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ÚMVP III. falumegújítás és fejlesztés

folytatás a 2. oldalon

FATEV Egyesület tavaly novemberben a 
vidékfejlesztési miniszter rendelete alap-
ján közcélú feladatokat ellátó játszótér ki-
alakítására nyújtott be támogatási kérel-
met, melynek az a célja, hogy az alcsútdo-
bozi gyerekek javára egy korszerű, az EU 
szabványnak megfelelő közösségi játszó-
helyet hozzon létre. 

A játszótér kialakításának legmeg-
felelőbb helyszínéül az általános iskola 
hátsó kertjét gondoltuk, azonban a pályá-
zati kiírás szerint kötelező feladatellátást 
(így pl. oktatást) végző intézménnyel azo-
nos helyrajzi számon a játszótérfejlesz-
tésre nem lehetett támogatási kérelmet be-
nyújtani.  Kedvező helyszínnek ítélte még 
az Egyesület a Bem utca sarkán az Emlék-
park melletti református területet is, de 
mivel itt régen temető volt, a presbitérium 
a kegyeletőrzés miatt azt javasolta, hogy a 
gyülekezeti ház udvarába kerüljön a ját-
szótér. Itt előnyt jelent a parókia és a re-
formátus templom közelsége, illetve az 
épületegyüttest hátulról ölelő rézsűs 
domboldal a sok fával, zölddel. Miután a 
FATEV és a Református Egyház megkö-
tötte az együttműködési megállapodást, 
elindult a tervezés és a pályázat beadá-
sának előkészítése.

A pályázati kiírás szempontjainak 
megfelelően, 5 millió forint összköltség-
vetéssel, egy martonvásári játszótérépítő 
céget kiválasztva dolgoztuk ki a támoga-
tási kérelmet.

A játszótéri eszközök összeállítá-
sánál arra törekedtünk, hogy a kisebb és 
nagyobb gyerekek is megtalálják a maguk 
szórakozását. Ezért választottunk olyan 
hintát, ahol bölcső ülőkében a kisebb gye-
rekek hintázhatnak szüleik segítségével, 
míg a lapülőkés hintát a nagyobbak hasz-
nálhatják. Úgy gondolom, gyerekeink 
kedvence lesz a madárfészek hinta, 
amelyben egyszerre hárman-négyen is el-
férnek. A hinták alá ütéscsillapító felü-
letként szintetikus gumi ütésvédőt helye-
zünk el. A homokozót is beterveztük, 



2. oldal MÁSKÉPP

folytatás az 1. oldalról

mely minden játszótér alapvető eszköze. 
Itt a gyerekek szívesen építenek, model-
leznek, játszanak, illetve elképzeléseiket 
a saját módjukon megvalósíthatják. Az 
eszközök közül nem maradhatott ki a két-
tornyos vár a görgőhíddal, csúszdával, 
mely kihívást jelent a gyerekek számára 
és a motoros mozgás fejlődését is segíti.  
A várhoz szorosan kapcsolódó mászóka 
olyan mozgási lehetőséget nyújt, mely a 
lépegető eszközzel kiegészítve fejleszti 
ügyességüket, egyensúlyérzéküket. A ru-
gós lovacska és a rugós lóhere játékesz-

közök használatát a 3-6 év közötti gyer-
mekek részére terveztük. A játékokon nin-
csenek éles élek, kiálló részek, szálkák. A 
kiálló csavarvégek műanyag csavarta-
karók mögé vannak rejtve. A játékok 
megfelelnek az MSZ EN 1176-1, 1176-6 
szabványoknak, és rendelkeznek az ezt 
bizonyító Európai TÜV tanúsítvánnyal is. 
A berendezési tárgyak - két ülőpad és a 
hulladékgyűjtő - kiválasztásánál fontos-
nak tartottuk, hogy ízlésesek, időtállóak 
legyenek, és illeszkedjenek a környe-
zetbe. A játszóteret alacsony cserjesorok-
kal határoljuk. Az ingatlanon meglévő fák 

mellett további 4 fa kiültetését tervezzük a 
játszószerek részleges árnyékolására.

Mivel a leírt tartalommal beadott 
pályázatunk megkapta a pályázatkezelő, 
azaz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal befogadó nyilatkozatát, jó esély 
van arra, hogy rövidesen lezárul az elbí-
rálási folyamat. Ha minden jól megy, a 
nyár közepén elkezdődhet a játszótér 
megépítése. 

TÓTH ERIKA

Gyökerek
„Apám családja nagyot csúszott a 19. sz. 
második felében, nagygazdai rangról le 
kisparaszti sorba, onnét meg a nincstelen-
ségbe. Apai nagyapámnak, G. Kovács Mi-
hálynak még tizenhét holdja volt, ami hét 
gyerek között elosztva, bizony alig tett ki 
két és fél holdat fejenként. A debreceni 
huszároknál szolgáló apám elszegődött 
ezredparancsnokához, József főherceg-
hez kulcsárnak. A felső-göböljárási bog-
nármester meg történetesen az anyai 
nagyapám volt, a kemény, büszke, egye-
nes tartású Kék József, akinek a dereka 
nem hajlott meg intézők és főszolgabírók 
előtt, egyedül a főherceget tisztelte. A ő 
lányát vette feleségül az apám. Ez a külö-
nös kombináció megkímélt a cseléd sors-
tól.” (Kovács Imre: A népi irodalom hős-
kora, 1941)

Szociográfia
„Sokszor – amikor együtt volt a nagy csa-
lád, s balladaszerű  vallomások hangzot-
tak el a parasztélet kibírhatatlanságáról és 
a menekülés gondolatáról – kimondották 
a legnagyobb igazságot: nekünk és a föld-

nek mindent el kell bírni! Ilyenkor múlt és 
jövő találkozott, és én büszkén gondoltam 
arra, hogy közibük tartozom.” (Kovács 
Imre: A parasztéletforma csődje, 1940.)

„Kultúrparasztnak kell lenni! A fa-
lu és a nemzet érdeke kívánja ezt; a falu, 
mert tévelygő sötétben járása tragédiák 
felé viszi és sodorja, a nemzet, mert az 
idők forgatagában másként nem maradhat 
fenn. Erjedésben van az emberiség, nem 
tudni, mi forr ki belőle, de egy bizonyos, 
nagy szelekció lesz. Lemarad mindaz, aki 
csak kerékkötőként szerepel az egyete-
mes emberi társadalom fejlődésében. Kis 
nemzetek komoly életpróbája előtt ál-
lunk. Vajon kiálljuk-e? Beteg a fajtánk. 
Csak az egykéző falukra kell gondolnunk. 
A lélek beteg. Évszázadokon keresztül 
nem törődött vele senki.” (Kovács Imre 
cikke a Pesti Naplóban, 1934. június 24.)

