmérőjű és 8,8 kg 
tömegű ezüst tál, amelyet vadászati jele-
netek és latin nyelvű feliratok díszítenek. 
E feliratokon a Seuso név a kincs tulaj-
donosaként szerepel, valamint olvashat-
juk a Balaton római kori elnevezését, a 
latin Pelso szót is a tálon. A magyar állam 
hosszabb ideig pereskedett a Seuso kincs 
tulajdonjogáért, eredménytelenül. Végül 
a kincsek őrzésének jogát mégis sikerült 
megszerezni és a műtárgyak ma a Parla-
mentben kiállítva megtekinthetők. Elárul-
hatom, hogy a mi alcsútdobozi csopor-
tunk is nagy érdeklődéssel vette szemügy-
re a hatalmas értékű aranyozott ezüst tár-
gyakat. Izgalommal sillabizáltuk a latin 
feliratokat, és újjongva fedeztük fel a ha-
talmas vadásztálba vésett betűket: Pelso, 
azaz Balaton. Egyébként a Parlamentben 
más meglepetés is fogadott bennünket. A  
belépés után az egyik egyenruhás, mo-
solygó fiatalemberben földinket, Szili 
Gergelyt ismertük fel, aki a “tisztelt ház” 
tűzvédelméért felel. Ilyen élmények után 
igazán elégedetten hagytuk el a Kossuth 
teret és a kirándulást a biatorbágyi And-
rész cukrászdában fagylaltozással zártuk. 
Tartalmas nap volt.

Június elsején az Anna Klubbal 
Eger környékére utaztunk. Horváth Lász-
ló szervezésében hamar megtelt a Puskás 
busz, az ígéretes látnivalók miatt sokan 
vállalták a hosszú utat. Országunk egyik 
legszebb hegyvidéke rejti magában a va-
rázslatos Szalajka-völgyet, a Bükk talán 
legnépszerűbb kirándulóhelyét. A több, 
mint 4 kilométer hosszú völggyel  az erdei 
kisvasúton kezdtük az ismerkedést. Két 
kocsit megtöltve zakatoltunk föl a Nagy-
tónal lévő állomáshoz. A magaslatok 
ölébe kucorodott gyönyörű Nagy-tó 
olyan, mint a béke szigete. A csillogó víz 
kékesen tükrözi vissza a partmenti fákat.  
Nehéz elszakadni a fotózásra ingerlő  
helyszíntől, de az innen lefelé futó Sza-
lajka patak további csodákat ígér. A ka-
nyargós patakpart vonzásában gyalogo-
san vállalkozunk a visszafelé útra és nem 
győzünk belefeledkezni az egyedülálló 
látnivalókba. Hamar elérjük a kis folyam 

teraszos szakaszán kialakult festői szép-
ségű Fátyol vízesést. Érdeklődve járjuk be 
a fakitermelést és feldolgozást bemutató 
Szabadtéri Erdei Múzeumot. Ámulattal 
időzünk a Szikla-forrásnál: a hatalmas kő-
tömb repedéséből folyamatosan ömlő víz 
olyan rejtélyesnek tűnik. A pisztrángos ta-
vakban vadon él a sebes pisztráng. Lát-
ványuk nemcsak üdítő, de szimbólum is: 
mindig törekedjünk a tiszta forrásra! Mes-
terséges pisztráng neveldéket is kialakí-
tottak itt. A tenyészet tavait ínycsiklandó 
illat lengi körül, az erdő közepi kis büfé 
helyben füstöli a pisztrángot. Kilók ide 
vagy oda, ezt le kell tesztelni! A vitamin-
ban gazdag húsú hal máig emlékezetesen 
olvadt a szájban. E kis torkoskodás és a 
kiadós séta után jól esett egy pohár sör, 
üdítő vagy fagylalt, mely a túra végén, a 
látogatóközpontban kínálta magát. Jól 
esett beülni az autóbuszba is, mely a vad-
regényes bükki tájon sietve gurult velünk 
tovább, Eger felé. A hevesi megyeszék-
helyen első utunk a bazilikába vezetett. 

A római katolikus székesegyház, 
Magyarország második legnagyobb 
temploma, melynek jelenlegi formája az 
1830-as években, Pyrker János érseksége 
idején alakult ki. Olasz mesterek öt év 
alatt építették fel az épületet, de a belső 
munkák, az oltárok  kialakítása, a freskók 
festése sokkal tovább, közel 120 évig tar-
tott. Az oszlopcsarnokos bejárat és a  
szakrális építészetre oly jellemző hatal-
mas kupola sajátos monumentalitást köl-
csönöz a főszékesegyháznak. A félgömb-
szerű boltozat alján a jelenések könyvéből 
szól a bíztatás: És Isten letöröl szemükről 
minden könnyet, és halál nem lészen töb-
bé, sem gyász, sem jajkiáltás. (jel.k.21.4.) 
A szép bibiliai ígérettel szívünkben 
könnyebben lépdelünk tovább a “papok 
városában” (a közismert dal így mondja, 
ugye?).  Romantikus utcácskák és ezernyi 

történelmi emlék fogad, de a főtér lezárva. 
Építkeznek éppen. A fiatalabb lábak még 
fölkaptatnak a várba, mások a Minarethez 
vagy a Gárdonyi szoborhoz. Bevárjuk 
egymást, s mivel a délután derekán túl va-
gyunk, irány a szépasszonyvölgyi ven-
déglő: várnak már a megrendelt vacso-
rával. Ezt is elköltjük, kísérve kis borral, 
fröccsel, azonban látható, hogy az egri bo-
rosgazdák nem belőlünk fognak meggaz-
dagodni. Azért hazafelé élénk beszélge-
tés, és kellemes nótázás folyik. Nem is 
olyan könnyű abbahagyni, amikor a 
Puskás busz úgy tíz körül begördül Al-
csútdoboz főutcájára.

A fenti programok mindegyikén 
nagyon jól éreztem magam, és elmond-
hatom, hogyha a kikapcsolódásra több 
időnk lett volna, az én írásom is biztosan 
tovább tartott volna…

TÓTH ERIKA

honlapkészítés,
grafika, kiadványok,

festmények

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

www.hpart.hu
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VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK ALCSÚTDOBOZON
Forrás: www.valasztas.hu

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)
Kapott 

érvényes 
szavazat

%

Tessely Zoltán 
Károly

FIDESZ-KDNP 481 65,17%

Gáspár Kornél 
Dániel

JOBBIK 99 13,41%

Horváth András 
Tibor

MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP

78 10,56%

Varga György LMP 62 8,40%

Dr. Molnos Levente 
Lóránt

FKGP 3

Huszti Dávid MACSEP 0

Dr. Bednár András 
Tibor

SZOCIÁL-
DEMOKRATÁK

2

Bódi Tibor SMS 1

Birtalan József KTI 1

Veres Péter MUNKÁSPÁRT 0

Papp László SEM 3

Huszti Lajos EGYÜTT 2014 3

Pilz István Gábor ÚMP 0

Paksi Imre MGP 2

Borsos Sándor Ákos JESZ 1

Bogdán János MCF 0

A pártlistákra leadott szavazatok:
Érvénytelen szavazólapok száma: 4 db. 
Érvényes szavazólapok száma: 740 db.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1143 fő
Átjelentkezett választópolgárok száma:  26 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 744 fő (65,09 %)

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok: 
Érvénytelen szavazólapok száma: 6 db.
Érvényes szavazólapok száma: 738 db.

