
folytatás a 2. oldalon

Az első fellépés után

Nézőpont kérdése, hogy mi sok, vagy ke-
vés. Azt az időt, ami már mögöttünk van, 
inkább tekinthetjük jelentősnek. Az évek, 
melyek számos hónapot, megannyi hetet 
és sok-sok napot őröltek magukba, megér-
demlik, hogy megemlékezzünk róluk. Öt 
év egy öntevékeny csoport életében joggal 
nevezhető múltnak. De hogyan is kezdő-
dött? 

Márciust írtunk 2009-ben, amikor Keindl 
Zoltánné Mariannal meghirdettük a nép-
tánc-szakkört az alcsútdobozi sportcsar-
nokban. Azonnal láttuk, hogy nem lesz 
gond sem a létszámmal, sem az akarattal: 
a bekapcsolódó fiatalokból már akkor 9 
pár alakult. Rendszeressé váltak a péntek 
esti próbák, és hamar megszülettek az első 
koreográfiák. A táncot természetesen Ma-
riann tanította, de segítőként én is mindig 
ott voltam körülöttük. Május elején már 
készen állt két produkció, amellyel ki tud-
tak állni a nyilvánosság elé. Az Alcsút-
dobozi Cifrázó Néptánccsoport – mert ezt 
a nevet kapták – kapuvári verbunkot és 
dunántúli ugrós táncot mutatott be Fel-
csúton, a tánc világnapján. A névadás per-
cei ma is élnek bennem. Mariann egy 
tánclépés, a cifra (ugrós háromlépés) szót 
ajánlotta a figyelmünkbe. Így aztán jöttek 
mindenféle „cifra névötletek”, közösen 
találgattunk és nevettünk is sokat. Végül 
hirtelen, ahogyan mondani szokás, ott 
volt a nyelvem hegyén: legyetek cifrázók! 
Az első fellépés előtt nagy volt a Cifrázó 
Néptánccsoport izgalma, de  mondhatjuk, 
hogy osztatlan siker koronázta a bemutat-
kozást. Ügyesek voltak, mosolygósak és 
szépek is az újdonsült ruházatban, melyet 
a saját költségükön csináltattak. A lányok 
öltözete Petrovitsné Anikó keze-munká-
ját dícsérte. Aztán ment a folytatás gördü-
lékenyen, felléptek a falunapon, az idősek 
világnapján és a karácsonyi műsorban. 
Jöttek a távolabbi meghívások (Ercsi, 
Dinnyés), és megszülettek az első baráti 
kapcsolatok a megyebeli táncosokkal. A 

felkészülés egy idő után áttevődött az is-
kolába, a tükrös táncterembe. És elérke-
zett az első születésnap. Az ünneplésen 
látszott, hogy ez igazi közösség. Szívesen 
töltik együtt a szabadidőt, jóban vannak 

egymással a fiatalok. Így megy ez már 
ötödik esztendeje. Rendszeresek a pró-
bák, gyakoriak a fellépések, és elmarad-
hatatlanok a baráti összejövetelek. Tánc-
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folytatás az 1. oldalról

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! Az ünnepi beszéd már elhangzott, 
hiszen a képviselő úr elmondta azokat a 
faluház fölé emelkedő gondolatokat, 
amelyek idehívtak bennünket, és amely 
gondolatok jegyében éljük az életünket, 
illetve próbáljuk az ország ügyeit intézni. 
Én inkább néhány személyes szóval sze-
retnék hozzájárulni a mai ünnepséghez. 
Először is elfogódott vagyok természe-
tesen, mert szerettem azt a régi épületet. 
Csúnyácska volt, különösen a vége felé, 
de mindannyiunknak a szívéhez nőtt. Lá-
tom itt Vara Lászlót, aki engem itt ping-
pongozni tanított például, Oláh Jánossal, 
Bogyesszal aztán még nagy pingpong 
csatákat vívtunk itt. Itt voltak az ünnepsé-
gek. Gratulálok azoknak a volt osztálytár-
saimnak, akik most óvónők, és a gyere-
kekkel törődnek. Emlékszem, általános 
iskolás koromban itt álltam nagyjából áp-
rilis 4-én, és szavaltam Vitĕzlav Nezvál 

Orbán Viktor beszéde a felcsúti faluház avatásán

ház, farsang, bowling, szalonnasütés vagy 
épp társadalmi munka: összetart a kis csa-
pat. Persze van mobilitás, néha egy-egy 
tag elmarad, de szerencsére érkezik után-
pótlás. A repertoár egyre gazdagodik, má-
ra közel húsz tájegység néptáncát ismerik. 
Településünk egyik legfontosabb művé-
szeti csoportja a Cifrázók, akiknek a nép-
tánc mellett szívügyük a hagyományőr-
zés. Nagyon sokan vagyunk büszkék rá-
juk. Fontos évforduló ez az ötéves szüle-
tésnap, hiszen az eltelt idő alatt sokat le-
tettek az asztalra. Én, a magam részéről 
továbbra is azon leszek, hogy a következő 
öt évet és még sokszor öt évet éljenek meg 
együtt. Ahogyan ismerem táncoktató-
jukat, Ő sem adja ennél alább. Itt is, most 
is megköszönöm Neki a sok-sok  munkát 
és törődést, ami az eredmények mögött 
van és ami továbbra sem maradhat el. Ha 
azt mondom néptánc, bárki rávágja, hogy: 
Mariann néni. Összefonódott nevével ez a 
tevékenység, sorra kerülnek ki a keze alól 
a táncoktatásban részt vett korosztályok. 
Remélem ez még így lesz sokáig! És ab-
ban is bízom, hogy az Alcsútdobozi Cif-
rázó Néptánccsoport a jövőben is sok em-
lékezetes, szép percet fog szerezni ne-
künk. Ötéves születésnapjukon sok sikert 
és jó kedvet kívánok!

AZ ÖTÉVES ÉVFORDULÓ ALKAL-
MÁBÓL AZ ALCSÚTDOBOZI CIF-
RÁZÓ NÉPTÁNCCSOPORORT  TÖRŐ 

GÁBORNAK, A FEJÉR MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 100.000 
FORINTOS TÁMOGATÁSÁT NYER-
TE EL, A FELLÉPŐ RUHÁZAT FEL-
ÚJÍTÁSÁRA, BŐVÍTÉSÉRE. KÖ-
SZÖNJÜK ELNÖK ÚR!

A FATEV EGYESÜLET AZ „ALCSÚT-
DOBOZI  CIFRÁZÓ NÉPTÁNC-
CSOPORT HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS 
NÉPMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉ-
GÉNEK TÁMOGATÁSA” CÍMMEL 

PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A 
BALASSI INTÉZETHEZ. A KÉRELEM 
KEDVEZŐ ELBÍRÁLÁSBAN RÉSZE-
SÜLT ÉS A CIFRÁZÓK A NYÁRI 
TÁNC-TÁBORUK KÖLTSÉGEIHEZ 
100.000 FORINT TÁMOGATÁST 
KAPTAK.

TÓTH ERIKA

2014. február 1. Felcsút 
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„Szavazatom én a forradalom urnájába 
dobom” című munkásmozgalmi versét. 
Szóval ilyen dolgok történtek itt. Persze 
örül az ember az új háznak, de a régit is 
szerettük. Ha már a forradalmi verseknél 
tartunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, arra 
is emlékszem, hogy az egész iskolában 
lényegében egy család volt, a Mészáros 
család, akik még úttörők sem voltak. Még 
úttörő nyakkendőt sem tudtak a nyakába 
kötni Lőrincnek, nem csoda, hogy most 
ugyanazok kötelet emlegetnek, de az sem 
lesz sikeres. Szóval, sok mindent látott 
már ez a falu, és sok mindent látott ez a 
hely, és egy kicsit fájt is a szívem, hogy el 
kellett bontani, de azt mindannyiunknak 
tudni kell, hogy a múltból, ha nem vál-
toztatjuk meg, nem formáljuk, nem ala-
kítjuk korszerűvé, aligha fogunk megélni, 
és az a ház megérett már az elbontásra. 
Szeretnék gratulálni a falu lakosainak, a 
polgármester úrnak különösképpen, hogy 
összefogást hozott létre, amellyel azt a 
régi bajt oldotta meg, amiről ő is szólt, 
hogy a falunak lassacskán nem volt olyan 
helye, ahol össze lehetett volna gyülekez-
ni azzal a szándékkal, hogy az emberek 
olvashassanak, beszélgethessenek, vagy 
akár a nyugdíjasklub tagjai találkozhas-
sanak egymással.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ter-
mészetesen minden ilyen beruházás, kü-
lönösen ha az a miniszterelnök falujában 
történik, akkor politikai vitákat vált ki. 
Olyan világban és olyan országban élünk, 
ahol még egy faluházból is lehet politikai 
kérdést csinálni. De láttunk mi már ennél 
érdekesebbet is. Nem tudom, emlékez-
nek-e még arra, amikor 1998-ban először 
alakítottunk kormányt, akkor meg Alcsú-
ton adtunk át sportcsarnokot, akkor abból 
csináltak ügyet. Aztán utána megcsinál-
tuk a vízelvezető árkot meg a kocsi-be-
hajtókat, akkor abból csináltak ügyet. Te-
hát Magyarország egy olyan ország, ahol, 
ha a miniszterelnök falujában történik va-
lami, akkor mi nem tudjuk elkerülni, hogy 
abból politikai ügy legyen. Ezért én el-
nézést kérek Önöktől, mert ez nyilván 
nem kényelmes dolog, de a mi falunk fej-
lődése, úgy tűnik, ezzel jár együtt. Már-
pedig fejlesztenivalónk még van bősé-
gesen. Örülök annak, hogy a katolikus 
testvérek háza, itt a katolikus templom 
megújult. Gratulálok hozzá! Várjuk is az 
ünnepélyes megnyitót, ha még nem tör-
tént volna meg. Mindannyian látjuk, hogy 
itt, a hátunk mögött a csarnok elgyengült 
állapotban van. Azzal is csak kellene va-
lamit csinálni. Elég csúnyácska itt ez a 
víztorony. Azzal is jó lenne, hogyha a pol-
gármester kitalálna valamit, hogy tör-
ténjen. És egyáltalán, a mi falunknak az a 
problémája, hogy hosszú völgyfalu, így 
nincsen központja, tehát valahol itt, a 