Politika
 „A földreform nagyjából befejeződött az 
egész országban. Rohammunka volt: a fi-
atal, izmosodó magyar demokrácia hogy 
gyorsan, igazságosan, jól megvalósuljon. 
A pártok egymással versengve munkál-
kodtak, a Nemzeti Parasztpárt nemcsak 
azzal segítette a föld  népét, hogy javas-
latot készített a megoldásra – köztudomá-
sú, hogy a mi javaslatunk alapján készült 
el a földreform rendelet –, a juttatásnál, a 
kiosztásnál is ott volt, s igyekezett minél 
többet adni a földteleneknek, a gazdasági 
cselédeknek, a napszámosoknak, általá-
ban a szegény parasztoknak. Tudtuk, 
hogy az új ország a földreformmal vizs-
gázik és jóleső érzéssel állapíthatjuk meg: 
jól vizsgázott! A föld ma már a népé, 
újabb fejezet kezdődik ezzel a parasztság 
történetében, megbonthatatlan kapcsolat 
köti össze a népet a földdel, s ez a viszony 
a magyar  élet legbiztosabb alapja lesz a 
következő századokban.” (Kovács Imre 
cikke a Szabad szóban, 1945. május 10.)

Meghurcolás
„Ezekben a napokban tudtam meg, hogy 
Kovács Imre a mellettem levő cellában ra-
boskodik, csak egy fal választ el bennün-
ket. Megindult persze közöttünk a kopog-

tatás. Hosszú hetek munkájával sikerült a 
vaságy alatt a padló közelében egy tojás 
nagyságú lyukat fúrni. A nap bizonyos 
szakaszában – őrségváltáskor – sikerült a 
padlón hason fekve  kibeszélgetni ma-
gunkat. Sőt nemegyszer vöröshagymát 
vagy száraz kenyérhéjat is átdugdostam  a 
lyukon, mert roppant szenvedett az éhség-
től,  így teltek a napjaink, hónapjaink.” 
(Cserépfalvi Imre visszaemlékezése 1942. 
tavaszán történt letartóztatásukra)

Emigráció
„Ti el sem tudjátok képzelni, hogy mit je-
lent idegenben élni, olyan társadalomban, 
amelyik teljesen sosem fogad be, ame-
lyikbe csak bele lehet születni, s akkor 
már az övé vagy, de azzal örökre el is 
vesztél azok számára, akikért vállaltad ezt 
a nehéz sorsot, a sokszor céltalanabbnak 
tűnő hivatást. Életünknek ebben a tragi-
kus pillanatában csak egyet tudok mon-
dani nektek, hogy becsüljétek meg azt a 
hazát, amelyet kaptatok, úgy ahogy van, 
mert akármilyen is, de a saját fajtátok kö-
zött vagytok.” (Kovács Imre öccséhez írt 
levele, Cambridge, 1952. április 7.)

Kovács Imre (Alcsut, 1913. már-
cius 10. – New York, 1980. október 27.)  
Népi író, falukutató szociográfus, agrár-
közgazdász, politikus. A Nemzeti Paraszt-
párt alapító tagja, képviselője, főtitkára, 
alelnöke. 1947-ben nyugatra, Svájcba tá-
vozik. 1949-től az Egyesült Államokban 
él és dolgozik. Az emigrációban tagja a 
Magyar Nemzeti Bizottmánynak, majd a 
Magyar Bizottságnak.

Fejér Megye Díszpolgára
A kivételes egyéniségű ember, a nagyfor-
mátumú, programalkotó agrárpolitikus, a 
felelősségtudó hazaszeretetről tanúságot 
tévő író előtt tisztelegve javasoltam őt Fe-
jér megye díszpolgárának, mely posthu-
mus kitüntetést 2007. október 23-án  Fe-
jér megye önkormányzatának ünnepi köz-
gyűlésén unokaöccse, Kovács László ve-
hetett át.

Összeállította: TÓTH ERIKA

Száz éve született
Kovács Imre
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Az amerikai haditengerészet egyik hajója 
kapitányi hídján egy tábornokkal iszo-
nyatos ködben haladt a tengeren. Egyszer 
csak a kapitány lát egy kis fénypontot kö-
zeledni. Bemondja a rádióba: „Itt a hadi-
tengerészet tábornoka beszél. Térjen ki 10 
fokra északi irányba.” Ezt hallja válasz-
ként: „Itt egy közlegény beszél. Azonnal 
térjen ki 10 fokra délnek!” „Megparan-
csolom, közlegény, térjen ki északnak!”– 
utasít megint a tábornok. „Maga térjen ki 
délnek!” – válaszol a közlegény. „Ha nem 
tér ki hadbíróság elé állíttatom, térjen 
ki!”– kiabál a tábornok. „Uram maga tér-
jen ki, én ugyanis egy világítótoronyban 
ülök!” – válaszolja a közlegény. 

A világítótoronyhoz való igazodás 
életkérdés a hajózó ember számára. Az 
Igéhez, a Biblia szavához való igazodás 
pedig életkérdés a keresztyén ember szá-
mára, a te számodra és az én számomra. 
Elveszik az emberi élet, ha nem ahhoz 
tartja magát, ami írva van. Nem véletlenül 
inti Pál apostol a Korinthusiakat, és rajtuk 
keresztül bennünket, bibliavasárnapot 
ünneplő keresztyéneket: „Ahhoz tartsa 
magát az ember, ami meg van írva.”

Az Isten szavához, az Igéhez való 
igazodás különösen is fontos határhely-
zetekben. Határhelyzetben van Pál apos-
tol korában a Korinthusi gyülekezet. Be-
lülről gyengítik életét a hatalmi harcok. 
Kemény és jogtalan kritika tárgyává te-
szik Pál apostol működését. A régi vallási 
hagyomány és a szabadelvűség ütközik 
egymással. Sőt benne élnek a kor egyik 
legromlottabb, erkölcsileg legmélyebbre 
süllyedt városában. Jogos tehát határ-
helyzetben az Apostol felhívása: Ahhoz 
tartsátok magatokat mai meg van írva! De 
nemcsak ők vannak határhelyzetben. Ha-
tárhelyzetben van országszerte reformá-
tus gyülekezeteink többsége. A miénk is. 
És a kérdés az, hogy vagy felébredünk, 
odaszabjuk életünket ahhoz, ami írva van, 
vagy pedig pár év alatt elfogyunk, elmisz-
sziósodunk, elszórványosodunk. Vagy 
beszippant bennünket a világ ritmusa és 
életszemlélete, vagy keresztyéni identi-
tásunkban megerősödünk. Vagy igei ala-
pon kibontakozunk, vagy unokáink ide-
jében már csak műemléki kincs lesz a 
templom és a parókia. De határhelyzet-
ben van erkölcsi tekintetben az egész ma-
gyar társadalom is. Határhelyzetben van 
nem egy család. Sőt határhelyzetben lehet 

egyéni életünk is. És ahol ez a helyzet, 
ahol zűr van, ahol balhé van, ahol gáz van, 
ott az ember számára egy lehetőség 
adódik: komolyan venni Isten szavát, úgy 
ahogy az a biblián keresztül üzen. Vagy 
hozzá igazítom az életem, vagy elvesz-
tem.