A pártlista neve Szavazat
Kapott 

érvényes 
szavazat

FIDESZ-KDNP 490 66,21%

JOBBIK 114 15,40%

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 88 11,89%

LMP 28 3,78%

ÚDP 0

SERES MÁRIA 
SZÖVETSÉGESEI

1

SEM 3

FÜGGETLEN 
KISGAZDAPÁRT

3

JESZ 1

ÚMP 0

MUNKÁSPÁRT 1

SZOCIÁLDEMOKRATÁK 2

KTI 0

EGYÜTT 2014 3

ZÖLDEK PÁRTJA 1

ÖSSZEFOGÁS 0

MCP 1

A HAZA NEM ELADÓ 
MOZGALOM PÁRT

4

A 2014. 05.25-i Európai Parlamenti
választás eredménye Alcsútdobozon
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1162 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
424 fő ( 36,49 %)
Érvénytelen szavazólapok száma: 3 db.
Érvényes szavazólapok száma:  422 db. 

A listát állító párt(ok) 
neve

Kapott érvényes 
szavazat

%

FIDESZ-KDNP 306 72,68%

JOBBIK 43 10,21%

MSZP 24 5,7%

EGYÜTT-PM 18 4,28%

DEMOKRATIKUS 
KOALÍCIÓ

18 4,28%

LMP 12 2,85%

Az Európai Parlament magyar 
képviselő helyeinek száma : 21

A listát állító párt(ok) 
neve

Kapott érvényes 
szavazat

%

FIDESZ-KDNP 12 57,14%

JOBBIK 3 14,29%

MSZP 2 9,52%

DEMOKRATIKUS 2 9,52%

EGYÜTT-PM 1 4,76%

LMP 1 4,76%

Összesen 21 100%

A 2014. 04.06-i országgyűlési képviselő választás eredménye Alcsútdobozon

A listát állító pártok által elnyert mandá-
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tumok az Európai Parla-
mentben

Elnyert mandátumok száma : 21

A jelölt neve
Listát állító 

párt(ok) neve

Szelényi Zsuzsanna EGYÜTT-PM

Balczó Zoltán JOBBIK

Bocskor Andrea FIDESZ-KDNP

Deli Andor FIDESZ-KDNP

Deutsch Tamás FIDESZ-KDNP

Erdős Norbert FIDESZ-KDNP

Gál Kinga FIDESZ-KDNP

Niedermüller Péter
DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ

Gyürk András FIDESZ-KDNP

Hölvényi György FIDESZ-KDNP

Dr. Kósa Ádám FIDESZ-KDNP

Kovács Béla JOBBIK

Meszerics tamás LMP

Dr. Molnár Csaba
DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ

Dr. Morvai 
Krisztina

JOBBIK

Pelczné Gáll Ildikó FIDESZ-KDNP

Schöpflin György FIDESZ-KDNP

Szájer József FIDESZ-KDNP

Dr. Szanyi Tibor MSZP

Tőkés László FIDESZ-KDNP

Dr. Újhelyi István MSZP

A 2014-es parlamenti választásokon a Fidesz – KDNP nagyarányú győzelmet aratott: a 
választópolgárok 44,87 százaléka szavazott bizalmat a pártszövetségnek, amely 133 
mandátumot, azaz kétharmados többséget eredményezett az új, 199 fős parlamentben. A 
harmadik Orbán Viktor vezette kormány 2014. június 6-án alakult meg.

Magyarország miniszterelnöke: Orbán Viktor.

Minisztériumok és miniszterek: 

Belügyminisztérium - dr. Pintér Sándor
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Balog Zoltán
Földművelésügyi Minisztérium - dr. Fazekas Sándor
Honvédelmi Minisztérium - dr. Hende Csaba
Igazságügyi Minisztérium - dr. Trócsányi László
Külgazdasági és Külügyminisztérium - dr. Navracsics Tibor
Miniszterelnökség - Lázár János
Nemzetgazdasági Minisztérium - Varga Mihály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Seszták Miklós 
Dr. Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter

                                                                                                forrás: www.kormany.hu

A kormány tagjai

Az Európai Néppárt európai parlamenti frakciója elsöprő többséggel ismételten Szájer 
József fideszes európai parlamenti képviselőt választotta meg alelnökévé. A tisztségért 
15 jelölt indult. A képviselőcsoport Manfred Webert, a Bajor Keresztényszociális Unió 
(CSU) politikusát választotta frakcióvezetőnek. A bajor párt a Fidesz-KDNP párt-
szövetség egyik legfontosabb partnere és szövetségese. Az EP legnagyobb frakciójának 
új vezetője Magyarország régi barátja, a korábbi években számos esetben állt ki hazánk 
mellett és utasította vissza az európai baloldal alaptalan vádjait. Manfred Weber a fran-
cia Joseph Daul-t váltja a frakcióvezetői poszton, aki Wilfried Martens tavaly októberi 
halála óta az Európai Néppárt elnöki tisztségét tölti be. Szájer József újraválasztása a 
néppárti frakció bizalmának és támogatásának egyértelmű megnyilvánulása. A nagy lét-
számú magyar néppárti delegáció valamint az ismételten megszerzett alelnöki tisztség 
révén a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja komoly súllyal fog ren-
delkezni az EP legerősebb frakciójában, ami megerősíti Magyarország pozícióját és 
elősegíti a magyar érdekek eredményes uniós képviseletét. 

                                                                                                                                               
http://fidesz-eu.hu

Szájer József lett az Európai Néppárt
EP frakciójának az alelnöke
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD

Aki az utóbbi időben Etyek felől, a gyö-
nyörű platánfasor élményén keresztül ért 
be a falunkba, balra tekintve csodálva 
nézhette az elé táruló virágos mezőt, és 
csak akkor döbbent meg, amikor a mező 
két végén labdarúgó kapukat látott. A pá-
lyákat visszavette a természet, jöhettek a 
traktorok, és mint minden rétet idővel, ezt 
is kaszálni kellett. A felsorakozott széna-
bálák látványa igazán lenyűgöző volt, a 
szorgalmas falusi életet tükrözte. A szép-
séghiba csak annyi, hogy mindez egy 25 
millió forintos beruházásból megépült 
labdarúgó pályán történt.