templom, az iskola, a faluház környékén 
valamit ilyesmit ki lehetne alakítani. Te-
hát sok minden fog még történni Felcsú-
ton. Üzenem a politikai ellenfeleimnek. 
Mert hiába csinálnak ezekből a kérdések-
ből politikai ügyet, az élet már csak olyan 
mifelénk, hogy a karaván halad, és ha-
ladni fog a jövőben is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sze-
retnék mindenkinek sok erőt, jó egész-
séget kívánni. A polgármester úrnak gra-
tulálok ehhez az összefogáshoz. Való 
igaz, hogy a költségvetésnek ez egyetlen 
fillérjébe sem került, amit szintén szeret-
nék megköszönni. Mert persze az ember 
szíve közepe Felcsút, de mégis az egész 
ország pénzügyeiért kell felelősséget vál-
lalni, és örülök, ha nem ide kell hozni a 
pénzt, mert máshol is van bizony arra 
szükség. A vállalkozóknak, a helyieknek 
különösképpen szeretném megköszönni, 
hogy lényegében közpénzt váltottak ki, 
amikor munkájukkal és adományaikkal 
segítették ennek a háznak a fölépülését. 
Annyi azért történt az elmúlt időszakban, 
mióta nem láttuk egymást, hogy közel 40 
milliónyi adósságot a falu válláról a kor-
mányzat átvállalt. Ezt még az előző cik-
lusban vagy ciklusokban halmozta föl 
Felcsút. Ezt a kormány az összes magyar 
falu adósságával egyetemben egyébként 
átvállalta annak érdekében, hogy a ma-
gyarországi falvak tiszta lappal indulhas-
sanak, és a saját sorsukat a saját kezükbe 
vehessék.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Régi 
bölcsesség az az angoloknál, ami úgy 
hangzik nagyjából, hogy minőségi életet 
igazán csak vidéken lehet élni. Mi érezzük 
ennek a mondásnak az igazságát, és azt is 
tudjuk, hogy ez Magyarországon ma még 
nem igaz. Nagyon sok településen kell 
még faluházakat és közösségi tereket lét-
rehoznunk ahhoz, hogy az emberek úgy 

érezzék, bár egy faluban laknak, minden 
dologhoz hozzáférnek, amihez a főváro-
siak hozzáférnek, legfeljebb 40 kilomé-
tert kell autózniuk, ha operába akarnak 
menni. De egyébként nincsenek a világ 
végén, nincsenek semmitől elzárva, 
ugyanúgy részei az ország sodró minden-
napi életének, mint azok, akik városokban 
élnek. Ehhez fejleszteni kell a falvainkat, 
és ez a fejlesztés, ami ma itt történt, ebbe a 
logikába illeszkedik. Egy gondolattal sze-
retnék kapcsolódni még Képviselő úr, 
Bicske polgármestere szavaihoz is. Való 
igaz, elég sok nyomorúságon ment át Ma-
gyarország és a magyar nemzet. Van egy 
szívemnek kedves mondása Széchenyi 
Istvánnak, amit most ide szeretnék Önök 
elé idézni, ami úgy hangzott, hogy ma-
gyarnak lenni fölemelő érzés, de nem ki-
fizetődő dolog. Az, amiért én dolgozom, 
és amihez az Önök támogatását kérem, 
úgy hangzik, hogy mi azon dolgozunk, 
hogy magyarnak lenni továbbra is fel-
emelő érzés legyen, és legyen kifizetődő 
dolog is. Ezért akármilyen kritikáknak is 
vetnek bennünket alá, akárhogy gúnyo-
lódnak is, akárhogy támadnak is, az or-
szágot építeni fogjuk. Itt, Felcsúton és az 
ország minden pontján. Szeretném meg-
köszönni a felcsútiaknak azt a támogatást, 
amit az elmúlt években ellenzékben és 
kormánypárti vezetőként is Önöktől meg-
kaphattam. Gratulálok Felcsút életerejé-
hez, hiszen amikor a Kastély óvodát át-
adtuk, akkor egyébként éppen ellenzék-
ben volt a mi politikai közösségünk, 
mégis épült a falu. Ezt a letörhetetlen élet-
erőt kívánom Önöknek az előttünk álló 
években is.

Köszönöm megtisztelő figyel-
müket!

miniszterelnok.hu
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1. Több ellátás egyidejűleg történő 
folyósítása
Ki kaphatja?
Főszabály, hogy egy gyermek után, egy-
idejűleg csak egy ellátást lehet folyósí-
tani.

Akkor lehet a szülő részére több 
ellátást is folyósítani, ha több gyermek 
van a háztartásban és azok közül legalább 
egy gyermek 2013. 12. 31-ét követően 
született. 2014. január 1-től, ha újabb 
gyermek születik a családba, akkor az idő-
sebb testvér után járó ellátás továbbra is 
megilleti a szülőt, nem kell lemondani az 
ellátásról, mint korábban. Több gyermek 
esetében akkor folyósíthatóak gyerme-
kenként külön-külön az ellátások, ha kü-
lönböző korú gyermekek után kerülnek 
megállapításra.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A legkisebb gyermek után járó ellátás 
iránti kérelmet, – csak úgy, mint eddig – a 
foglalkoztatóhoz kell benyújtani.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit 
kell hozzá csatolni?
Terhességi-gyermekágyi segély esetében 
a „Nyilatkozat terhességi gyermekágyi 
segély megállapításához” elnevezésű 
nyomtatványt kell kitölteni. A gyed 
esetében pedig az „Igénybejelentés 
gyermekgondozási díjra” elnevezésű 
nyomtatványt kell kitölteni.
A kérelem és a hozzá csatolandó nyom-
tatványok elérhetők: www.oep.hu/ lakos-
sági oldalak/nyomtatványok biztosítottak 
részére

2. Munkavégzés gyed folyósítása 
mellett
Kire vonatkozik?
A szülő 2014. január 1-jétől a gyermek 1 
éves kora után, a gyermekgondozási díj 
folyósítása mellett (a gyes folyósítása 
mellett is) korlátlan időtartamban végez-
het munkát. Ez a rendelkezés a 2014. 
01.01-jét megelőzően született gyerme-
kek szüleire is vonatkozik.

Ha Ön még nem dolgozik, de 
gyermeke elmúlt már 1 éves, és 2014. 
01.01-jét követően szeretne visszamenni, 
vagy elmenni dolgozni, akkor a munkába 
állását nem kell bejelenteni a gyed-et fo-
lyósító szervnek, csak a munkáltatót kell 
tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett 
a gyed-et igénybe kívánja venni. (A gyed 
folyósításában ez nem okoz változást.)
Ha Ön munkavégzés miatt 2014. 01.01-

jét megelőzően szüneteltette a gyed fo-
lyósítását, akkor a szüneteltetett gyer-
mekgondozási díj továbbfolyósítását 
kérheti.

Ebben az esetben a korábban meg-
állapított gyed-et tovább fogják folyósí-
tani a jogosultsági időből még hátralevő 
időtartamra, a korábban megállapított 
összegben.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A gyermekgondozási díj továbbfolyósítá-
sa iránti kérelmet ahhoz a folyósító szerv-
hez kell benyújtani, ahol – a folyósítás 
szüneteltetését megelőzően – legutoljára 
folyósították a kérelmezőnek a gyermek-
gondozási díjat. Azaz vagy a fővárosi il-
letve megyei kormányhivatal egészség-
biztosítási pénztári szakigazgatási szer-
véhez vagy a foglalkoztatója által mű-
ködtetett társadalombiztosítási kifize-
tőhelyhez.