Életem Isten szavához igazítása je-
lenti a Biblia kézbe vételét. Az tudja csak 
ahhoz szabni az életét, ami írva van, aki 
ismeri az Igét. Ismerni pedig az ismeri, aki 
olvassa. Félelmetes, hogy mennyi kifo-
gásunk adódik, sőt mennyi vallásos kifo-
gásunk is. Nem egyszer hallottam amúgy 
templomos emberektől: „Minek olvas-
sam a bibliát? Úgyis tudom, mi van ben-
ne!” Erre szoktam válaszolni: „Én is tu-
dom naponként, hogy mi van a levesben, 
amit a feleségem főz, mégis mindennap 
megeszem!” Mert akkor táplál az Ige is, 
ha élünk vele. Ha kézbe vesszük, ha ol-
vassuk. Ez az egyetlen tárgyi eszköz, 
amin keresztül az Isten kommunikál ve-
lünk. Ez az egyetlen csatorna, amin ke-
resztül elér szava, igéje. Olvassuk-e? 
Vagy úgy vagyunk vele, mint az évszá-
zadok óta bibliásnak mondott család sarja, 
akihez elment a lelkipásztor, s javasolta, 
hogy olvassák együtt az igét, ha már úgyis 
bibliás a család. Az öreg előszedte a vitrin 
mélyéről a poros könyvet, s kinyitva egy 
csekket talált benne, majd megszólalt: 
„Hoppá! Mit keres itt a tavaly szeptem-
beri villanyszámla?!” Hát, lehet így is. De 
lehet naponként is olvasni az igét. Nem 
ciki, nem teher és nem is kerül nagy ál-
dozatba elővenni. Sőt kicsit olyan a napi 
igeolvasás, mint a sport. Ha rendszeressé 
válik, s kimarad akkor fájóan hiányzóvá 
válik az ember számára. Te kezedbe ve-
szed-e ezt a fekete könyvet?

Ugyanakkor életem Isten szavá-
hoz igazítása feltételezi annak megértését 
is. Mert lehet úgy is olvasni a Bibliát, mint 
Grenada grófja, aki évtizedeket volt vár-
fogságban, csak egyetlen könyvet adtak 
neki, a Bibliát. És amikor meghalt fel-
jegyzéseiben a következőt találták: „A 
biblia ennyi és ennyi versből áll. A Lukács 
evangéliumában x darab „b” betű van…” 
Úgy olvasott, hogy semmit nem értett. 
Mert nem tudta a titkot: az értő olvasáshoz 
segítségül lehet hívni Isten Szentlelkét. És 
a lélek feltárja az ige titkait, mélységeit, 
életünkre vonatkozó aktualitásait. Higy-
gyétek el, hogy én sem értek mindent, pe-

dig lassan két évtizede tudományosan is 
foglalkozom a bibliával. De mindennap 
van valami, ami nekem szól. Amit meg-
értek, ami vígasztal, vagy megítél, vagy 
bátorít, vagy kérdőre von. Gondoskodik 
az Isten arról, hogy aki olvassa a Könyvet, 
az megértse a neki szánt isteni szót na-
ponként. Sőt megértse azt a rá vonatkozó 
igét talán, ami miatt sok mindent nem ért. 
Hogy felfedezze azt az Isteni kritikát, 
mellyel az élete van mérlegre téve. Egy-
szer egy kereskedő így szólt a lelkészé-
hez: „Hiába olvasom nem értem!” Mire a 
lelkész: „Én mutatok magának olyat, amit 
megért!” S kikereste neki a 8. parancso-
latot, mondván: „Ha ezt egyszer megérti, 
a többit is érteni fogja!” Szabad tehát 
imádkozva és gondolkodva, alázattal és 
bűnbánattal olvasnunk ezt a könyvet, mert 
akkor kibomlik, feltárul annak üzenete 
naponként. Egyszer valaki így fogalma-
zott: „A Biblia olyan, mint a csillagos ég. 
Ha nézzük, először csak kevés fényesen 
tündöklő csillagot látunk. Aztán később, 
ahogy szemünk hozzászokik a nézéséhez, 
akkor egyre több csillagot fedezünk fel. 
Végül meg sem tudjuk számlálni őket.” De 
nagy ajándéka az Istennek, hogy így 
tárulhat fel, bontakozhat ki előttünk 
naponta Isten megannyi életbevágó és 
életmentő üzenete.

Végül arról is szólni kell, hogy az 
Igéhez való igazodás életeket ment, vál-
toztat, cserél ki és alakít át. És ugyan me-
lyikünknek ne lenne szüksége egy szebb, 
egy igazabb, egy boldogabb életre. Hát 
ennek a kulcsa a Biblia. Sőt nemcsak 
egyének, hanem közösségek életében is 
hihetetlen változások történnek, ha a 
Könyvet néhányan és rendszeresen ke-
zükbe veszik. Merem azt állítani, hogy 
határhelyzetben lévő gyülekezeteink 
életében is a fordulat ott történhet meg, ha 
a Könyvet többen kezükbe veszik, s élnek 
abból, az által. Sőt népek és nemzetek sor-
sára lehet hatással az Isten igéje. Viktória 
királynőről olvastam, hogy egyszer egy 
afrikai követség érkezett hozzá. Megkér-
ték az afrikai követek, hogy mutassa meg 
mi a titka Britannia nagyságának – várva, 
hogy kincseket fog végigmutogatni. El-
lenben egyik szolgája előhozott egy Bib-
liát. „Ez, ez a titok!” – mondta a királynő.

De ez a Könyv lehet a te és az én 
életem újjátételének, kicserélődésének, 
megváltozásának a titka is. Meg ennek a 
könyvnek az üzenete családunk, gyüleke-
zetünk, egyházunk, sőt nemzetünk jö-
vőjének titka is. Éljünk hát vele napon-
ként!

„Ahhoz tartsa magát az ember, 
ami meg van írva!”

„Miheztartás végett!”
Hős Csaba

Doboz-Alcsút
2013.03.03-án elhangzott igehirdetés

I. Kor.4:6
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LÁSSUNK TISZTÁN

A parlament 2011. április 18-án fogadta el 
az alaptörvényt, Schmitt Pál köztársasági 
elnök pedig egy héttel később hirdette ki. 
A hozzá kapcsolódó átmeneti rendelke-
zéseket viszont csak december 30-án, két 
nappal a 2012. január 1-jei hatálybalépés 
előtt szavazta meg a Ház.

Az Alkotmánybíróság ehhez ké-
pest egy év elteltével, tavaly december 
28-án állapította meg, hogy az Ország-
gyűlés túllépett a jogalkotási felhatalma-
zásán, amikor az alaptörvény átmeneti 
rendelkezései közé olyanokat is beik-
tatott, amelyek hosszabb távra szóló, ál-
talános szabályokat tartalmaznak, ezért a 
kifogásolt rendelkezéseket e formai hi-
ányosságok miatt megsemmisítette. Az 
Ab döntése szerinti formai hiba korrek-
ciója érdekében volt szükséges az, hogy a 
parlament foglalja az alaptörvénybe 
azokat a szabályokat, amelyeket a testület 
megsemmisített.

Az alaptörvény módosításával az 
alkotmányba került az, hogy politikai rek-
lám ezután csak ellenérték nélkül közöl-
hető a televíziókban és a rádiókban, és az 
országgyűlési és az EP-választások előtti 
kampányidőszakban pedig csak a közmé-
dia sugározhatja a pártok hirdetéseit. A 
közmédiának a hirdetések ingyenes köz-
zétételekor egyenlő feltételeket kell bizto-
sítania a listát állító pártoknak.