Hogyan jutottunk idáig?
Alcsútdoboz történelmében egy-

szer már előfordult, hogy a helyi  futball 
parkolópályára került. Talán többen em-
lékszünk még arra, amikor a közös TSZ 
vezetője úgy döntött, hogy az újonnan 
épített felcsúti pálya lesz a Közös Tanács 
sportegyesületeinek központja. Ennek a 
döntésnek azt lett a következménye, hogy  
az 1980-as évek elején falunkban meg-
szűnt a labdarúgás. A 80-as évek legvégén 
az alcsútdobozi futball iránt elkötelezett 
sportbarátok Várhegyi Gábor vezetésével 
elhatározták, hogy az egyesületet újra-
élesztik. Nagyon sok munkával, a pálya, 
az öltöző, a környezet rendbehozatalával  
teremtették meg a lehetőségét annak, 
hogy Alcsútdobozon ismét legyen foci. A 
csapat elindulásával visszajöttek a nézők, 
és kedvet kaptak a fiatalok is, hogy ér-
demes a labdát kergetni, mert van jövő. 
Öröm volt nézni,  hogy a hét minden nap-
ján gyerekek sokasága, még, ha pöttyös 
labdával is, de használja a pályát. A sike-
reket 1990-től az önkormányzat sem néz-
te tétlenül és a futballisták mellé állt. Jöt-
tek a sikerek, a nézők száma növekedett, 
megérett a gyümölcs, és a csapat felkerült 
a Megye II.osztályba. Ez adta a lehető-
séget az utánpótlás neveléshez, mivel eb-
ben a bajnokságban az ifjúsági korosz-
tályt is el kellett indítani. Mondhatom iz-
galmas élmény és kihívás is volt a rétekről 
összeszedni a fiatalokat és beépíteni őket 
az ifi csapatba. Engem 1995-ben válasz-
tottak meg az Alcsútdobozi Sportegye-
sület elnökének. Feladatom az volt, hogy 
a Várhegyi Gábor által létrehozott alapra 
felépítsük a házat. Az eredmények nem 

maradtak el, mert megvoltak ismét azok a 
sportot szerető emberek, akikkel jó volt, 
és jól lehetett együtt dolgozni. A közön-
ség, nemcsak a helybeliek, hanem a kör-
nyékbeliek is, élvezték a játékosok kitűnő 
teljesítményét. (Volt olyan mérkőzés, 
amelyen a nézők száma elérte a 400 főt.) A 
jutalom a Megyei I. osztályba való fel-
kerülés lett, amely követelményként hoz-
ta, hogy az ifin kívül, serdülő csapatot is 
bajnokságban kellett indítani. A sportcsar-
nok felépítésével, és a régi mellett az új 
futballpálya kialakításával a feltételeink 
is tovább javultak. Télen is biztosítani 
tudtuk a mozgást, a felkészülést a csapa-
toknak. (Itt meg kell jegyeznem, hogy a 
sportcsarnokot a sportegyesület tartotta 
fenn, csak a 2 fő alkalmazott bérét fizette 
az önkormányzat. Jelenleg az önkor-
mányzat költségvetéséből kb. 5 millió fo-
rintot kell a sportcsarnok működésére for-
dítani.) Ilyen körülmények mellett a fel-
nőtt futballcsapat lendülete tovább erő-
södött és végül feljutott a csúcsra, bizto-
san megnyerve a Megyei I. osztályú baj-
nokságot. Amit ezzel elértünk az NB III-
ba való feljutás volt, azonban úgy érté-
keltük, hogy a falu és a támogatóink szá-
mára ez a kabát már nagy lett volna. Ezért 
kértük, hogy a Megyei I. osztályban ma-
radhassunk. Természetesen tisztában vol-
tunk vele (elnökség), hogy ezzel a játéko-
sok motivációja csökkenni fog, és bekö-
vetkezik egy hullámvölgy. Így is történt. 
Ennek ellenére, a fő szempontunk tovább-
ra is az maradt, hogy a falusi hagyomá-
nyokat megtartsuk és nem baj, ha ala-
csonyabb osztályban, de életben tartsuk 
az alcsúti focit. Ehhez szerencsére meg-
voltak azok a vezetők is, akik ilyen felté-
telekkel is folytatni akarták és tudták is 
működtetni településünkön a labdarúgást. 
Majd jött 2010. októbere, az önkormány-
zati választás. A választást megnyert ve-
zetők azt hirdették, hogy változás kell. 
Ebbe tartozott a sportegyesület is. Oláh 
Gyárfás úr úgy ítélte meg, hogy neki, mint 
polgármesternek, jár az is, hogy a sport-
egyesület elnöke legyen. Sportvezetői te-
vékenységének a végeredményét most 
2014-ben megtapasztalhatjuk. Alcsútdo-
bozon megszűnt a labdarúgó csapat, tönk-
rement az új pálya. Szakemberek szerint 

több millió forint kell a rendbehozatalá-
hoz. Könnyű a felelősséget rákenni a játé-
kosokra azzal, hogy az Etyek-Alcsút-
doboz barátságos meccsen hogyan visel-
kedtek (meglökték a bírót) és ezért eltil-
tották őket. Megjegyzem, az alatt a 15 év 
alatt, amíg a sportegyesület elnöke vol-
tam, többször előfordult, hogy a játék he-
vében valaki elvesztette a fejét. Az ed-
zőnek az a dolga, hogy a játékosok között 
rendet teremtsen, a sportköri elnöknek pe-
dig, jelen esetben Oláh Gyárfás polgár-
mester úrnak az, hogy sportdiplomáciai 
úton letisztázza a bíróval a történteket és 
próbáljon megállapodásra jutni. Semmi-
képpen nem az a megoldás egy ilyen eset-
ben, hogy beülök az autómba és hazame-
gyek! A sportegyesület első számú veze-
tőjének a felelőssége, hogy ma nincs fut-
ball a faluban és hogy tönkrement az új 
pálya. A sportegyesület vezetőségének 
már nem lehet a felelőssége, hiszen elnök-
ség már évek óta nem működik. Felve-
tődik a kérdés, van-e egyáltalán Alcsút-
doboznak sportegyesülete? 1949 óta volt 
ilyen. Én hiszek abban, hogy az őszi vá-
lasztások változást hoznak, és nemcsak a 
falu életében, hanem a sportegyesület, így 
a helyi labdarúgás visszaállításának 
ügyében is. Itt szeretném megköszönni 
minden sportszerető embernek a munká-
ját, akik azokban az időszakokban vál-
laltak feladatokat, amikor még volt a fa-
lunkban foci. A névsor lehet, hogy nem 
teljes, ha kifelejtettem valakit, elnézést 
kérek.

A labdarúgó szakosztály működé-
se érdekében végzett tevékenységéért 
köszönet illeti: Várhegyi Gábort, Hege-
dűs Lajost, Ladányi Tibort, Varga Lászlót, 
Ágoston Balázst, Varga Ferencet, Ádám 
Dezsőt, Komáromi Nándort, Szabó Lász-
lót, Óvári Zsoltot, Szöllősi Pált, ifj. Szöl-
lősi Pált, Sátor Lórántot,  Lakatos László-
né Katit, Antal Mártont.