Fontos, hogy a gyed-et nem fo-
lyósítják újra automatikusan, a to-
vábbfolyósítást kérni kell!

Milyen nyomtatványon kell kérni, és 
mit kell hozzá csatolni?
A kérelmet az OEP honlapján elérhető 
„KÉRELEM gyermekgondozási díj to-
vábbfolyósítására” elnevezésű nyomtat-
vány kiállításával is be lehet benyújtani.

A nyomtatvány és a csatolandó 
mellékletek elérhetők: www.oep.hu/la-
kossági oldalak/nyomtatványok biztosí-
tottak részére

3. Hallgatói jogviszony alapján járó 
gyermekgondozási díj (diplomás gyed)
Ki kaphat?
2014. január 1-jétől kiegészül a gyermek-
gondozási díjra jogosultak köre a felső-
oktatási intézmény hallgatóival. Ők az 
úgynevezett. „diplomás gyed”-re lehet-
nek jogosultak. Diplomás gyed-re az a 
2013.12.31-ét követően születetett gyer-
mek édesanyja jogosult, akik – többek 
között – felsőfokú tanulmányai alatt vagy 
a tanulmányok megszűnését követő 1 
éven belül szül. A diplomás gyed-re akkor 
jogosult a szülő nő, ha az alábbi 1.)-6.) 
pontokban felsorolt együttes feltételek-
nek megfelel:

1.) az Ebtv. 42/A. § alapján gyer-
mekgondozási díjra nem jogosult, (pél-
dául, mert nem biztosított, vagy biztosí-
tott, de a biztosítási jogviszonya alapján 
nem jogosult a gyermekgondozási díjra, 
mert a szülést megelőző 2 éven belül nem 

rendelkezik legalább 365 napi előzetes 
biztosítási idővel),

2.) a gyermeke születését meg-
előző két éven belül államilag elismert 
felsőoktatási intézményben magyar 
nyelvű nappali képzésben legalább két 
félév aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy 
aktív hallgatói jogviszony vehető figye-
lembe. Két aktív félév megállapításához a 
gyermek születését megelőző két éven be-
lüli aktív félévekben összesen 300 naptári 
napi hallgatói jogviszonnyal kell rendel-
kezni.

3.) A gyermeke a hallgatói jog-
viszony fennállása alatt vagy a hallgatói 
jogviszony szünetelését, illetve megszű-
nését követő 1 éven belül születik,

4.) a gyermeket saját háztartásá-
ban neveli,

5.) magyar állampolgár vagy má-
sik EGT tagállam állampolgára, és

6.) a szülés időpontjában rendelke-
zik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyed a gyermek szüle-
tésének napjától a gyermek 1 éves koráig 
jár.

Vér szerinti apa jogosultsága:
A diplomás gyedre a fentiekben 

leírt feltételeknek (mind a hat feltételnek 
meg kell felelnie a vér szerinti apának) 
megfelelő vér szerinti apa akkor jogo-
sult, ha a szülő nő meghal, vagy a szülő nő 
a 2.)-6.) pontokban foglalt feltételek vala-
melyikének nem felel meg és gyermek-
gondozási díjra sem jogosult, de a vér sze-
rinti apa a fenti feltételek mindegyikének 
megfelel.

Hova lehet benyújtani a kérelmet?
A szülés napján nem biztosított szülő nő 
és a vér szerinti apa a kérelmet a lakóhe-
lye szerint illetékes fővárosi illetve me-
gyei kormányhivatal egészségbiztosítási 
pénztári szakigazgatási szervhez nyújt-
hatja be.

Ha a kismama biztosított (dolgo-
zik), akkor a diplomás gyed iránti kérel-
mét a foglalkoztatójához kell benyújtania.

Milyen nyomtatványon kell kérni és mit 
kell hozzá csatolni?
Az igénylő a diplomás gyed megállapítá-
sa iránti kérelmet kizárólag az OEP által 
rendszeresített „Igénybejelentés hallgató 
jogviszony alapján igényelt gyermekgon-
dozási díjra” elnevezésű nyomtatványon 
nyújthatja be.

A nyomtatvány elérhető:
www.oep.hu/lakossági oldalak/nyom-
tatványok természetes személyek részére.

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI 
PÉNZTÁR

GYED EXTRA
GYAKORLATI KISOKOS
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A rákbetegségek hathatósabb megelőzé-
se érdekében idén számos szűrőprogram 
lesz országszerte és az onkológiai ellátó-
helyek fejlesztése is folytatódik. Többek 
között az április 10-től induló emlőszűrési 
akció keretében hatszázezer behívót pos-
táznak, a hátrányos helyzetű térségekbe 
szűrőkamion megy, és meghosszabbítják 
a szűrőállomások nyitva tartási idejét is. A 
méhnyakrák kialakulásában jelentős 
szerepet játszó humán papilloma vírus 
(HPV) elleni vakcina ősztől lesz hozzá-
férhető a fiatal lányok számára, a közbe-
szerzési tendert már kiírták. A megelőző 
szűrésekkel, a terápiák fejlődésével javít-
ható a gyógyulási esély. Ezért figyelem-
felkeltő, provokatív elemektől sem men-
tes felvilágosító kampányt terveznek, 
amelynek célja, hogy tudatosítsák az em-
berekben: a betegség időbeni felfedezése 
nagyban javítja az életesélyeket. A daga-
natos betegségeknek általában harminc 
százaléka megelőzhető, harminc száza-
léka gyógyítható, és harminc százaléka 
krónikussá tehető. Az ellátórendszerben 
2010-ben országosan 71 onkológiai és 
sugárterápiás osztály látta el a betegeket 
összesen 1880 ágyon, azonban újraszer-

Egészségügyi szűrőprogramok
indulnak országszerte

vezéssel 2013-ra nőtt az ellátó-helyek 
száma. Jelenleg 75 osztályon 1954 ágy áll 
rendelkezésre. Az országban harminc 
kórházban van onkológiai fekvőbeteg-
ellátás, amely 209 ezer beteg kezelését 
látja el. Tavaly a gyógyításuk éves szinten 
35,5 milliárd forintot jelentett, a járó-
beteg-ellátásban pedig több mint 810 ezer 
beteg kapott 1,1 milliárd forint értékű ke-
zelést. Az onkológiai ellátó-helyek mint-
egy 20 milliárd forintos fejlesztése to-
vábbra is napirenden van. A finanszírozást 
325 millió forinttal emelik ebben az év-
ben, külön tumor-diagnosztikára pedig 
800 millió forint jut. Finanszírozási korlát 
nélkül végezhető a gyerekek leukémiai el-
látása. Az egészséges életmód, a káros 
anyagok kiszűrése a mindennapi életből 
jelentősen visszavetheti a daganatok ki-
alakulását. Ha mégis kezelésre kerül sor, 
elmondható, hogy nincs a világban olyan 
terápiás forma, amely Magyarországon 
ne lenne fellelhető.

                                                                          
EMMI egészségügyért felelős 

államtitkárság

Négy év alatt 50 milliárd forintban ré-
szesíti az állam azokat az önkormányza-
tokat, melyek a korábbi időszakokban 
nem halmoztak fel működési vagy fej-
lesztési hiteleket. A döntés 1176 telepü-
lést érint. A kétezres lélekszám alatti te-
lepülések idén március 31-ig kapják meg 
a négy évre szóló összeg felét. Ez 1018 
önkormányzatra vonatkozik. Az adósság-
konszolidációban nem részesült települé-
sek kötelező önkormányzati feladataik-
hoz kapcsolódó tevékenységekre hasz-
nálhatják fel a támogatási forrást, például 
út- és hídépítésre, felújításra, az intéz-
ményhálózat korszerűsítésére. Az igény-
lést minisztériumi rendelet szabályozza. 
A különböző támogatási összegeket la-
kosságszám szerint szabták meg. A leg-
kisebb összeget a 18 fős Zala megyei Fel-
sőszenterzsébet kapja, ez az első két évre 
másfél millió forint, majd később ugyan-
ennyi. A legmagasabb összegben az 1990 
lakosú Szabolcs-Szatmár megyei Sza-
mosszeg részesül, a település most 20 mil-

lió forintot kap, majd a következő három 
évben még összesen 20 milliót. Az ön-
kormányzatok összevonhatják a támoga-
tásokat, nem kell azonnal elszámolni. A 
felhasználásról a települések a Belügymi-
nisztériummal kötnek szerződést. A kor-
mány ezzel a lépéssel teljesítette azt az 
ígéretét, amely szerint az eladósodott ön-
kormányzatokat kimenti az adósságcsap-
dából, a hitelt fel nem vevő településeket 
pedig anyagilag kompenzálja. Alcsútdo-
bozt 2014-ben mindez 20 millió forinttal 
érinti. Az állam korábban a megyei ön-
kormányzatoktól 196 milliárd, az ötezer 
lakos alatti településektől 74 milliárd, az 
ötezer fő felettiektől pedig 610 milliárd 
forint adósságot vett át. A 2013. december 
31-én fennálló mintegy 400 milliárd 
forintos önkormányzati adósságállomány 
teljes átvállalása folyamatban van.