A Ház az alaptörvényben rögzí-
tette a hallgatói szerződés lehetőségét is. 
Eszerint a felsőoktatási tanulmányok ál-
lami finanszírozásának törvényi feltétele 
lehet a későbbi magyarországi munkavál-
lalás. Azt, hogy a felsőfokú tanulmányok 
támogatásáért cserébe milyen hosszú ide-
ig kell Magyarországon dolgozni, törvény 
állapíthatja meg. Az alkotmány tartal-
mazza a jövőben azt is, hogy az állami 
egyetemek és főiskolák gazdálkodását a 
kormány felügyeli. Eddig azt mondta ki, 

hogy a felsőoktatási intézmények gazdál-
kodását törvény szabályozza.

Bekerült az alkotmányba az is, 
hogy a parlament – sarkalatos törvényben 
– egyházként ismerhet el vallási szerveze-
teket. Ennek feltétele lehet, hogy huza-
mosabb ideje működjenek és legyen tár-
sadalmi támogatottságuk.

Az alkotmányba iktatták azt is, 
hogy a családi kapcsolat alapja a házas-
ság, illetve a szülő-gyermek viszony. E 
cikk módosítását egy Ab-döntés előzte 
meg, amellyel a testület megsemmisítette 
a családvédelmi törvény egy részét, ami-
ért túlságosan szűkre szabta a család fo-
galmát, amikor azt egy férfi és egy nő há-
zasságára, az egyenes ági rokoni kapcso-
latra vagy családba befogadó gyámságra 
épülő kapcsolatrendszerként határozta 
meg.

Az alaptörvény-módosítás értel-
mében törvény vagy önkormányzati ren-
delet jogellenessé minősítheti az utcán 
élést. A közterületen lakást a közrend, a 
közbiztonság, a közegészség és a kultu-
rális értékek védelme érdekében tilthatja 
meg jogszabály. Az alkotmány ugyanak-
kor kiegészült azzal, hogy az emberhez 
méltó lakhatás feltételeinek megterem-
tését az állam és a helyi önkormányzatok 
azzal is segítik, hogy törekednek minden 
hajléktalannak szállást biztosítani.

Az alkotmány alapozza meg a jö-
vőben a gyűlöletbeszéddel szembeni fel-
lépés lehetőségét is. A módosítás egyértel-
művé teszi: a véleményszabadság gya-
korlása nem sértheti más emberek, a ma-
gyar nemzet, valamint nemzeti, etnikai, 
faji vagy vallási közösségek méltóságát, 
az említett közösségekhez tartozóknak 
pedig – törvényben meghatározottak sze-
rint – joguk van a méltóságuk megsértése 
miatti igényüket bíróság előtt érvénye-
síteni.

A parlament az alkotmánymódosítással az 
alaptörvénybe ültette át a korábban az át-
meneti rendelkezések között szerepelő 
szabályok nagy részét. Rövidített formá-
ban bekerült a szövegbe a kommunizmus 
elítéléséről szóló nyilatkozat, amely 
azonban már nem említi az MSZP utód-
párti felelősségét. Újdonság, hogy ebben 
a cikkben kimondják: a kommunista ál-
lampártnak és a közvetlen befolyása alatt 
álló társadalmi és ifjúsági szervezetek-
nek, valamint a szakszervezeteknek a dik-
tatúrában keletkezett iratai az állam tu-
lajdonát képezik, és közlevéltárban kell 
elhelyezni őket.

Korábban az átmeneti rendelke-
zések között szerepelt, hogy sarkalatos 
törvény határozza meg a nemzetiségek 
jogait és elismerésük feltételeit. Most ez is 
az alkotmány része lett. Ahogy az is, hogy 
2014-től az önkormányzati választást 
ötévente, októberben kell megtartani.

Bekerült az alkotmányba az is, 
hogy ha akár hazai, akár uniós bírósági 
döntésből olyan állami fizetési kötelezett-
ség fakad, amelynek teljesítésére a költ-
ségvetésben nincs elegendő forrás, akkor 
mindaddig, amíg az államadósság meg-
haladja a teljes hazai össztermék felét, a 
fedezetre hozzájárulást kell megálla-
pítani.

Ugyancsak alkotmányos erejű 
szabállyá vált, hogy az Országgyűlés biz-
tonságáról az Országgyűlési Őrség gon-
doskodik, amelynek működését a házel-
nök irányítja.

Átírták az alaptörvény bíróságok-
ról szóló cikkét is, szerepeltetve abban, 
hogy az Országos Bírósági Hivatal 
(OBH) elnökét a bírák közül kilenc évre a 
köztársasági elnök javaslatára az Ország-
gyűlés választja a képviselők kétharma-
dának szavazatával. Az is bekerült az al-
kotmányba, hogy az OBH elnöke meg-
határozott ügyek tárgyalására az általá-
nos illetékességű bíróságtól eltérő, azo-
nos hatáskörű bíróságot jelölhet ki.

A fogyatékosság kifejezés is sze-
repelni fog az alaptörvény azon bekez-
désében, amely jelenleg úgy szól: anya-
ság, betegség, rokkantság, özvegység, ár-
vaság és önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén minden magyar 
állampolgár törvényben meghatározott 
támogatásra jogosult. A kormánypártok 
eredeti javaslata a rokkantság helyett a fo-
gyatékosság kifejezést szerepeltette volna 
a szövegben, azonban civil szervezetek 
tiltakozására úgy döntöttek, mindkét fo-
galom benne lesz az alaptörvényben.

Az alkotmánymódosítás a kihir-
detését követő hónap első napján lép ha-
tályba.

FORRÁS: MTI

Ismerje meg az alkotmánymódosítás részleteit!
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A Nemdohányzók védelméről szóló tör-
vény előírásainak betartatására irányuló 
akcióellenőrzési sorozat lezárult. Az 
országosan összehangolt vizsgálatok két 
héten át, február 18-ától március 4-éig 
zajlottak. Az országos akcióellenőrzés el-
sődleges célja a szabálytalanságok meg-
előzése az egészségmegőrzés és legfő-
képpen a szív érrendszeri és a légzőszervi 
betegségek megelőzése, nem pedig a bír-
ságolás volt.

Fontos kiemelni, hogy a Nemdo-
hányzók védelméről szóló törvény elő-
írásainak betartását a közegészségügyi 
felügyelők nem csak az akcióellenőrzések 
alkalmával, hanem azon kívül is, folya-
matosan vizsgálják. Az elmúlt évben 1682 
vizsgálatra került sor. Az ellenőrzések ta-
pasztalatai szerint az érintettek a módosí-
tásokat általában pozitívan fogadták, ön-
kéntes jogkövető magatartást tanúsí-
tottak, együttműködőek voltak. Mindösz-
sze 31 esetben vált szükségessé intézke-
dés, ebből 22 végzés figyelmeztetés, bír-
ságot mindössze 9 esetben kellett ki-
szabni. 2013 első két hónapjában, a me-
gyében 156 egységet kerestek fel az elle-
nőrök, de csupán egy alkalommal vált 
szükségessé egészségvédelmi bírság ki-

Elsődleges cél: a betegségek
megelőzése, az egészségmegőrzés!

A nemdohányzók védelmében végzett
ellenőrzés Fejér megyei tapasztalatai

szabás, két esetben nem megfelelő jelölés 
miatt az érintetteket a járási intézet mun-
katársai írásban figyelmeztették. Az idei 
évtől nagyobb hangsúlyt kapnak a do-
hányzásról való leszoktató programok is. 
A törvény következetes végrehajtása nagy 
előrelépés az egészségért. (Magyarorszá-
gon a szív- és érrendszeri betegségek 
okozzák az összes halálozás felét. Szo-
rosan ezután következnek a daganatos 
megbetegedések, melyek a halálokok 
mintegy 25-30 %-át teszik ki. Mindkettő 
kialakulásához a dohányzás jelentősen 
hozzájárul.)