A kerékpáros sportért tett kima-
gasló tevékenységéért: Illyés Lászlót 
(Shilton), Fülöp Zsoltot.

A sportcsarnok egykori vezetőjét, 
aki kulturált feltételeket teremtett a te-
remben való sportoláshoz és aki pályá-
zatokkal segítette a sportegyesület műkö-
dését: Tóth Erikát.

Köszönet illeti mindazokat a játé-
kosokat is, akik az Alcsútdobozi KSE szí-
neiben szerepeltek és nyereménnyel vagy 
vereséggel, de aktív részesei voltak a he-
lyi sportéletnek.

DR. HARGITAI LÁSZLÓ

volt sportköri elnök

A kicsi foci is foci!
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Alcsútdobozi Echo Kamarakórus a kar-
éneklés népszerűsítése és társadalmi 
presztízsének erősítése jegyében, 2014. 
június 15-én hatodik alkalommal terem-
tett lehetőséget a környékbeli kórusoknak 
közös éneklésre. Helyszínül az Alcsúti 
Arborétum kápolnája szolgált. A kultu-
rális és közéleti rendezvényeknek is he-
lyet adó templomban a felcsendülő dalla-
mokhoz ezúttal is képzőművészeti alko-
tások társultak. A szem és a fül így párat-
lan élményhez jutott, a látvány és a hang-
zás lelkeket tápláló harmóniát teremtett. A 
három kiállító és az öt énekkar sajátos ön-
kifejezését a legmélyebb őszinteség tette 
művészivé. A színpadon állók igazán ön-
maguk tudtak lenni, a képzőművészek al-
kotásain jól átjött az ember. Az énekesek 
hangját a szívből fakadó átélés, a festők 
ecsetjét és a faragó vésőjét a feltörő vallo-
mások vezették. Hiteles volt minden rez-
dülés, templomhoz méltón. Ahogy a ká-
polna központi falán, úgy az emberi tettek 
és szándékok felett is ott feszült a kereszt, 

mely e délutánon engedte, segítette és fel-
emelte azokat, akik hisznek benne. Áldott 
volt ez az együttlét. 

Akik ebben az áldásban részesül-
tek:
ź AZ ALCSÚTDOBOZI ECHO KA-

MARAKÓRUS
ź A BIATORBÁGYI SZAKÁLY MÁ-

TYÁS FÉRFIKAR
ź A BICSKEI JOSQUIN KÓRUS 
ź A TÁRNOKI GAUDIUM KÓRUS
ź A TÖRÖKBÁLINTI CANTABILE 

VEGYESKAR
ź ÁGH GYULA MIHÁLY festő-

művész 
ź BOROSS JÓZSEF fafaragó
ź POSTA ALÍZ festőművész

És a rendezvény közönsége, akiknek kö-
szönjük az érdeklődést és a részvételt.

TÓTH ERIKA

Öt évre választunk
Két választáson túl vagyunk már idén, és 
rövidesen harmadszor is az urnák elé kell 
járulnunk. Októberben helyi ügyeinkről 
dönthetünk, a jól vagy rosszul elhelyezett 
ikszünkkel öt évre határozhatjuk meg fa-
lunk sorsát. Nem kis tét ez. Ha nem figye-
lünk oda, újabb éveket vesztegethetünk 
el. A rendszerváltást követő években nagy 
lendülettel fejlődött a település. Kiépült 
az infrastrukturális hálózat: a gáz, a tele-
fon, a szennyvíz- és csapadékvízcsatorna, 
a kábeltelevízió. Korszerű lett a közvilá-
gítás, a kis utcákba aszfaltos utak kerül-
tek. Örülhettünk az új  sportcsarnoknak, a 
két játszótérnek és az óvoda is bővült. A 
forgalmas faluközpont átépítése a közle-
kedés biztonságát javította. Szebb lett a 
környezet a temetők pihenőhelyeivel, az 
emlékparkkal, a sportcsarnok parkjával, a 
faluközpont parkosításával. Megvalósult 
a platánsor védelme és a József Attila ut-
cai löszfal rehabilitációja, Göbölön az 
ivóvíz- és az áramhálózat korszerűsítése 
és a közvilágítás kiépítése. És volt még 
sok minden, lehetne sorolni, de nem azért 
ragadtam tollat, hogy leltárba vegyem 
húsz év minden történését. Lényeg, hogy  
nálunk mindig történt valami: vagy éppen 
előkészítés, vagy éppen megvalósítás 
alatt volt egy-egy beruházás. Voltak el-
képzelések, döntések, tervek, kivitelezés. 
Sajnos ez egy ideje megtorpant. Nem hal-
lunk szándékokról, nem látunk fejlesztést. 
A 2010-es ígéretek nem álltak össze kon-

BOLDOG AKI ÉNEKELBOLDOG AKI ÉNEKEL
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre,„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre,
ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Z.)ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Z.)

BOLDOG AKI ÉNEKEL
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre,
ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Z.)

MEGHÍVÓ

AZ ALCSÚTDOBOZI 
ECHO KÓRUS

TISZTELETTEL HÍVJA ÉS 
VÁRJA ÖNÖKET KÖVETKEZŐ 

FELLÉPÉSEIRE:

2014. JÚNIUS 27-ÉN
17.30 ÓRAKOR

AZ ALCSÚTDOBOZI 
KATOLIKUS TEMPLOMBA

A JÉZUS SZÍVE ÜNNEPI  
SZENTMISÉN TARTOTT
ZENÉS SZOLGÁLATRA

2014. JÚLIUS 5-ÉN
17 ÓRAKOR

AZ ETYEKI KATOLIKUS 
TEMPLOMBA A BÚCSÚ 
ALKALMÁBÓL TARTOTT

ZENEI PROGRAMRA.

cepcióvá, és semmiféle programot nem 
hajtottak végre az elmúlt négy évben. Pe-
dig megjelentek szép számban pályázati 
kiírások, amelyekre projekteket lehetett 
volna kidolgozni. Voltak kormányzati 
programok is, amelyekhez lehetett volna 
csatlakozni. Lehetőség lett volna, ha van 
hozzá ambíció és motiváció. Kevés dolgot 
lehet a mai településirányítók javára írni, 
ilyen a piac, a csendőrlaktanya vakolása 
és az óvoda színezése. Az iskolakerítést 
még az elődök készítették elő, a bioka-
zánról  pedig nem tudni, hogy visz-e vagy 
hoz valamit a konyhára. Ha a korábbi-
akkal összevetjük, azt kell mondani, hogy 
a kiskaliberűség látszik ezen a néhány 
esztendőn. Sajnos legutóbb olyan helyi 
vezetőket sikerült választanunk, akik nem 

tudtak nagyobb ívű fejlesztésben gondol-
kodni. Megnézhetnénk magunkat, ha ez 
menne még húsz évig! Már így is nagyon 
lemaradtunk, elég lesz helyrehozni a négy 
éves helybenjárás hátrányát. A következő 
önkormányzatnak olyan célokat kell ki-
tűznie maga elé, amelynek megvalósítá-
sával Alcsútdoboz élhető, erős és gyara-
podó település lesz! De ehhez olyan dön-
téshozók kellenek, akik a fejünkön a ko-
ronát nem csak díszként viselik, hanem 
terhével együtt hordozzák is. Így készül-
jünk hát erre a választásra! Ne hagyjuk 
magunkat újra rászedni, ne azt nézzük, 
hogy ki mit mond, hanem azt, hogy ki mit 
tesz! Megérdemeljük, hogy településünk 
és sorsunk felfelé ívelő pályára álljon, de 
ezt csak közösen, egyet akarással tudjuk 
kivívni. 