(kormány.hu)

Négy év alatt 50 milliárd forintot kapnak
a jól gazdálkodó önkormányzatok

Megyenap programja 
 

2014. március 22. 
 
 

Helyszín: Megyeháza Székesfehérvár, 
Szent István tér 9.

 
9.00: Ünnepi közgyűlés 

Ünnepi beszédet mond és a Fejér 
Megyei Önkormányzat kitüntető

címeit, díjait átadja:
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes
Törő Gábor elnök, országgyűlési 

képviselő
Köszöntőt mond:

Dr. Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestere, országgyűlési képviselő
 

„Irány a munka!” projekt indításának 
bejelentése

 
10.30: Magyar-lengyel

képzőművészek kiállítása
(Megyeháza, földszint)

 
11.00: Megyenap megnyitása

(Szent István téri színpad)
Ünnepi beszédet mond:

Pleizer Lajos alelnök
 11.10 - 15.00: Kulturális programok  
11.00 - 15.00: Fakultatív programok

- Borkóstolási lehetőség
a Móri Borvidék és a Velencei-tó

környéki borászok boraiból
- Gasztronómiai ajánló:

hagyományos magyar ételek kaphatók
- Játszóház gyermekeknek

- Fejér termék és kézműves vásár

honlapkészítés,
grafika, kiadványok,

festmények

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

www.hpart.hu



6. oldal MÁSKÉPP

A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD

Színes szárnyú pillangók és erdei manók, 
szépséges hercegnők és a kegyeikért ver-
sengő lovagok töltötték meg az alcsútdo-
bozi sportcsarnokot a végét járó tél egyik 
szombat délutánján. A pici lányok szinte 
repkedtek a mesebeli öltözetben és sze-
repben, a cseppnyi fiúkból áradt a figurák-
hoz illő, komoly öntudat. Hiszen a hosz-
szúfülű manóknak meg kellett védeni a 
szépséges pillangókat az erdei boszorká-
nytól, és a Jofry Jack király udvarába ér-
kező nemes vitézek erőt próbáló lovagi 
tornán hódoltak szívük választottjának. 
Minden kis szereplőből sugárzott az át-
élés, ami a nézőkből is igazi beleélést csalt 
ki. Aztán a felnőtt „színház” ugyancsak 
lekötötte a jelenlévőket. Nemcsak maga-
mon vettem észre, hogy magukkal ragad-
tak az óvodások: a kisgyerekek, az óvó-
nők és a dajkák, hanem a termet betöltő 
testvérek, szülők, nagyszülők arca is át-
szellemült belsőről árulkodott. Tele vol-
tak a széksorok és ott lüktetett közöttünk 
maga az ÉLET. Kicsi és nagy csillogó sze-
méből ragyogott az emberi lélek, a múlt, a 
jelen és a jövő együtt volt érezhető a Há-
romhárs Óvoda farsangi rendezvényén. A 
világunk olyan, amilyenné tesszük. Az 
vesz bennünket körül, amilyenek va-
gyunk. Ezért nagy a felelősségünk, min-
denkinek a saját helyén. A fent leírt prog-
ram élményei alapján én újra azt láttam, 
hogy az alcsútdobozi óvodában rendben 

Ovis farsang

vannak a dolgok. Hosszú idő óta, alapelv-
ként folytatják a művészet eszközeivel 
történő nevelést. A képzőművészet vagy a 
népművészet, gyermeki szinten emészt-
hető formában van jelen a mindennapok-
ban. Tavaly az egészséges életmód került 
a foglalkozások fókuszába, az idei évben 
pedig az esélyegyenlőség fejlesztése je-
gyében zajlanak az óvodai programok. 
Nem menne mindez így, ha már reggeli-
kor az uzsonnát várnák óvónőink. Sok-
sok olyan munka van e mögött, ami a kö-
telező kategórián túlmutat. Köszönetet ér-
demelnek tőlünk, mert minden eszközzel 
arra törekszenek, hogy a nagyon fogé-
kony korban rájuk bízott gyermekeink ér-
telmére és érzelmére pozitívan, a megha-
tározó emberi és keresztényi értékek men-
tén hassanak. Ezekre az értékekre, mint 
biztos támaszokra és kapaszkodókra a 
mai felgyorsult, információk özönét ránk 
ontó világban nagyobb szükség van, mint 
gondolnánk. De visszakanyarodva a far-
sangi történésekhez, az előadásokon kívül 
is sok ötletes, igényesen elkészített jel-
mezzel találkoztunk, hála az anyukáknak, 
nagymamáknak. Nagy élmény volt szá-
momra a zsűriben lenni, köszönöm a le-
hetőséget az óvodavezetőnek. A jelmeze-
sek értékelése során a szempontok között 
az eredetiség és kivitelezés állt az első he-
lyen. A sok jó közül nehéz volt kiválasz-
tani a legjobbakat, ezért is kapott minden 
csoportból valaki egy-egy különdíjat. A 
magam részéről óvodánk farsangjáról én 
sok-sok pozitív benyomással távoztam, 
remélem kedves más jelenlévők, Önök is 
így voltak!

TÓTH ERIKA

Ősziesre fordult már az idő, amikor az is-
kolai sportpályán feltűnt a hatalmas ren-
dezvénysátor. Első látásra úgy látszott, 
mintha egy nagyszabású program előtt 
állna a falu. De túl sokáig maradt, aztán 
meg már itt is, ott is beszéltek róla, hogy 
mit rejt a betonbafúrással rögzített pavi-
lon. Faágak alusszák téli álmukat a pony-
va alatt, amiket majd égetésre szánnak. Fa 
apríték kell rásegítő fűtésnek a sportcsar-
nokhoz, az energiatakarékos kazánba. 
Nem is rossz az. Ha nincs túl nagy hideg, 
nem kell a gáz, lehet egy kicsit spórolni. 
Mondhatni, hogy jó a cél. Csak a megva-
lósítással van egy kis baj. Gondoljunk be-
le, talán többet veszítünk a réven, mint 
amennyit nyerünk a vámon. Mert a tere-
bélyes sátor rögzítéséhez nem akármilyen 
lyukakat kellett fúrni az aszfaltba. Mert ez 
az aszfalt valójában kézilabda-pálya, jobb 
időben iskolásaink testedző és játszó he-
lye, ahol gyakran járási versenyeket tar-
tanak. Mert ez a terület egy olyan szabad-
téri, mozgásra, sportolásra alkalmas hely, 
amely mindig nyitott volt a helybéliek 
számára. Mert itt télen-nyáron gyakran 
láttunk fiatalokat, akik csapatba verődve 
dobták vagy rúgták a labdát, futottak, ug-
ráltak. Mert ez a hely sok évtized óta al-
kalmat adott arra, hogy bármikor hódol-
junk az egészséges életmódnak. A fa aprí-
ték tároló sátor (amiben két utánfutó is 
van!) most elvette ezt tőlünk, hosszú hó-
napokra. Nem csábított mozgásra a pálya, 
nem sportolhattunk vagy játszhattunk ott 
november óta, bár az idei tél ezt engedte 
volna. Lehet, hogy anyagilag valamit 
nyertünk, de emberileg sokkal többet ve-
szítettünk. Erősen tavaszodik. A mai na-
pig a sportpályán álló sátorral az isko-
lánkat gyengítették legjobban. Elvettek 
tőle: teret és lehetőséget. A gyerekektől 
élményeket. Ez egy nagyon rossz üzenet, 
ami az intézményt lefelé húzza. Persze 
gondolni sem merünk szándékosságra, de 
nagyon nehezen hihető, hogy illetékese-
inknek fontos az iskola! Különben a va-
laha kispályának hívott salakos pálya sem 
lenne elhanyagolva. Pedig micsoda kézi-
meccseket vívtunk rajta! A salakos a régi 
Tabajd-Alcsútdoboz rangadókon mindig 
bombagóloknak volt tanúja… A szép em-
lékeket ma a moha, a gyom és a rothadó 
őszi lomb takarja. Nincs rendben tartva. 
Vajon ebben a faluban otthon van a gazda?