A dohányzás a legjelentősebb, 
megelőzhető halálok. Ennek érdekében 
tovább szükséges folytatni mindazon te-
vékenységeket – egészségfejlesztés, ha-
tósági ellenőrzés –, amelyek elősegítik a 
dohányzás elterjedtségének visszaszo-
rítását.

(FEJÉR MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKIGAZGATÁSI SZERVE)

A társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a 
szerint különös méltánylást érdemlő kö-
rülmények fennállása esetén – főszabály-
ként – kivételes nyugellátásemelést há-
romévente azok az öregségi nyugdíjkor-
határt betöltött nyugdíjasok kaphatnak, 
akik nyugdíjának és egyéb rendszeres 
pénzellátásának – ide nem értve az idős-
korúak járadékát – együttes havi összege 
nem haladja meg a 70.000 Ft-ot.

A kérelmek elbírálásánál előnyben 
kell részesíteni azokat, akik hosszú – fér-
fiak 35, nők 30 évnél több – szolgálati idő-
vel rendelkeznek, vagy 70 éven felüliek, 
vagy akik még nem részesültek kivételes 
nyugdíjemelésben. Fejér megyében 2012. 
évben 1929 fő kért kivételes nyugdíjeme-
lést, ebből 892 kérelem volt teljesíthető, 
az egy főre jutó emelés átlaga megközelí-
tette a 4.000 Ft-ot. A 2012. decemberben 
közzétett tájékoztató hatására mintegy 
nyolcszázan nyújtottak be kérelmet, 
ebből a kérelmek gyors elbírálásával és a 
rendelkezésre álló források gondos fel-
használásával karácsonyig 220, és – főleg 
a hiánypótlások miatt – januárban pedig 
további 145 kérelem kerülhetett teljesí-
tésre. A tényekhez viszont az is hozzátar-
tozik, hogy a 2012. évi kérelmek mintegy 
fele nem volt teljesíthető, egyrészt azért, 
mert azt a vonatkozó jogszabályok ki-
zárták, másrészt, mert a kérelmező által 
közölt indokok és a megállapított egyéb 
tények és körülmények alapján nem álltak 
fenn a teljesíthetőséget megalapozó kü-
lönös méltánylást érdemlő körülmények. 
Az elutasítások leggyakoribb oka/indoka 
a három éven belüli nyugdíj-megálla-
pítás, illetőleg kivételes emelés, valamint 
az volt, hogy a kérelmező a nyugdíjkor-
határt még nem érte el, vagy nem nyugdíj-
ban, hanem más nem nyugdíjnak minő-
sülő ellátásban (pl. rehabilitációs vagy 
rokkantsági ellátásban) részesül. A ki-
vételes nyugdíjemelés iránti „Kérelem-
adatlap” megnevezésű (K16) kitöltött és 
indokolást is tartalmazó nyomtatványt – 
amely letölthető az ONYF  www.onyf.hu 
honlapjáról is – a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes Kormányhivatal Nyug-
díjbiztosítási Igazgatósága részére lehet 
megküldeni, (Fejér megyében: 8000 Szé-
kesfehérvár, József A. u.42.), de leadható 
a kormányablakoknál is.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁGA

TÁJÉKOZTATÓ
a 2012. évi kivételes
nyugdíjemelésekről
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD

1990. előtt a helyi TÜZÉP melletti terület 
– a település régi temetője –, elhanyagolt 
állapotban volt. Elburjánzott bokrok, gaz, 
dudva nőtte be és méltatlanul elszemete-
sedett az egykori sírkert. Amolyan senki 
földje lett, szégyenfoltja a falunak. Az ön-
kormányzat nevében felkerestem az ak-
kori tulajdonost (Bicskei ÁFÉSZ), hogy 
az általuk nem gondozott, használaton kí-
vüli területet visszakérjem a falu javára. 
Az ÁFÉSZ vezetői nyitottak voltak és ké-
résünk szerint térítésmentesen megkap-
tuk a Bem utcai területrészt. Az önkor-
mányzat ezután döntést hozott arról, hogy 
a régi temetőt kitakarítja és a terület tulaj-
donjogát visszaadja eredeti tulajdonosá-
nak, az alcsúti katolikus és református 
egyháznak. A sírkert kitisztításával egy-
idejűleg a képviselőtestület felajánlotta, 
hogy terveket készíttet egy emlékpark 
kialakítására és vállalta azt is, hogy a par-
kot megépíti és fenntartja. A katolikus 
egyház ezt elfogadta és hozzájárult az 
emlékpark kialakításához.

A kilencvenes évek közepén a bu-
dapesti székhelyű Kovács Imre Társaság 
vezetői felkerestek, hogy a Göböl járáson 
született parasztpárti politikus előtt tisz-
telegve emléktáblát helyezhessenek el. 
Az emléktábla szép ünnepség keretében 
fel is került a volt göböli iskola falára. 
1998-ban örömmel fogadta a testület a 
Társaságnak azt a kérését is, hogy Al-
csútdoboz belterületén állíthassanak 
szobrot Kovács Imrének. A Társaság ve-
zetőivel több helyszínt bejárva választot-
tuk ki közösen az Emlékparkot a szobor-
nak, melynek felállításához megkaptuk az 
egyház, az építési hatóságok és az or-
szágos képzőművészeti lektorátus enge-
délyét. 1999-ben lett az író, politikus 
szobra ünnepélyesen felavatva, ahol a 
Társaság vezetői és Kovács Imre rokonai 
külön kiemelték a méltó helyszínt és kör-
nyezetet.

Az Emlékpark adottságait kihasz-
nálva 2000-ben, a millennium alkalmából 
az önkormányzat is itt állíttatta fel Orosz 
Gergely szobrászművész „Angyalok” c. 
alkotását.

Az idei esztendőben Kovács Imre 
születésének 100. évfordulója van. Ebből 
az alkalomból több rendezvényből álló 
ünnepségsorozat zajlik. Ennek részeként 
március 9-én a Lakitelek Alapítvány a 
parlament üléstermében konferenciát 

rendezett az élete felét emigrációban töl-
tött politikusról, melyen részt vettek az 
Amerikában élő közvetlen rokonok is. Ezt 
követte március 10-én az alcsút-dobozi 
Emlékparkban a szobornál, és utána 
Göböl járás pusztán az emléktáb-lánál a 
koszorúzás. Az itt megjelentek az 
ünnepséget levezető Kovács Andrástól 

Régi és új…

tudhatták meg, hogy valószínűleg utol-
jára állnak nagybátyja, Kovács Imre 
szobránál ezen a helyszínen. Elmondása 
szerint Oláh Gyárfás polgármester azt 
ígérte, hogy a szobrot az önkormányzat 
ennél méltóbb helyre fogja áthelyezni. 
Ahogy a falubeli szóbeszédből azóta 
megtudtam (mert az önkormányzati tes-
tület tagjai erről nem kaptak tájékoz-
tatást), a sportcsarnok elé.