TÓTH ERIKA
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A bankok tisztességtelenek voltak, és 
becsapták az embereket a devizahiteles 
ügyekben – ezt már a Kúria is így gondol-
ja, és jogegységi határozatában mondta 
ki. Ez a rég várt döntés végre tiszta jogi 
helyzetet teremtett. A Kúria felhatalmazta 
a kormányt és az Országgyűlést, hogy 
igazságot szolgáltasson. A kormány, 
ahogy eddig sem engedte el a bajbajutott 
devizahitelesek kezét, ezután sem fogja 
cserbenhagyni őket. A Fidesz célja to-
vábbra is az, hogy teljes egészében kive-
zesse a piacról a lakáscélú, jelzálogalapú 
devizahitel-szerződéseket. A Kúria június 
16-i döntése azt jelenti, hogy a bankoknak 
mindent vissza kell adniuk a devizahitele-
seknek, amit tisztességtelenül elvettek tő-
lük. A devizahiteleseknek mostantól nem 
kell egyéni harcokat vívniuk emiatt, mert 
a Kúria felhatalmazta a kormányt és az 
Országgyűlést, hogy a tisztességtelenül 
megkárosított adósoknak igazságot szol-
gáltasson. Ehhez egy olyan törvényt fog 
alkotni az Országgyűlés ősszel, amely 
általánosan érvényes, és végleges megol-
dást hoz. A Fidesz álláspontja, hogy a be-
csapott ügyfeleknek igazságot kell szol-
gáltatni, és a bankoknak mindent vissza 
kell adniuk a devizahiteleseknek, amit 
tisztességtelenül elvettek. Ez a további 
törvényalkotás alapelve. Ez azt jelenti, 
hogy akár a több százmilliárd forintot is 
elérheti az összeg, amivel a bankoknak 
kárpótolni kell az ügyfeleket. Arról, hogy 
ez mikor, milyen ütemben történik, az 
őszi parlamenti ciklusban születik döntés. 
A kormánypárt arra törekszik, hogy ősszel 
végleges megoldás szülessen, a deviza-
hitelekről mondja ki a parlament, hogy hi-
bás termék, és végleg vezesse ki azt a pi-
acról. A cél, hogy senki ne veszítse el az 
otthonát. Az őszi döntéseket követően a 
devizahitelesek számára egy tiszta és ki-
számítható helyzet alakul ki, amikor min-
den adós pontosan tudni fogja, hogy 
mennyi a tartozása, és mennyit kell fizet-
nie a következő években, árfolyam-
kockázat nélkül. A Kúria felhatalmazá-
sának köszönhetően most megkezdődik a 
törvényalkotási munka. A technikai rész-
letek kidolgozása után a devizahiteleseket 
segítő javaslat az őszi parlamenti ciklus 
első napirendje, javaslata lehet. Az Or-
szággyűlés tehát ezzel kezdi majd a mun-
káját ősszel, így még ebben az évben élet-
be léphetnek a további intézkedések. A 
törvény-előkészítés érdekében a kor-
mánypárti frakcióvezető hamarosan meg-
kezdi az egyeztetéseket a devizaperekben 
érintett ügyvédekkel, az adósokat képvi-
selő szervezetekkel. A kormány a Bank-
szövetséggel is egyeztetni fog. A cél, hogy 

minden bajba jutott devizahitelesnek se-
gítsünk. Azoknak is, akik éltek valami-
lyen segítséggel, akik jelenleg is fizetik a 
hitelüket, akik beléptek az árfolyamgátba, 
vagy esetleg már végrehajtás indult vagy 
indulna már ellenük (és a kilakoltatási 
moratórium miatt most ez fel van füg-
gesztve). Kivételt tenni a kedvezményes 
végtörlesztés lehetőségével élőknél le-
hetne, itt ősszel kell majd dönteni arról, 
hogy nekik is nyitnak-e új lehetőséget. 
Lehetőleg minden bajba jutott devizahite-
lesen szeretnénk segíteni, akinek az ott-
honát fenyegeti a kialakult helyzet, vagyis 
jelzálog van a házán, lakásán függetlenül 
attól, hogy lakáscélú vagy más típusú 
(szabad-felhasználású) devizahitele van. 
Minden technikai kérdésről, hogy ponto-
san kiket, hogyan, és mikor érintenek 
majd a további intézkedések, az őszi tör-
vényalkotási folyamatban lesz döntés. A 
további intézkedésekig a kibővített árfo-
lyam és a kilakoltatási moratórium védi a 
bajba jutott családokat. A májusban ala-
kult új Országgyűlés első döntése volt, 
hogy meghosszabbította, határidő nélkü-
livé tette a devizahitelesekre vonatkozó 
kilakoltatási moratóriumot. Így egyetlen 
bajbajutott devizahitelest sem lehet az ut-
cára tenni mindaddig, amíg a parlament 
nem rendezi végérvényesen a devizahitel-
szerződések ügyét. Azzal, hogy a kilakol-
tatási tilalomnak nem jelöltek ki végső ha-
táridőt, a bankok is érdekeltté váltak a de-
vizahitelesek ügyének gyors rendezésé-
ben. A kilakoltatási moratórium mellett az 
árfolyamgát is védelmet jelent minden-
kinek. A programnak ugyanis csak előnye 
van az ügyfelek részére. Eddig már több 
mint 180 ezer devizahitelesen segített az 
árfolyamgát, akik eddig összesen közel 33 
milliárd forint rögzített árfolyam feletti 
kamat megfizetése alól mentesültek. A 
már rögzített törlesztési árfolyamú de-
vizakölcsönök állománya április végén 
több mint 1449,3 milliárd forint volt. Az 
árfolyamgát keretében a svájci frankot 
180, az eurót 250, a japán jent pedig 2,5 
forinton lehet törleszteni, a gyűjtőszám-
lán felhalmozódó árfolyam-különbözet 
nagy részét átvállalja az állam és bank.  
Márciusban életbe lépett a pénzügyi re-
zsicsökkentés részeként az az intézkedés 
is, hogy a bankoknak postázniuk kellett az 
árfolyamgátról szóló tájékoztatást min-
den olyan lakáshitelesnek, aki jogosult 
gyűjtő-számlahitelre, de még nem lépett 
be a programba. A Fidesz-kormány 2010 
óta számos devizahiteleseket segítő in-
tézkedést hozott, melyekkel eddig már 
több, mint 450 ezer devizahitelesen segí-
tett, több százezer család otthonát men-