TÓTH ERIKA

Sátorozunk

EZÉRT A KUPONÉRT MINDEN PIZZÁBÓL 
10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

MEGÉRI BETÉRNI, MEGÉRI RENDELNI!
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Az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és 
hasznosak az embereknek. (Tit. 3,8)

MEGHÍVÓ
A FATEV POLGÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET

és
AZ ALCSÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

 örömmel invitálja önöket 

2014. ÁPRILIS 5-ÉN SZOMBATON 10 ÓRAKOR
AZ ALCSÚTI REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI UDVARÁBA

az „EMVA falumegújítás és -fejlesztés LEADER akciócsoportok 
közreműködésével” 

elnevezésű támogatás keretében 
az Alcsútdoboz, Szabadság  u. 120. szám alatt megvalósított 

KÖZCÉLÚ JÁTSZÓTÉR
FELAVATÁSÁRA

A JÁTSZÓTERET AZ ALCSÚTDOBOZI GYEREKEKNEK ÁTADJA:
Tóth Erika  -  megyei képviselő, a FATEV Egyesület megbízottja

KÖSZÖNTŐT MOND:
Hős Csaba - református lelkész

és
Tessely Zoltán - országgyűlési képviselő

A JÁTSZÓTERET MEGÁLDJA:
Varga Imre - római katolikus lelkipásztor

Közreműködik: Keindl Marietta és Tóth Gabriella

Az ünnepséget követően a szervezők szeretetvendégségre várják a program 
valamennyi résztvevőjét.
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Milyen hatást vár a tárca a családi adó-
kedvezmény kiterjesztéstől?

A kormány szándéka 2010 óta vál-
tozatlan, szeretnénk, hogyha a gyermeket 
nevelő családokat minél intenzívebben 
segítené a kormányzati politika is. Ez alól 
nem kivétel az adórendszer sem. Koráb-
ban lehetővé tettük a családi adókedvez-
ményt, de volt egy olyan kör, amely nem 
tudta igénybe venni, tekintettel arra, hogy 
nem volt annyi jövedelme, mint amennyi 
kedvezményt igénybe lehetett volna ven-
ni. Ezért tettük lehetővé idén január else-
jétől, hogy a kiskeresetű családok a járu-
lék terhére is igénybe vehessék a kedvez-
ményt. A családi adókedvezmény kiter-
jesztésével 260 ezer család jut ehhez a le-
hetőséghez. Így összességében az adó- és 
járulékkedvezmények összege eléri a 600 
milliárd forintot, évente ennyivel marad 
több a családok kasszájában gyermekne-
velésre.

Utólag hogy ítéli meg a 2008-as 
válságot és annak kezelését? 

Rendkívül elhibázott, sőt felelőt-
len magatartást tanúsítottak a balliberális 
kormányok. Emlékezhetünk rá, hogy 
2008 októberében több olyan kijelentése 
volt az akkori kormányzati politikusok-
nak, amellyel a válságot megpróbálták el-
bagatellizálni, mondván, ezt a válságot 
nem is fogja megérezni a magyar lakos-
ság, „majd csak a televízióból fogunk ér-
tesülni arról, hogy Európában válság 
van”. Eközben több elemző már 2008 ele-
jén arra figyelmeztetett, hogy európai, 
vagy akár globális méretű válság alakul-
hat ki. Magyarország tehát nem készült fel 
erre a válságra. Ráadásul 2008 előtt a kor-
mány olyan felelőtlen gazdaságpolitikát 
folytatott, amely kiszolgáltatottá tette az 
országot a válsággal szemben. Eladósod-
tunk az állam és az önkormányzatok, va-
lamint a magánszemélyek szintjén is. Ez 
az időszak volt az, ami a devizahitelek 
tömeges elterjedését jelentette Magyaror-
szágon, és sem a fiskális, sem pedig a mo-
netáris hatóság nem próbálta fékezni ezt a 
tendenciát. Utólag azt kell mondanom, 
hogy belehajszolták az embereket a fe-
lelőtlen hitelfelvételekbe. Arról nem is be-
szélve, hogy a devizahiteleket minden or-
szág kontrollálta, ami nálunk nem történt 
meg. Az állam eladósodása pedig úgy kö-
vetkezett be, hogy közben értékteremtő 
beruházás nem volt érzékelhető a gazda-
ságban. Egy felelőtlen, lyukakat betöm-
ködő eladósodás történt az országban, mi-
közben jelentős privatizációs vagyont is 
értékesített a kormány. A külső hitelfel-
vétel és az állami vagyon kiárusítása sem 

volt elegendő ahhoz, hogy a 2008-as 
csődhelyzetet elkerüljük. 

2008-ban hetek alatt került a kor-
mány abba a helyzetbe, hogy csak külső 
segítséggel tudta az országot finanszíroz-
ni. Mit kellett volna másképp tenni?

A kormányzatnak, amikor a gaz-
daság prosperált, tartalékokat kellett vol-
na képeznie. Hozzá kellett volna látni az 
egészségtelen magyar foglalkoztatási 
szerkezet átalakításához, amihez kis- és 
középvállalkozói támogatást, több mun-
kahelyet kellett volna teremteni, és fékez-
ni az eladósodás mértékét. A két eltérő 
válságkezelési módból is látszik, hogy a 
most áprilisi választásokon az összefo-
gásnak nevezett összeomlás vagy az épít-
kezés kormányzása lesz a tét.

A magyar gazdaság kilátásairól 
szólva 2012 szeptemberében úgy fogal-
mazott arra a felvetésre, hogy mitől in-
dulhatna be a fogyasztás, „előbb-utóbb a 
hűtőszekrény elromlik, előbb-utóbb lehet, 
hogy a tévét is ki kell cserélni…” Érvé-
nyesnek tartja most is akkori kijelentését?

Az Európai Bizottság 2013 őszén 
Magyarországról készült anyaga megál-
lapítja, hogy a magyar gazdaság növeke-
dését 2014-ben alapvetően az exportcélú 
gazdasági tevékenység és a kiskereske-
delmi forgalom fogja húzni. Ez azt jelenti, 
hogy az export és a fogyasztás lesz a növe-
kedés két alapja. Ebből a szempontból be-
igazolódott, amit akkor mondtam, a belső 
fogyasztás most már gazdasági növeke-
dést serkentő elemmé vált. Az elmúlt év 
második felétől már a lakosság is tapasz-
talta ezt, havi szinten 5-6 százalékkal nőtt 
a kiskereskedelmi forgalom volumene. 
Nem véletlenül, hiszen az adókedvez-
mények lehetővé tették, hogy az embe-
reknél többletjövedelem maradjon, és a 
pedagógus béremelés is éreztette a hatá-
sát. A rezsicsökkentés jelentősen hozzá-
járul ahhoz, hogy a családi kasszákban 
több maradjon. Ebből lehetőségük nyílott 
az embereknek, hogy megtakarítsanak, 
vagy elhalasztott fogyasztásaikat pótol-
ják.

Huszonkét éve nem látott szintre 
bővült a foglalkoztatottság. Ugyanakkor 
számos kritika érte az adatszámítás mód-
ját…

Érdekes módon, amikor a szocia-
listák számolták ugyanezzel a módszerrel 
a foglalkoztatási adatokat, akkor nem me-
rült fel ez a kétely. Azzal a metódussal szá-
moljuk a foglalkoztatási statisztikát, mint 
öt évvel ezelőtt. Tény, hogy jelenleg 4 
millió 15 ezer foglalkoztatottat jelzett a 
KSH, ami 107 ezer fővel haladja meg az 

egy évvel korábbit. A közfoglalkoztatás 
révén lehetőség nyílott arra, hogy többen 
dolgozzanak. De 37 ezer új munkahely az 
államilag nem támogatott kategóriába tar-
tozik a statisztikai hivatalnál, ezek az ál-
láshelyek piaci alapon jöttek létre. Ez 
mindenképp jó jel, végre elértük, hogy 
Magyarországon a felnőtt korú lakosság-
nak több mint a fele rendelkezik munkavi-
szonnyal.

A paksi bővítési beruházást igen 
sok kritika érte az elmúlt időszakban. Mi-
ért pont most, a választások előtt volt 
szükség erre a fejlesztésre?

Egy ilyen beruházást nem szabad a 
választásokhoz igazítani. Öt éve folyik a 
bővítés előkészítése. 2009-ben adott fel-
hatalmazást a parlament, hogy a magyar 
kormány megkezdje a szükséges előké-
szítő tárgyalásokat az oroszokkal a paksi 
erőmű bővítéséről, két blokk elindításá-
ról. Ezek a tárgyalások most értek abba a 
fázisba, hogy alá lehetett írni a nemzetkö-
zi szerződést, ezt a szerződést kell ratifi-
kálnia az Országgyűlésnek. Minden par-
lamenti képviselőnek van lehetősége és 
módja arra, hogy elmondja véleményét 
vagy kifogásait. 