Kérdezem én, hogy miért nem elég 
méltó hely az Emlékpark, amely-nek 
rendben tartott felszíne egy régi te-metőt 
takar? E régi temető földjében az 
alcsútdobozi emberek ősei nyugszanak.

Kérdezem én, hogy egy ilyen kü-
lönleges ünnepre miért nem hívta meg a 
polgármester úr a falu és Göböl lakos-
ságát?  A „hivatalból” jelen lévő három 
főn kívül, ketten tudtak csak az alka-
lomról.

Kérdezem én, hogy a szobor méltó 
helyéért aggódó polgármester mi-ért nem 
takartatta le télre a szobrot, hogy védje az 
időjárás viszontagságaitól? És ha már 
nem tette, az ünnepség előtt legalább az 
őszi lombokat elsöpörhette volna az útból.

Egyénként is jó lenne már, ha a polgár-
mester úr nem a régi dolgokat nyesegetné 
és nem a réges-régen ültetett fákat vágat-
ná ki. Ültethetne inkább újakat és azon 
igyekezhetne, hogy a megőrzött értékek-
hez hozzá tudjon tenni valami olyat, ami a 
falu lakosainak a javát szolgálja.

És ha mindenképpen szobrot akar 
állítani, csak a település történelmét, 
múltját kellene tanulmányozni, mert 
lehetőségek lennének…

DR. HARGITAI LÁSZLÓ

Földiekkel játszó égi tünemény, Istenség-
nek látszó csalfa, vak remény!”– énekelte 
egykor a költő és mi mind fújtuk a versét 
már hatodikban. Értettük, hogyne értettük 
volna Csokonai Vitéz Mihály szavát, 
mely akkor a szerelmi bánat szimbóluma-
ként ívódott belénk. Később, ahogy té-
páztak az évek, ráébredtünk: egy egész 
élettapasztalatot sűrített költeményébe a 
romantikus dalnok. Most felnőttek va-
gyunk, de a költő intése, csak akkor zeng  
fülünkben, amikor késő: „Hittem szép 
szavadnak, mégis megcsalál”. Ahogy va-
laha szegény Csokonai, jó két éve éppen 
úgy jártunk itt Alcsútdobozon. Azon az 
őszön kaptunk sok bűbájt és csábító mo-
solyt. Sima szájjal kecsegtető szavakat. 
Oda is lett a szív, és az ész is. Igazán nem 
is értjük, hogyan alakult ki a vonzalom. 
Talán, mert azt tudták mutatni, amit látni 
akartunk. Talán, mert azt tudták mondani, 
amit hallani akartunk. Álmodni vágytunk, 
és ők meséltek. Aztán a változásra sza-
vaztunk, majd teltek-múltak a napok, a 
hónapok. És mily meglepő! Fogyott a bű-
báj, és már a beszéd sem kecsegtet.  
Lassan felébredtünk, és a valóságban nem 
elég az álom. Be kell váltani az ígéretet, 
kézzel foghatóvá kell tenni a mesét. Saj-
nos választottjaink csalódást okoztak. 
Már tudjuk, hogy a legtöbbször nem 
mondtak igazat. Kiderült: nem voltak a ré-
giek törvénytelenek, rosszul gazdálkodók 
és csalók, – legjobb tehetségük szerint 
dolgoztak. A sokat mesélők pedig hiába 
fogadták, hogy ingyen dolgoznak, ügye-
sek lesznek és jó lesz a falunak. Csak port 
hintettek, hogy elhomályosítsanak. Las-
san tisztul már a szemünk, de nem szabad 
felejtenünk! Meg kell nézni eztán jól, 
hogy  kinek hiszünk. A reményeknek nem 
lehet többé csalódás az ára. Nemcsak 
azért mert szánalmas a becsapottság, ha-
nem mert nagy a veszteség. Ha a magunk 
kárán sem tanulunk, a tévedésekért újabb 
helyben járós, elfecsérelt évekkel fizethe-
tünk.

„A REMÉNYHEZ”

Hittem szép szavadnak…
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Az Országgyűlés elfogadta a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló tör-
vény módosítását. A törvényességi fel-
ügyelet szabályainak módosítását első-
sorban az időközben bekövetkező tör-
vényi változások, valamint a 2012. január 
1-től bevezetett törvényességi felügyelet 
intézményének egy éves tapasztalata in-
dokolta. A 2013. május 1-jén hatályba lé-
pő szabályok értelmében lehetővé válik, 
hogy a kormánymegbízott legvégső 
eszközként kötelezettségvállalót jelöljön 
ki a polgármesteri hivatal vagy közös ön-
kormányzati hivatal köztisztviselői közül, 
ezzel végre elkerülhetővé válik, hogy alá-
író hiányában az önkormányzatok gaz-
dasági működésében (pl. szociális segé-
lyek, támogatások kifizetése) fennakadás 
legyen. A módosítások emellett  lehetővé 
teszik társulások felügyeletei bírságolását 
is.

Miután az önkormányzati társu-
lásokkal kapcsolatos törvényt év elejétől 
hatályon kívül helyezte az Országgyűlés, 
az új szabályoknak megfelelően az ön-
kormányzati társulások működésére ki 
kellett alakítani a törvényességi felügye-
let új szabályait. Ennek keretében a fő-
városi és megyei kormányhivatalokat 
megillető felügyeleti jogok, a társulás mű-
ködésére és az általa nyújtott közszolgál-

tatásokat igénybe vevők ellátásának biz-
tosítására is garanciát nyújtanak.

Módosultak a felügyeleti bírság 
megállapításával kapcsolatos eljárási 
szabályok is. A hatályba lépő rendelke-
zésekkel az Országgyűlés megerősítette, 
hogy a felügyeleti bírság kiszabására ki-
zárólag a fokozatosság elve alapján és tör-
vényi garanciák biztosításával kerülhes-
sen sor. A felügyeleti bírság szabályainak 
változásával lehetőség nyílik arra is, hogy 
a jövőben a társulási tanács által megvaló-
sított jogszabálysértés esetében ne a tár-
sulásban tagként résztvevő önkormány-
zatokat egyenként, hanem magát a társu-
lást bírságolhassa meg a kormányhivatal.

Az új szabályozás – az önkor-
mányzat működőképességének biztosí-
tása érdekében –, kizárólag legvégső esz-
közként és a lehető legindokoltabb és leg-
rövidebb időtartamra felhatalmazást ad a 
kormánymegbízottnak arra, hogy a helyi 
önkormányzat kiadási előirányzata ter-
hére fizetési kötelezettség vállalására jo-
gosult személyt jelöljön ki az érintett ön-
kormányzat polgármesteri hivatalának 
kötelezettségvállalásra képesítéssel ren-
delkező köztisztviselői közül.

2010-ben a helyi önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzésének helyreállí-
tásával, egy hosszú ideig fennálló alkot-

Változik a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeleti szabályozása

mányellenes helyzet szűnt meg. 2012 áp-
rilisától a fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok törvényességi felügyeleti főosz-
tályai látják el az ellenőrzési feladatokat. 
A kormánypolitika fontos feladata az ál-
lam megfelelő, ésszerű és hatékony mű-
ködtetése, ennek része az is, hogy az adó-
fizetők pénzéből fenntartott önkormány-
zati hivatalok és társulások törvényes, át-
látható működését minden eszközzel 
igyekszik biztosítani. A törvénymódosítás 
a kormánymegbízott törvényességi fel-
ügyeleti jogkörét és annak eszköztárát 
továbbra is az önkormányzati önállóság 
tiszteletben tartása mellett szabályozza, 
kizárólag annak lehetőségét biztosítja, 
hogy a helyi önkormányzat működésében 
tapasztalt jogsértés a lehető leghatéko-
nyabb módon – és elsősorban az önkor-
mányzat önkéntes jogkövetését előtérbe 
helyezve – az önkormányzat és az általa 
nyújtott közszolgáltatások veszélyez-
tetése nélkül megszüntethető legyen.
 