tette meg. 180 ezer hiteles élt a kedvez-
ményes végtörlesztés lehetőségével, és 
szintén 180 ezer devizahiteles pedig az ár-
folyamgát lehetőségével. Érvényben van 
a kilakoltatási kvóta is. A Nemzeti Esz-
közkezelőnek 2013 végéig 15 ezer lakást 
ajánlottak fel, ez év végéig 25 ezerre bő-
vülhet ez a szám. A legnehezebb helyzet-
ben lévőknek az ócsai lakópark nyújt új 
esélyt. A kormány újraindította a Gyur-
csány-kormány által megszüntetett ked-
vezményes otthonteremtési lehetősége-
ket, így ma állami kamattámogatás segíti 
az otthonteremtést. A rekordalacsony ka-
matoknak köszönhetően pedig évek óta 
nem volt ilyen olcsó a forinthitel. Továbbá 
lehetővé tette, hogy a munkáltatók 5 mil-
lió forintig adó- és járulékmentesen támo-
gathassák dolgozóik lakáshitel-törleszté-
sét vagy lakásvásárlását. A lakáscélú ca-
feteria lényege, hogy a munkáltató öt év 
alatt összesen 5 millió forinttal, azaz akár 
havi 83 ezer forinttal járulhat hozzá a dol-
gozók lakáshitelének törlesztéséhez. A 
vissza nem térítendő támogatás lakásépí-
tésre vagy vásárlásra, illetve felújításra is 
felhasználható. A 2010-re kialakult hely-
zetnek a bankok melletti legnagyobb fele-
lőse a Gyurcsány-Bajnai-kormány. 2010-
re a deviza jelzáloghiteles szerződések 
száma már 735 ezer darab volt, a Gyur-
csány-kormány idején a devizahitelek ál-
lománya 140-szeresére emelkedett. En-
nek az volt az oka, hogy megszüntették az 
Orbán-kormány alatti otthonteremtési tá-
mogatásokat, és teljesen kiszolgáltatták a 
bankoknak az otthonra vágyó embereket. 
Rászabadították a devizahiteleket a csa-
ládokra, hagyták, hogy majdnem egymil-
lió otthonra tegyék rá kezüket a bankok. A 
baloldal megszüntette az első Orbán-kor-
mány alatt létező adókedvezményt, szűkí-
tette a hitelplafont, csökkentette a kamat-
támogatást. A Bajnai-kormány 2009. júli-
us 1-jétől teljesen megszüntette a kamat-
támogatású kölcsönöket. Nemcsak a la-
kosságot, hanem az államot is devizában 
adósították el, amitől egyre sérüléke-
nyebb lett az ország. Ezt kísérte egy szél-
sőséges és veszélyes gazdaságpolitika, 
ami miatt egyre instabilabb volt a pénz-
ügyi rendszer, egyre több volt az adósság, 
a hiány, egyre tolódott az euró bevezetése. 
A nemzetközi és a hazai válság úgy „meg-
billentette” a forintot, hogy a devizahi-
telek és a törlesztő-részletek egyszer csak 
a többszörösére ugrottak. Az egyébként is 
megélhetési gondokkal küzdő magyar 
családok számára elviselhetetlen teher lett 
a devizahitel, amitől saját erejükből a leg-
többen képtelenek megszabadulni.

(fidesz.hu)

Devizahitelesek – ősszel a végleges megoldás a cél
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Az időjárás az idén kedvezett a parlagfű 
gyors növekedésének. A gyomnövény ko-
rai megjelenése miatt a parlagfű virágzá-
sára és a pollenszóródásra is korábban le-
het számítani, ezért mielőbb meg kell kez-

deni a gyommentesítést. A kelési időpont-
tól függően a parlagfű növények fejlett-
sége változatos, 5 cm-től akár 30 centimé-
teresek is lehetnek. A földhasználó és a 
földtulajdonos köteles kül- és belterületen 

Parlagfű mentesítés

Húsz településen, 110 millió forint kor-
mányzati támogatásból építenek ki térfi-
gyelő kamerarendszert a következő hóna-
pokban, Fejér megyében.

A térfigyelő kamerarendszer ki-
építésére kiírt országos pályázatra 2170 
önkormányzat jelentkezett, több mint 21 
milliárd forintos támogatási igénnyel. Az 
elbírálást követően százhetvenhét telepü-
lésen 1,6 milliárd forintnyi kormányzati 
forrásból helyeznek ki térfigyelő kamerá-
kat a következő hónapokban. A nyertes te-

lepülések átlagosan tízmillió forintot 
kapnak 7-8 kamera felszerelésre. 
Fejérben összesen húsz település nyert 
110 millió forintot a pályázaton. Az 
elbírálásánál figyelembe vették a 
települések bűnügyi statisztikáit is.

A kormány számára különösen 
fontos a közbiztonság javítása. Az elmúlt 
évek nagy előrelépése volt, hogy az ön-
kormányzatok pályázhattak a közbizton-
ság feltételeinek javítását célzó program-
jaik megvalósítására. A most elnyert tá-
mogatás révén a Fejér megyében érintett 
településeken is érezhetően javulhat az 
emberek biztonságérzete. A rendőrség 
munkáját kiegészítő térfigyelő-rendsze-
rek a bűncselekmények visszaszorítását is 
elősegítik. Lesznek olyan települések, 
amelyek utcáin már a nyár végén meg-
jelenhetnek a térfigyelő kamerák, míg 
más önkormányzatoknál – ahol közbe-
szerzési eljárást kell kiírni – ősszel vagy 
akár még később várható a kamera-
rendszerek telepítése.

                                                                                                       
TÖRŐ GÁBOR 

a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

Több, mint százmilliót fordítanak a közbiztonság javítására Fejérben

Fejér megye nyertes 
települései

Aba 7 259 765 Ft
Adony 5 300 000 Ft
Baracs 4 900 000 Ft

Beloiannisz 5 000 000 Ft
Csákberény 4 800 000 Ft

Csókakő 5 900 000 Ft
Fehérvárcsurgó 7 800 000 Ft

Felcsút 8 024 368 Ft
Gyúró 9 400 000 Ft
Hantos 3 138 454 Ft

Igar 2 737 485 Ft
Kajászó 4 300 000 Ft
Nadap 6 700 266 Ft

Nagykarácsony 1 680 000 Ft
Pákozd 7 700 000 Ft
Pátka 4 900 000 Ft

Sárkeresztúr 4 036 310 Ft
Sárosd 5 500 000 Ft
Söréd 4 045 318 Ft
Tordas 6 700 000 Ft

is az adott év június 30. napjáig az ingat-
lanon a parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani. A védeke-
zési kötelezettség elmulasztása esetén – a 
parlagfűvel fertőzött terület nagyságától 
függően – 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig 
terjedhet a bírság. A büntetés mértéke 
másfélszeresére nő, ha 3 éven belül a föld-
használót több alkalommal is bírsággal 
sújtják az általa használt terület parlagfű 
fertőzöttsége miatt. A mezőgazdasági te-
rületek gyommentesen tartása mellett a 
termelőknek a táblaszegélyek gondozá-
sára is törekednie kell. A parlagfű elleni 
védekezés minden évben nagy kihívás elé 
állítja a gazdálkodókat, ezért a gyom-
mentesítéssel kapcsolatban felmerülő 
kérdéseikkel forduljanak bizalommal a 
megyei kormányhivatalok növény- és ta-
lajvédelmi igazgatóságaihoz és a Magyar 
Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara területi szerveihez.