Visszatérve 2009-hez, akkor úgy 
tűnt, hogy konszenzus van a magyar po-
litikai osztály szereplői közt Paks ügyé-
ben. Ezzel szemben most az MSZP az 
egyik leghevesebb ellenzője a bővítésnek. 
Mi történt azóta, miért borult fel a vi-
szonylagos egyetértés ebben a kérdés-
ben?

Ezt a konszenzust a baloldal fel-
rúgta önös politikai érdekből. Úgy gon-
dolják, hogy a választások előtt csak a 
kormánnyal szembeni véleményt fogal-
mazhatnak meg, és nincsenek tekintettel 
arra, hogy ezzel az ország alapvető érde-
keit sértik. A kormányzat azonban nem 
folytathat ilyen felelőtlen magatartást, ne-
künk biztosítanunk kell az ország stabil 
energiaellátását.

A kieső blokkok termelését lehetne 
pótolni zöld energiaforrásokkal is…

Nagyon szép gondolat, hogy kizá-
rólag megújuló energiával váltsuk ki 
Paksot. De ehhez olyan beruházásra lenne 
szükség, aminek a forrásaival jelenleg 
nem rendelkezik az ország. Olcsó ener-
giára van szükség, azonban ma a megúju-
ló energia költsége háromszorosa a paksi 
atomerőmű költségének, amivel az ország 
nem tudna versenyképes lenni. Ráadásul 
ahhoz sem tudna a zöldenergia hozzájá-
rulni, hogy a háztartások megfizethető áru 
villamos energiát kapjanak.

A beruházás pénzügyi hátteréről 

A választásokon az összeomlás vagy az építkezés kormányzása a tét
beszélgetés Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel
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mit lehet tudni?
Egy olyan hitelszerződést válla-

lunk, amiben az orosz fél megelőlegezi a 
beruházás költségeit, amit később kell 
visszafizetnie az országnak. Nem egy ér-
telmetlen adósságnövelésről van szó, ha-
nem olyan beruházásról, amelynek lét-
rehozott értéke az ország vagyonát gya-
rapítja. Az első perctől fix pontja volt a 
tárgyalásoknak, hogy csak olyan kon-
strukcióban vagyunk hajlandók gondol-
kodni, ahol az atomerőművi blokkok a 
magyar állam tulajdonában vannak. Eb-
ben az értelemben megéri akár hitellehe-
tőséghez is nyúlni. Az állam egy tízéves 
periódus alatt részletekben, évről-évre át-
lagban háromszáz milliárd forintnyi ösz-
szeget fordíthat majd a beruházásra. 
Ugyanakkor a fejlesztés emberek tízezre-
inek adhat munkát és a lakosság megfi-
zethető áramhoz juthat.

A beruházások mellett cégek visz-
szavásárlásán is gondolkodik az állam. 
Volt példa a bankrendszerben erre nem-
régiben. Közműcégekről lehet hallani 
mostanában. Mi lesz az irány? A Duna-
ferr visszavásárlása miért nem valósult 
meg?

Célunk, hogy mindenki számára 
elérhető legyen a megfizethető árú szol-
gáltatás. A Dunaferrnél egyelőre nincs po-
zitív válasz a kormány javaslatára. Az uk-
rán-orosz tulajdonosok korábban úgy nyi-
latkoztak, hogy nem kívánják eladni a cé-
get. A közműcégek esetében vannak elő-
készítés alatt tranzakciók, például a Fővá-
rosi Gázművek és a Víz- és Csatornázási 
Művek kerülhetnek szóba. Nem az a cé-
lunk, hogy a szolgáltató a profitját gyara-
pítsa, hanem az, hogy mindenki számára 
legyen elérhető az olcsó és megfizethető 
árú szolgáltatás. Ebből a szempontból 
sokkal hasznosabb, ha ezek a cégek kö-
zösségi tulajdonba kerülnek, mert akkor 
kikerülhetőek az ilyen jellegű profittörek-
vések.

Beszélhetünk-e már beruházási 
fordulatról?

2013. május-június óta történt egy 
váltás a magyar gazdaságban, akkor ke-
rültünk ki a recesszióból, és akkortól 
kezdve mutat egyre biztatóbb, pozitív je-
leket a gazdaság. Ennek egyik eleme a be-
ruházások mértékének a növekedése, sze-
retnénk, ha ez a következő években maga-
sabb szintre kerülne, de látni kell, hogy 
egy ilyen válságból csak lassan tud kika-
paszkodni a gazdaság.

A stratégiai megállapodások javí-
tottak ezen a mutatón?

Ezek jelentősen hozzá tudtak já-
rulni ahhoz, hogy a beruházás az adott 
szektorban növekedjen. Az európai uniós 
támogatások felhasználása is sokkal 
szélesebb körű lett. Harmadrészt pedig a 

kormányzat el tudott indítani növeke-
désösztönző programokat. A Magyar Fej-
lesztési Bankon és az EximBankon ke-
resztül több hitelt helyezünk ki, ezekhez 
pedig társult az MNB méretében is na-
gyobb növekedési hitelprogramja. Mind-
ezek a lehetőségek a beruházások meg-
valósulását segítik.

Eddig is rengeteget tett a kormány 
a devizahitelesekért. Milyen további lehe-
tőségeket tudnak felkínálni azoknak, akik 
továbbra is a devizahitel csapdájában 
vannak?

Ez a kormány számtalan intézke-
dést tett a devizahitelesekért, a korábbi 
kormányokkal szemben, akik semmit sem 
tettek ezeknek az embereknek a védelmé-
ben. Bevezettük az árfolyamgát rendsze-
rét, elindítottuk a végtörlesztést, a Nem-
zeti Eszközkezelő segíti azokat, akik 
megvásárlásra kínálják lakásukat. Az a 
tény, hogy a jelzálogalapú devizahitellel 
rendelkezők kétharmadának tudtunk se-

gíteni az elmúlt három évben, azt mutatja, 
hogy a kormányzat elkötelezett a deviza-
hitelesek megsegítésében. Tekintettel ar-
ra, hogy tömeges problémáról van szó, 
ezért is fordultunk a Kúriához, vizsgálja 
meg, hogy a törvényhozás milyen felté-
telek között tud dönteni. A Kúria bejelen-
tette, hogy a devizahitelek érvényesek, és 
azok is maradnak. Az egyik legfontosabb 
pontban, az egyoldalú szerződésmódosí-
tást lehetővé tevő kérdésben, valamint az 
árfolyamrés ügyében még nem döntöttek, 
ebben várunk az Európai Bíróságra. Ad-
dig is marad az árfolyamgát lehetősége, 
amelynek igénybevételére ezúton is biz-
tatok mindenkit. Szeretném megerősíteni 
ugyanakkor, hogy a történtek nem befo-
lyásolják a kormány szándékát: a jelzá-
logalapú devizahitelek rendszerből való 
kivezetését.

(FIDESZ.HU)

A Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár MJV 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt a

MAGYAR - LENGYEL BARÁTSÁG NAPJA
rendezvényeire

2014. március 21. 9.00 és 11.00 óra
II. JÁNOS PÁL - A FEHÉR RUHÁS VÁNDOR

szervezett filmvetítés diákoknak a székesfehérvári Barátság Moziban
2014. március 22. 17.00 óra

 “MAGYAR-LENGYEL KÉT JÓ BARÁT” 
képzőművészeti kiállítás középiskolások alkotásaiból a Városházán

A kiállítást megnyitja és a díjakat átadja: 
Dr. Cser - Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

2014. március 22. 18.00 óra
GÁLAMŰSOR A VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZBAN

köszöntőt mond: 
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 

Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
Andrzej Bula, Opole vajdaság marsallja

Danuta Wesolowska, Opole város alpolgármestere
fellépnek:

Hermann László Kamarazenekar, 
Guthy Anzselika magánénekes – zongorán kíséri: Erdélyi Ilona,

Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola diákjai és a Lagúna Tánccsoport, 
Fehérvár hangja 2013.döntősei: Ruff Nikolett és Zsigmondi Lajos,

Shantok Együttes, Vocal Club, Inwencja Együttes

KAROL WOJTYLA  ÉS OPOLE KAPCSOLATA - FOTÓKIÁLLÍTÁS 
2014. március 23. 10.30 óra

KOSZORÚZÁS A KATYN KERESZTNÉL
(Székesfehérvár, Jávor Ottó tér)