BUDAPEST, 2013.MÁRCIUS 5. 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

A Kormány első döntései között szerepelt 
az önkormányzati rendszer megújításá-
nak szükségessége. Kiemelt cél volt, hogy 
a települések által hosszú évek alatt fel-
halmozott hitel- és kötvényállomány ter-
he ne súlyosbítsa tovább az önkormány-
zatok költségvetését, ne akadályozza a 
kötelező feladatok színvonalas ellátását.

Ennek érdekében született meg a 
1540/2012. (XII. 4.) kormányhatározat az 
önkormányzati adósságállomány kon-
szolidációjáról, mely két fázisban való-
sult meg: az 5000 főt meg nem haladó te-
lepülések esetében 2012 végén, az 5000 
fő feletti települések esetében pedig 2013 
elején zárult le.

Az 5000 fő feletti települések 
részleges adósságátvállalására 2013. feb-
ruár 28-ig született megállapodás az állam 

és az önkormányzat között az átvállalás 
mértékéről, amely a törvény értelmében 
40 és 70 százalék között lehet. A konszo-
lidáció összege így egyedi, településen-
ként változik.

Az adósságkonszolidáció hozzá-
segíti az önkormányzatokat ahhoz, hogy 
tiszta lappal indulhassanak és a nagymér-
tékű eladósodottság, amely a korábbi 
évek finanszírozási rendszerének hibái 
következtében alakult ki, a jövőben ne 
okozzon problémát.

Tizenhárom város adósságát vállalta át 
az állam Fejér megyében

Fejér megyében 26,5 milliárd forint ér-
tékben, tizenhárom ötezer lakosúnál na-
gyobb város adósságát vállalta át az ál-

lam. A konszolidáció a legnagyobb ösz-
szegben Dunaújvárost érintette. A tele-
pülés 10,8 milliárd forint (65 %-os) adós-
ságtól szabadult meg. Jelentős összegeket 
vállalt át az állam Mór (1,9 milliárd, 
70 %), Gárdony (1,1 milliárd, 70 %), 
Bicske (900 millió, 65 %) és Velence (700 
millió, 50 %) települések önkormányza-
tától. Az adósságkonszolidáció a legke-
vésbé Pusztaszabolcsot (29 millió, 60 %), 
Ercsit (21 millió, 40 %) és Csákvárt (17 
millió, 50 %) érintette.

Dr. Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott tájékoztatása szerint Fejér megye 
valamennyi települését kisegítette az 
adósságcsapdából a kormány. Az egyet-
len kivétel az 5000 fő alatti Aba nagyköz-
ség, amelynek adósságállománya megha-
ladja az egymilliárd forintot. Esetükben a 
tárgyalások még zajlanak.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az önkormányzati adósságállomány
konszolidációjáról
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„A jelen nehézségeit mindig nagyon fáj-
dalmasan éljük meg, miközben a múlt, 
bármilyen gyalázatos és fájdalmas is, 
ahogy eltávolodunk tőle, valahogyan 
megszépül. Sokan vannak, akik ezt a ket-
tőt kijátsszák, hamis illúziókat vetítenek 
az emberek elé, bolondítanak egész tár-
sadalmakat.” (Spányi Antal)

Február 23-án Székesfehérváron láthat-
tuk és március 4-én este a Duna Televízió 
is levetítette Petényi Katalin és Kabay 
Barna megrázó erejű dokumentum-
filmjét, „Szigorúan ellenőrzött életek” 
címmel.

Az alkotás a román kommunista 
diktatúra ördögi mechanizmusát mutatja 
be, a román titkosszolgálat, a Szekuritáté 
működését, ezen belül a vallás és az egy-
házak, az etnikai kisebbségek és az em-
beri méltóság elleni támadásaikra fóku-
szálva.

A bevezető filmkockákon dinami-
kus kameramozgások között látjuk a kü-
lönböző oldalon állók életének állomá-
sait: a pusztuló falvakat, a magányos 
parókiákat és templomokat, a börtönö-
ket, de mindezzel szemben a lélegzetelál-
lító erdélyi tájat is. Az egyedülálló szép-
ségű hegyek, völgyek, lankák, a dús erdők 
és hatalmas fák, mint a belső szabadság és 
a hit erejének szimbólumai jelennek meg, 

melyek a kiszolgáltatottságba kerültek 
egyetlen erőforrását adták.

A dokumentumfilm első részében 
Márton Áron gyulafehérvári katolikus 
püspök karizmatikus személyisége és 
élete bontakozik ki, eddig ismeretlen 
megfigyelési dokumentumok és a környe-
zetébe beépített ügynökök jelentéseinek 
tükrében. A korabeli híradórészletek, 
fotómontázsok és az áldozatok személyes 
emlékei párhuzamosan idézik fel ezeket 
az éveket. Megrendítő képet kapunk 
egyik oldalon a múlt szenvedéseiről, kol-
laborálásról, árulásról, de a másik oldalon 
a hűségről is, hiszen Márton Áron negy-
venes-ötvenes évekbeli helytállása, ren-
díthetetlen hite és megtörhetetlen em-
bersége örök példa minden magyar ember 
számára.

A film második részében Ceau-
şescu diktatúrájának módszerei rajzo-
lódnak ki, feltárva a Tőkés István teo-
lógiai professzor és fia, Tőkés László 
egykori dési és temesvári lelkész elleni 
szekuritáté hadjáratot. A legközelebbi 
barátok és a családba beépített informá-
torok jelentésein, a kortanúk visszaemlé-
kezésein keresztül drámai erővel elevene-
dik meg az út, amely végül az 1989-es 
romániai forradalom győzelméhez ve-
zetett.

A „Szigorúan ellenőrzött életek” 
székesfehérvári bemutatójának apropóját 

Szigorúan ellenőrzött életek

Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat
feledni éjszakai vad hánykolódásokat,
(egy hónapban két éjjelt börtönben 
töltök,
és kéthavonként felakasztanak.)
Sokat kérsz, Jézus, nagyon sokat:
hogy megszeressem a hóhérokat,
s imádkozzam ellenségeimért…
Pedig tudom: ez az egyetlen út,
ki megnyithatja a szent kaput
az oltárhoz, hol a szeretet ég,
de befogadni az igaz igét –,
hogy magam előtt se legyek hazug –,
tudod, Uram, ez száz szentnek elég!