(Földművelésügyi Minisztérium)
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A társadalombiztosítási rendszerben az 
időskori jövedelembiztonság megterem-
tését szolgáló ellátás az öregségi nyugdíj. 
Az öregségi nyugdíj szolgálati idővel és 
járulékfizetéssel szerzett jogosultság. E 
jövedelempótló ellátás mértékét nagyban 
befolyásolja az az átlagkereset, amely 
után a járulékfizetés történt.

Ki jogosult öregségi teljes nyug-
díjra?

Öregségi teljes nyugdíjra az jogo-
sult, aki
ź a születési évének megfelelő öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte, és
ź legalább húsz év szolgálati idővel 

rendelkezik, valamint
ź azon a napon, amelytől kezdődően az 

öregségi teljes nyugdíjat megállapít-
ják, biztosítással járó jogviszonyban 
nem áll.

Nyugdíjkorhatár
A nyugdíjrendszer hosszabb távú 

fenntarthatóságának egyik legfontosabb 
eszköze, hogy legalább a várható élet-
tartam emelkedésével arányosan emel-
kedjen a nyugdíjkorhatár is. Az európai 
országok döntő többségében ma maga-
sabb a nyugdíjkorhatár, mint hazánkban. 
A korhatáremelés születési évjáratonként 
6 hónapos fokozatos emeléssel valósul 
meg. A társadalombiztosítási öregségi 
nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíj-
korhatára annak, aki
ź 1952. január 1-je előtt született, a be-

töltött 62. életév,
ź 1952-ben született, a 62. életév be-

töltését követő 183. nap,
ź 1953-ban született, a betöltött 63. 

életév,
ź 1954-ben született, a 63. életév be-

töltését követő 183. nap,
ź 1955-ben született, a betöltött 64. 

életév,
ź 1956-ban született, a 64. életév be-

töltését követő 183. nap,
ź 1957-ben vagy azt követően született, 

a betöltött 65. életév.
Milyen időtartamokat tekintünk 

szolgálati időnek? 
Azokat az időszakokat (pl. munka-

viszony tartama, egyéni vagy társas vál-
lalkozás folytatása), amely alatt a bizto-
sított (foglalkoztatott magánszemély, 
egyéni vagy társas vállalkozó, őstermelő) 
nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, 
illetve megállapodás alapján nyugdíjjáru-
lékot fizetett. 

Mely jogszabály határozza meg 
azokat az időszakokat, amelyek nyugdíj-
szerző szolgálati időnek számítanak, il-
letve minősülnek?

A társadalombiztosítási nyugellá-

tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény té-
telesen meghatározza azokat az időtarta-
mokat, melyek nyugdíjszerző szolgálati 
időként figyelembe vehetők. Részletesen 
meghatározza továbbá azokat az idősza-
kokat, melyek a nyugellátás megállapí-
tása szempontjából szolgálati időként 
nem vehetők figyelembe.

Ki kaphat öregségi résznyug-
díjat?

Öregségi résznyugdíjra az jogo-
sult, aki
ź az öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-

tötte, és
ź legalább tizenöt év szolgálati idővel 

rendelkezik, valamint
ź azon a napon, amelytől kezdődően az 

öregségi résznyugdíjat megállapítják, 
biztosítással járó jogviszonyban nem 
áll.

Hogyan kell a szolgálati időt szá-
mításba venni?

A szolgálati időt naptári naponként 
kell számításba venni és 365 naptári napot 
kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az 
időtartamot csak egyszer lehet számításba 
venni.

Mikor csökkentik arányosan a 
szolgálati időt? 

A 2003. december 31-éig hatályos 
szabály szerint, az 1996. december 31-ét 
követő időszakban, ha a biztosított – 
nyugdíjjárulék alapjául szolgáló – kere-
sete a minimálbérnél kevesebb volt, akkor 
olyan arányban csökkent a szolgálati idő, 
ahogy a kereset aránylott a minimálbér-
hez. Ha pl. a kereset a minimálbér fele 
volt, akkor 1 napi keresettel félnapi szol-
gálati idő volt szerezhető. 

2004. január 1-jétől az arányos 
szolgálatiidő-számítást csak a nyugdíj 
összegének kiszámításánál kell alkalmaz-
ni, a nyugdíjra való jogosultság megálla-
pításánál már nem. Ez kedvező változás, 
különösen a részmunkaidőben foglalkoz-
tatottak részére, ugyanis nyugdíjjogosult-
ság szerezhető 20 évi biztosítási jogvi-
szonnyal akkor is, ha az – akár teljes mér-

tékben – részmunkaidős foglakoztatás 
volt és csak pl. a minimálbér fele után 
történt járulékfizetés.

Továbbra sincs arányos szolgálati 
idő csökkentés a Munka Törvénykönyve 
alapján teljes munkaidőben foglalkozta-
tottaknál, illetve azoknál a személyeknél, 
ahol a munkakörre irányadó meghatáro-
zott munkaidőben történik a foglalkozta-
tás (pl. az egészségre ártalmas munkakö-
rülmény miatt csökkentett idejű foglal-
koztatás az előírás). 

Hogyan számítják ki az öregségi 
nyugdíj összegét?
Az öregségi nyugdíj összege az elismert 
szolgálati időtől és a figyelembe vehető 
havi átlagkereset összegétől függ. Az 
öregségi nyugdíj összegét az 1988. január 
1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő 
napjáig elért, nyugdíjjárulék alapjául 
szolgáló, személyi jövedelemadóval 
csökkentett kereset havi átlaga alapján 
kell meghatározni.

Mivel igazolhatók a keresetekre 
vonatkozó adatok? 

Amennyiben a társadalombiztosí-
tási nyilvántartásban bejelentési adat nem 
található, a munkáltató nyilvántartása 
alapján kiállított igazolással, vagy a mun-
kavállaló birtokában lévő egykorú okirat-
tal.

Mely esetben lehet a saját jogú 
nyugellátást növelni?