2014. március 23. 11.00 óra
FOTÓKIÁLLÍTÁS A MAGYAR ÉS A LENGYEL SZENTEKRŐL 

A NEMZETI EMLÉKHELYEN
A kiállítást megnyitja: Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere
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Amikor IV. Edwardot Anglia, Skócia és 
Írország királyává koronázták, jelképe-
sen, kifejezve a három ország együvé tar-
tozását, uralkodói jelvényként három 
kardot adtak át neki. „Valami hiányzik!”– 
mondta a király. „Mi hiányzik felség?”– 
kérdezte a ceremónia mester. „A Biblia. 
Mert nélküle semmik vagyunk és semmit 
sem tehetünk.”– volt a válasz. Hiányzott a 
Biblia. Hiányzik ma is. Még az ige egy-
házának az életéből is. Pedig nekünk tény-
leg csak ez maradt. Nincs pápánk, nincsen 
vagyonunk, nincsenek gazdag szertartá-
saink és beszédes ikonjaink. Csak Bibli-
ánk van, ill. lenne. De mintha hiányozna, 
mintha elveszett volna. Beiktatásokon jel-
képesen kapunk templomkulcsot, pecsé-
tet, palástot, de Bibliát, azt nem. Az úr-
asztalán ott a Biblia, de a családi asztala-
inkról hiányzik. Mint a történetben, mi-
szerint a református gyerek talál odahaza 
egy Bibliát, s kérdezi apját: „Tényleg Is-
ten könyve ez?” „Igen fiam.” „Akkor 
vissza kéne adni neki, mi úgysem hasz-
náljuk.”– mondja a gyerek. Elveszett a ke-
zünkön a Biblia. Gyülekezeti tagjaink is 
alig olvassák, alig ismerik. Akik meg ol-
vassák, azok vagy nem érik, vagy rosszul 
értelmezik. A bibliaolvasó kalauzok alig 
fogynak, a bibliaóra pedig csak azért van, 
hogy a lelkész dolgozzon meg a pénzéért, 
de gyülekezeteink tagjainak többségét a 
legkevésbé sem érdekli annak tárgya: a 
Biblia.

Ezért a mai vasárnapon, mely egy-
házunk rendje szerint ünnepi vasárnap, 
un. Bibliavasárnap, a felolvasott ige 
alapján a Szentírás eredetéről, hasznáról, 
céljáról és áldásáról szeretnék beszélni. 

A Biblia Istentől ihletett, idegen 
szóval: inspirált írás. Joggal mondhatná 
valaki: ugyan azt is emberek írták. Igaz is, 
emberek írták, de Isten lelkének ihleté-
sével. A Biblia úgy keletkezett, hogy Isten 
belenyúlt egyes emberek, népek életébe, 
sőt Krisztuson keresztül a világ történe-
tébe. S az erről szóló eseményeket, tudó-
sításokat, történeteket, üzeneteket időről-
időre leírták azok, akiket Isten erre indí-
tott. Azután később ezeket az írásokat egy 
66 könyvből álló könyvgyűjteménybe 
foglalták. Így a Bibliának van egy emberi 
és egy Isteni arca. Magán hordozza egy-
felől a különböző korok és írók, fordítók 
kézjegyét, de van egy Isteni arca is, hiszen 
ihletettsége folytán nemcsak Istenről szól, 
hanem Isten maga szól, maga üzen belőle. 
Ahogyan az örök Igének, nem derogált 
emberré lenni és testbe öltözni a Krisz-
tusban, úgy az sem derogált a Krisztus-

nak, hogy a Biblia köntösébe öltözve jár-
jon közöttünk. Mert Krisztust hordozza a 
Biblia. Vele találkozunk abban. S ihletett-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a Biblia ugyanolyan módon beszél-
het hozzánk és szólalhat meg nekünk, 
mint ahogyan Jézus tette ezt annak idején: 
hatalommal. Mert a Biblia hatalommal 
szól bele az emberi életbe. Ezen a köny-
vön keresztül az Isten magát közli velünk, 
maga elé állít, megszólít, formálja gon-
dolat és érzésvilágunkat, s hihetetlen vál-
tozásokat generál életünkben. A hívő em-
bernek mindennapi tapasztalat az, hogy 
amikor Bibliát olvas, az olyan, mintha Jé-
zus ülne oda mellé, s elbeszélgetve tár-
gyalná vele élete kisebb-nagyobb dolgait. 
Van-e ilyen tapasztalatod? Ha nincs, ak-
kor csak azt kell meghallanod, amit a nagy 
egyházatya, Augusztinusz hallott megté-
rése előtt egy gyerekversből: Vedd és ol-
vasd! Garantáltan megfordulhat veled a 
világ, és kicserélődhet életed.

Mert a Biblia olvasásának van 
haszna. Sok szép könyv létezik. Sok okos 
könyv létezik. Sok kedves, vagy élvezetes 
könyv létezik. De a Biblia a hasznos 
könyvek közül való.  A Biblia: a túlélési 
kézikönyv. Hitvallásaink szerint megta-
lálható abban minden, ami az üdvösség-
hez, ill. az Istennek tetsző helyes élet foly-
tatásához kell. Pál azt mondja itt, hogy 
hasznos az életigazságokra való nevelés-
re. Nem véletlenül ez a tankönyv a hittan-
órákon. Hiszen, míg az etika esetleg vi-
selkedni tanít, addig a Biblia az életre ta-
nít. De hasznos a feddésre, hiszen feléb-
reszti a Biblia az alvó lelkiismeretet. Sőt 
hasznos a megjobbításra, hiszen ha meg-
szólít a Biblia, akkor ott életváltozások in-
dulnak el benned. Lehetetlen, hogy valaki 
olvassa a Bibliát és nem változik. Egyszer 
végigolvastam egy egyházközség jegyző-
könyveiből jó 20 évre valót. Az volt a 
megdöbbentő, hogy ugyanazok az em-
berek, ugyanazokat a dolgokat, ugyan-
azon módon mondták húsz év elteltével is, 
annak ellenére is, hogy másokká lettek az 
idők, a körülmények. Ők nem változtak. S 
nem azért, mert rossz emberek lennének, 
hanem mert nem olvassák, vagy nem jól 
olvassák az Igét. Mert az ige megváltoz-
tatja, kicseréli, befolyásolja az ember 
mentalitását, gondolkodásmódját, hozzá-
állását dolgokhoz. Tapasztaltál már ha-
sonlót életedben? Egy egyszerű példával 
szemléltetve: Egyszer valahol Afrikában 
egy bennszülött egy kondérban halat fő-
zött, s a tűz mellett ülve Bibliát olvas-
gatott. Odalépet hozzá egy felvilágosult 
európai turista, s mikor látta, hogy mit 
olvas, elkezdte neki magyarázni a Biblia 
feleslegességét, értelmetlenségét. Mire a 
bennszülött így szólt: „Pedig ez a könyv 
változtatta meg az életünket. Ha nem ol-

vastuk volna, akkor most nem halat ké-
szülnénk enni, hanem titeket.” Milyen be-
szédes! Ahol nem olvassák a Bibliát, ott 
az emberek egymást eszik. Férj a felesé-
get, gyerek a szülőt, gyülekezet a papot, 
papok az esperest. Olvasod?

De arról is szó van itt, hogy a Bib-
liának van célja is. Az, hogy tökéletes le-
gyen az Isten embere. S amikor az eredeti 
szöveg tökéletességről beszél, akkor nem 
abszolút erkölcsi szentségre, bűntelen-
ségre, hiba nélküliségre gondol. Mert az 
eredeti szerint a tökéletesség azt jelenti, 
hogy a célnak és a rendeltetésnek megfe-
lelő valami. Te meg én. Az ember, aki ol-
vassa ezt a könyvet, olyan irányba válto-
zik, hogy céljának és rendeltetésének 
megfelelő legyen az élete. Hogy azt tegye, 
és úgy tegye, amiért itt van ezen a világon, 
ebben az országban, ebben a faluban, eb-
ben a gyülekezetben, ebben a családban. 
Aki olvassa ezt a könyvet, aki ezen ke-
resztül beszélget az Istennel, az napról 
napra feladatot, iránymutatást, motivá-
ciót, szeretetet kap. Annak nem fogynak a 
napjai, hanem telnek és kiteljesednek. Az 
tudja a helyét ebben a világban. Annak 
van küldetéstudata. Az nem a házastár-
sától várja házassága megújulását, nem a 
főnökétől várja előléptetését, nem a pap-
jától várja gyülekezete felvirágozását, 
nem segítséget vár, hanem elkezd élni, 
cselekedni, hinni, küzdeni. Az tudja a dol-
gát és helyét. Annak lesznek közel és 
hosszú távú céljai élete minden szeletének 
tekintetében.

És pontosan itt válik világossá a 
Biblia áldása. Hiszen az ilyen helyreke-
rülő és céltudatos életek nyomán mások-
nak is hasznára válik az én bibliásságom. 
Mások számára is áldássá lehet, hogy én 
forgatója vagyok ennek a könyvnek. Ér-
demes számba venned egy napodat, vagy 
a múlt hetedet. Áldássá lett mások szá-
mára, hogy olvasod ezt a könyvet, vagy, 
hogy ma köré gyűltél? Büszkék vagyunk 
rá, hogy itt az Úr asztalán ez egy régi 
Biblia, mert a főhercegi család adomá-
nyozta nekünk? Lehetünk, de ez sem-
milyen áldást nem jelent. Ez csak egy üres 
tény. Az áldás ott kezdődik, ha ennek a 
könyvnek az üzenete olyan életté lesz, 
mely nem elriaszt innen sokakat, hanem 
ide vonz. Egyszer egy mohamedán keres-
kedő egy Bibliát akart vásárolni. „Minek 
az neked?”– kérdezte az árus. Mire a ke-
reskedő: „Kiteszem az asztalomra. Jön-
nek az üzletfelek. S amelyik észreveszi, 
érdeklődéssel tekint rá, rákérdez, hogy 
maga is olvassa-e, azzal üzletet kötök, 
mert az becsületes ember lehet.”  Érde-
mes tisztázni, hogy mit is jelenthet ne-
künk ez a könyv! Jelent-e egyáltalán vala-
mit? Használjuk? S hogyan? Erre kell fe-
lelnetek a Biblia vasárnapján!

Hős Csaba
2014.03.02. Doboz, Alcsút, Felcsút
II.Tim.3:16-17

Elfeledett könyv!?
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2014. március 23. 11 óra  -  Zenés vasárnap délelőtt a 
Magyar Nemzeti Galériában
Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus hangversenye  
helyszín:  Budapest,  Szent György tér 2. Budavári Palota

2014. március 28. 18 óra  -  Kertbarát Akadémia
Mit ültessünk? Mit gyűjtsünk?
vezeti: Dr. Gulyás László
helyszín: Nyugdíjasház Alcsútdoboz

2014. március 30.  -  5. éves  a Cifrázó Néptánccsoport
Kirándulás az Országos Táncház-találkozóra
szervezi: Tóth Erika és Keindl Zoltánné

2014. április 5. 10 óra  -  Közcélú játszótér átadó ünnepség
helyszín: Alcsútdoboz, Szabadság u.120.
Református gyülekezeti ház udvara

2014. május 17. 15 óra  -  V. Völgyvidéki Hagyományőrző 
Nap
Élő népzene, néptánc, népművészet
szervezi: Keindl Zoltánné, Tóth Erika
helyszín: József Nádor Iskola Alcsútdoboz

2014. május 30. 17 óra  -  Kertbarát Akadémia
Termés szemle
vezeti: Dr. Gulyás László
helyszín: Alcsútdoboz egyik veteményeskertje

2014. június 15. 16 óra  -  Kórustalálkozó  –  4 énekkar 
részvételével
szervezi:  az Alcsútdobozi Echo Kórus
helyszín:  Alcsúti Arborétum Kápolna

2014. június 20. 18 óra  -  Szent Iván Napi Táncház a 
Cifrázó Néptánccsoporttal
szervezi: Keindl Zoltánné
helyszín: József Nádor Iskola udvara

A FATEV Egyesület 2014. évi rendezvényterve
2014. június 25-26-27.  -  Az Alcsútdobozi Cifrázó 
Néptánccsoport tánctábora
helyszín:  Dinnyési  Szabadidőközpont

2014. június 29. 17 óra  -  Alcsúti Kápolnaestek  –  Zenés 
irodalmi előadás
„Márai temploma”, Márai Sándor Füveskönyv c. művének 
pódiumjátéka
Képzőművészeti kiállítás – Színnel Lélekkel Egyesület
helyszín: Alcsúti Arborétum Kápolna
szervezi: Tóth Erika

2014. július 27. 17 óra  -  Alcsúti Kápolnaestek  –  Zenés 
irodalmi előadás
Dörner György színművész önálló  estje
Képzőművészeti kiállítás – Színnel Lélekkel Egyesület
helyszín: Alcsúti Arborétum Kápolna

2014. augusztus 17. 17 óra  -  Alcsúti Kápolnaestek  –  
Zenés irodalmi előadás
Piros Ildikó színművész előadása Szabó Magdáról, 
Abigélről, filmről, színházról
Képzőművészeti kiállítás – Színnel Lélekkel Egyesület
helyszín:  Alcsúti Arborétum Kápolna

2014. október 3. 17 óra  -  Kertbarát Akadémia
Ismét megmutatjuk  –  termékbemutató, kóstoló
vezeti: Dr. Gulyás László
helyszín: Nyugdíjasház  Alcsútdoboz

2014. december 16. 17,30 óra  -  Adventi énekszó az Echo 
Kórussal
Szabadtéri ünnepvárás Alcsútdoboz faluközösségével
helyszín:  faluközpont

MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL HÍVJUK AZ
ALCSÚTDOBOZI KERTBARÁTOKAT
2014. MÁRCIUS 28-ÁN PÉNTEKEN
18 ÓRAKOR
AZ ALCSÚTDOBOZ, PETŐFI U.5. SZÁM ALATTI  
NYUGDÍJASHÁZBA AZ
ALCSÚTDOBOZI KERTBARÁT AKADÉMIA 
KLUBFOGLALKOZÁSÁRA

A FOGLALKOZÁST VEZETI:
 DR. GULYÁS LÁSZLÓ EGYETEMI TANÁR
TÉMA:

MIT ÜLTESSÜNK? MIT GYŰJTSÜNK?
KERTMŰVELÉSI TAPASZTALATCSERE
MEGTISZTELŐ ÉRDEKLŐDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK!

ÜDVÖZLETTEL:
FATEV POLGÁRI EGYÜTT MŰKÖDÉSÉRT EGYESÜLET 
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A
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,

Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttműködéséért Egyesület 

Hírlevele.
Kiadja és szerkeszti a

FATEV Egyesület Elnöksége.

www.fatev.hu
Megjelenik alkalomszerűen

500 példányban.
 Ingyenes kiadvány.

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

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

Telefon: +36/22/512-120
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A fotókat készítette:
Keindl Zoltánné

Dr. Hargitai László

A 2014.évi országgyűlési képviselővá-
lasztás időpontja: 2014. április 6. vasár-
nap.

A szavazókörök a választás napján 
6 órától 19 óráig várják a választópolgá-
rokat.

A szavazóhelyiségben az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. A 
szavazatszámláló bizottság visszautasítja 
azt a választópolgárt, aki nem tudja sze-
mélyazonosságát és lakcímét igazolni, 
ezért személyi azonosító és lakcímkár-
tyájukat feltétlenül vigyék magukkal.

Érvényesen szavazni csak a hiva-
talos szavazólapon szereplő jelöltre, lis-
tára lehet, a jelölt neve melletti, illetve a 
lista neve feletti körbe, tollal írt, két, egy-
mást metsző vonallal.

Az egészségi állapota vagy a fo-
gyatékossága miatt, illetve a mozgásában 
gátolt választópolgár szavazójoga gya-
korlása érdekében, lakóhelyén mozgóur-
nás szavazást vehet igénybe. A mozgóur-
na iránti kérelmet:

- előzetesen legkésőbb a szavazást 

Adó 1%

A Felcsút-Alcsútdoboz-
Tabajd-Etyek-Vértesacsa 

Polgárai Együttműködéséért 
Egyesület 

2014. évi működéséhez, 
közösségi és 

településfejlesztési  
programjai 

megvalósításához
kéri és várja 

1% -os személyi 
jövedelemadó 
felajánlásaikat 

a 18492264-1-07 
adószámra

Köszönettel:
FATEV Egyesület

Elnöksége

megelőző második napig kell beadni ah-
hoz a helyi választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében a kérelmező 
szerepel, vagy

- lehetőség van a szavazás napján, 
legkésőbb 15 óráig eljuttatni a szavazat-
számláló bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek a 
személyes adatokon és az aláíráson túl, 
tartalmaznia kell a választópolgár szava-
zókör területén lévő tartózkodási helyét, 
ahova a mozgóurna kivitelét kéri és a 
mozgóurna igénylés okát.

Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján Magyarország területén, de a ma-
gyarországi lakcíme szerinti szavazókör-
től eltérő szavazókör területén tartózko-
dik, átjelentkezésre irányuló kérelmet ad-
hat be. Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek tartalmaznia kell annak a telepü-
lésnek a megjelölését, ahol a választó-
polgár szavazni kíván és legkésőbb a sza-
vazást megelőző második napig meg kell 
érkeznie a helyi (állandó lakcím szerinti) 
választási irodához.

Választási tudnivalók

ZENÉS VASÁRNAP DÉLELŐTT
helyszín: MAGYAR NEMZETI GALÉRIA  

I. EMELETI KUPOLACSARNOK 
Budapest, Szent György tér 2. C épület
időpont: 2014. MÁRCIUS 23.11 ÓRA

fellép:

ALCSÚTDOBOZI ECHO KAMARAKÓRUS
vezényel: KISS FERENC

orgonán kísér: SÉRI CSABA
furulyán közreműködik: KUN OSZKÁR