A saját jogú nyugellátásban része-
sülő személy – ideértve azt a személyt is, 
akinek nyugellátása szünetel – nyugellá-
tását kérelemre saját jogú nyugdíjasként 
történt foglalkoztatása, illetve egyéni 
vagy társas vállalkozóként végzett kiegé-
szítő tevékenysége alapján a naptári év-
ben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező 
kereset, jövedelem összege egytizenket-
ted részének 0,5 százalékával növelni 
kell.

Hogyan lehet a nyugellátás iránti 
igényt érvényesíteni?

Nyugellátást írásban, az erre a cél-
ra rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus űrlapon kell igényelni. A 
nyomtatványokat bármely nyugdíjbiz-
tosítási igazgatóságon (kormányhivatal) 
be lehet szerezni, illetőleg letölthető és ki-
tölthető (kitöltés után kinyomtatható) for-
mátumban megtalálhatók az ONYF 
honlapján (www.onyf.hu). 

Az igényt személyesen vagy pos-
tai úton a lakcím szerinti illetékes nyug-
díjbiztosítási igazgatóságon kell előter-
jeszteni.

A nyugellátás legkorábban az 
igénybejelentés napját megelőző hatodik 
hónap első napjától állapítható meg füg-

Tájékoztató az öregségi nyugdíjról
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getlenül attól, hogy már ezt megelőzően is 
jogosult lett volna a kérelmező nyugel-
látásra. Az igénybejelentés időpontja a ké-
relem benyújtásának, postára adásának a 
napja. 

Nők 40 év jogosultsági idővel 
igénybe vehető kedvezményes nyugdíja

Az a nő, aki kereső tevékenységgel 
és a gyermekneveléssel összesen legalább 
40 év jogosultsági időt szerzett, az életko-
rától függetlenül nyugdíjba vonulhat. 

Hogyan számítják ki a 40 éves 
kedvezményes nyugdíj összegét? 

A kedvezményre jogosultak nyug-
díjának összegét az általános szabályok 
szerint számítják ki, vagyis a nyugdíjszá-
mítás során már minden szolgálati időt fi-
gyelembe kell venni.

A nyugdíj csökkentés nélkül jár, a 
feltételnek eleget tevő jogosultak a hatá-
lyos nyugdíj-megállapítási szabályok 
szerinti teljes összegű öregségi nyugdíjat 
kapnak.

www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

A FATEV Egyesület és az Alcsúti Refor-
mátus Egyház együttműködésével meg-
valósult közcélú játszóteret 2014. április 
5-én, ünnepélyes keretek között adtuk át 
az alcsútdobozi gyerekeknek. Már akkor 
látszott, hogy kicsinyeink felszabadultan 
és örömmel veszik birtokba az új játéko-
kat, és magukénak érzik a templom udva-
rában kialakított játszóhelyet. Azóta is 
nagy a „forgalom” a gyermek közösségi 
tér környékén, ezért a megközelítés illetve 
az úttesten való átkelés biztonságosabbá 
tétele érdekében az Egyesület nevében a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Me-
gyei Igazgatóságához fordultunk. Kéré-
sünk a 8111 sz. közforgalmú út adott sza-
kaszán „Gyermekek veszélyt jelző” illet-
ve sebességkorlátozó KRESZ táblák ki-
helyezésére irányult. Az útszakasz forgal-
mi rendjének felülvizsgálata ügyében az 
Igazgatóság helyszíni bejárást hívott 
össze, melyen a FATEV és az Egyház ré-
széről mi is részt vettünk. A helyszíni be-
járás meghozta az általunk elvárt ered-
ményt, jelesül azt, hogy a Közút  Zrt. a 
8111 sz. főútvonal szóban forgó szaka-
szán mindkét irányban veszélyt jelző táb-
lákat és 40 km/h  sebességkorlátozó 
KRESZ táblákat helyeztet ki. A Zrt. Igaz-
gatósága részéről a játszótérre tartó gye-
rekek közlekedésbiztonságának javítása 
érdekében nagyfokú együttműködést ta-
pasztaltunk, melyet ezúton is megköszö-
nünk.

Szeretnék beszámolni arról is, 
hogy alcsútdobozi vállalkozók támogatá-
sának köszönhetően, a játszótéri homoko-
zó fölé napvitorlavászon árnyékolót sike-
rült beszereznünk amelynek a beépítése 
folyamatban van. Mivel a játszótér kiala-
kításánál árnyékolási céllal beültetett 
bokrok és fák még csak növendékek, ezért 
a napvitorla felszerelése mellett döntöt-
tünk. Hálával gondolunk: Gondos László-
ra, Jére Csabára, Komáromi Gábornéra, 
Komáromi Zoltánra, Szili Árpádra és 
Tóth Attilára, akik e jelentős költséggel 
járó árnyékolási megoldást finanszí-
rozták.

Bízunk benne, hogy a fent leírt fej-
lesztések nyomán gyerekeink a nyári 
szünidőben még felhőtlenebbül élvez-
hetik a játszótéri közös játékot és egymás 
társaságát.

TÓTH ERIKA

Biztonságosabb
megközelítés és
árnyékolás a játszótéren

SZÉCHENYI TERV 2020.
2014. január 1-jével új uniós költségvetési 
időszak indult, ezzel egy időben új fejezet 
kezdődött Magyarországon az uniós for-
rások pályáztatása, kifizetése és felhasz-
nálása terén. Az Új Széchenyi Terv sike-
reinek folytatásaként a következő 7 évben 
az elmúlt költségvetési ciklus jó gyakorla-
tait megőrizve, de az esetleges hibákat ki-
küszöbölve még hatékonyabb pályázati 
rendszer jön létre, melynek következmé-
nyeként felpörögnek a fejlesztések. A ko-
rábbi időszakhoz hasonló intenzitással kí-
vánja a kormány lehívni, de még nagyobb 
hatékonysággal felhasználni a 2014-
2020-as időszakban is az ország számára 
rendelkezésre álló keretösszeget.

2014-2020 fejlesztési időszak
8000 milliárd forint - hat fejlesztési 
terület

1. Legyen több munkahely!
2. Tegyük versenyképesebbé a 
vállalkozásokat!
3. Tegyünk többet a szegénység 
ellen és az oktatásért!
4. Használjuk takarékosabban 
az energiát!
5. Épüljenek új utak, legyen 
korszerűbb a közlekedés!
6. Támogassuk a 
kutatásfejlesztést!

                                                                                                                               
www.szechenyi2020.hu
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12. oldal MÁSKÉPP

ÖREGFIÚK, NE SÍRJATOK…
FUTBALLPÁLYA ALCSÚTDOBOZ 2014. MÁJUS – JÚNIUS

A
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,

Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttműködéséért Egyesület 

Hírlevele.
Kiadja és szerkeszti a

FATEV Egyesület Elnöksége.

www.fatev.hu
Megjelenik alkalomszerűen

500 példányban.
 Ingyenes kiadvány.

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

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

Telefon: +36/22/512-120
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FATEVFATEVFATEV