Igaz, ha annyi vagyok, mint ők,
semmi vagyok.

a kommunizmus áldozatainak emlék-
napja tiszteletére rendezett ünnepség 
adta. Az eseményen jelen volt Tőkés 
László egykori Királyhágó-melléki re-
formátus püspök, jelenlegi Európa Par-
lamenti képviselő is. A filmben a for-
radalom szikrájaként aposztrofált, és a so-
kunk által élő legendaként tisztelt lelkész-
politikussal élmény volt a találkozás, aki 
így beszélt:

„Egy ilyen korból érkezem: mi-
közben nagyváradi elődöm, Papp László 
ügynökként vezette az egyházát, kicsivel 
odébb, Közép-Erdélyben Márton Áron 
hitvallóként tette ugyanezt. Találó a 
Várszegi Asztrik atya segítségével és köz-
vetítésével megjelenített megközelítés: 
ugyanazon próbák súlya alatt roskadozva 
lehet valakiből hitvalló és lehet valakiből 
kollaboráns. Nekem a szekus mindig azt 
mondta annak idején, hogy ne csináljak 
politikát, hanem imádkozzak. A püspö-
köm szintén azt mondta, hogy prédikáljak 
és ne politizáljak. Márton Áron és Mind-
szenty József példája a legjobb hivatko-
zási alap arra, hogy milyen hamis az a 
szűkkeblű, kegyeskedő felfogás, amely 
elutasítja az egyház közéleti szerepvál-
lalását. Meg lehet nézni, hova jut el az az 
egyház, amelyet elválasztanak a társada-
lomtól: a saját lábán sorvad el. Istenre kell 
hagyatkoznunk, ha politizálunk is, ebben 
a tekintetben is neki kell meghatároznia a 
követendő utunkat, a gondolkozásunkat, a 
szavainkat, neki kell szót adnia a 
szánkba.”

TÓTH ERIKA

Nézem, Krisztus, a tévét:
ez mind élőhalott:
pöszög, dadog,
nem bánt meg semmit,
nem kér bocsánatot.
Hadd kérdjem Tőled:
Én megbocsáthatok?
Megbocsáthatok-e
a cvikkeres Nagyért,
a hórihorgas Pálinkás őrnagyért,
Maléterért és Mansfeld Péterért,
a Kossuth téren meggyilkoltakért,
Salgótarjánban meggyilkoltakért,
a háromszázakért, az ötszázakért,
és a ki tudja, hogy hány ezrekért;
a Pesti Srácokért, s a Pesti Lányokért,
Angyalért és angyali Géreczért.

S a korábbiakért:
Donáthért, Kiss Szalézért és Apor 
Vilmosért,
a Recsken haltakért,
a vallatáskor agyonvertekért,
a börtönökben égig kínzottakért,
tyúkketrecbe telepítettekért
és a határon agyonlőttekért.
S a későbbiekért:
Bériért, Gáliért,
s ki tudja, még kiért,
ki korábban halt, mint rendeltetett,
Uram, itt valaki felfejtette
te szent törvényedet!

Hány sor kéne ide,
hány sírkő s kopjafa,
mert ezt a magyar litániát
nem fejezhetjük be soha.

És mégis, mégis fejezzük be,
mi nem kezdhetjük újra,
de véssétek gránitba, bazalttömbbe,
minden időre minden bűnös nevét,
jegyezzétek fel, ennyi elég –
mi nem kezdhetjük újra.

Tóth Bálint

Magyar litáni
Hallottátok, hogy mondatott: Szemet szemért és fogat fogért…
Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségeidet.
Én pedig mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket…
Máté 5,38,43,44
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A márciusi, tomboló hóviharban a Fejér 
megyei utakon és számos településen em-
berfeletti küzdelmet folytattak a kataszt-
rófavédelmi szakemberek, a tűzoltók, a 
rendőrök, a közútkezelő szakemberek, a 
katonák, a mentők, az önkéntesek, a já-
rási és helyi védelmi bizottságok, a pol-
gármesterek, a jegyzők, a polgármesteri 
hivatalok köztisztviselői az elmúlt na-
pokban. 

Dr. Dorkota Lajos kormánymeg-
bízott a katasztrófavédelmi igazgatóság, 
a rendőr-főkapitányság, a Magyar Közút 
Nzrt. és az Országos Mentőszolgálat me-
gyei vezetőjének, valamint a Magyar 
Honvédség Összehaderőnemi Parancs-
nokság parancsnokának s a települési 
polgármestereknek, a járási hivatalok 
vezetőinek írott levelében elismerését, 
köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki 
mindazoknak, akik – áldozatvállalásból, 
akaraterőből példát mutatva – részt vettek 
a katasztrófahelyzet elhárításában. A le-
velet az alábbiakban közöljük.

Már tudjuk: valóban Európa eddig 
ismert legnagyobb márciusi viharát éltük 

át az elmúlt napokban. A vihar és a hó-
fúvás miatt Magyarországon mintegy 270 
ezer ember került veszélybe a járhatatlan 
utakon, az elzárt településeken. A szélső-
séges időjárás miatt több százan éjszakáz-
tak az autójukban, tízezrek maradtak áram 
nélkül, mintegy nyolcezer kimenekített 
embert kellett ideiglenes szálláshelyeken 
elhelyezni.

Rendkívüli volt a helyzet Fejér 
megyében is. Az M7-es autópályán tom-
boló hóviharban kellett karambolozott 
autók tucatjaiból kimenteni a sérülteket, 
és eltakarítani – a méteres hótorlaszok 
mellett – az autók roncsait. A főutakon, 
mellékutakon s a megye számos telepü-
lésén emberfeletti küzdelmet folytattak a 
katasztrófavédelmi szakemberek, a tűzol-
tók, a rendőrök, a közútkezelő szakem-
berek, a katonák, a mentők, az önkén-
tesek, a járási és helyi védelmi bizottsá-
gok, valamint a jegyzők, a polgármesteri 
hivatalok köztisztviselői. A vezetők, pa-
rancsnokok kitűnő szervező, irányító 
munkájának, az összefogásnak, együtt-
működésnek, áldozatkész, megfeszített 

Elismerés és köszönet a példamutató helytállásért munkájuknak köszönhetően nem veszí-
tette senki életét a hó fogságába került jár-
művekben, kalandos úton, de mindenki 
hazajutott, a vonatok és az autóbuszok 
újra járnak, normalizálódott az élet… 

Engedje meg, hogy – mint a Fejér 
Megyei Kormányhivatal vezetője –, a 
hosszabb időt követelő, átfogó, szakszerű 
értékeléseket megelőzve, néhány szóban 
már most elemezzem a katasztrófa-hely-
zet elhárításában részt vett szakemberek 
munkáját. Az Ön és vezető társai szer-
vező, irányító munkáját, valamint munka-
társaiknak, a személyi állománynak az 
élet- és vagyonvédelemben nyújtott, ki-
magasló, áldozatkész, lehetetlent nem is-
merő teljesítményét nagyrabecsülöm.

Meggyőződésem: összefogásból, 
együttműködésből, akaraterőből, áldo-
zatvállalásból példát mutattak valameny-
nyien.

Mindezért köszönetet mondok, és 
elismerésemet fejezem ki.

Székesfehérvár, 2013. március 18.

DR. DORKOTA LAJOS

kormánymegbízott

KALANDOZÁS AZ ISZTRIÁN - magyar emlékek nyomában 

5 napos kirándulás a FATEV Egyesület szervezésében
2013. augusztus 3-7.

1. nap Indulás kora reggel Alcsútdobozról.
Útvonal: Nagykanizsa-Letenye-Varasd-Zágráb-Rijeka-Pula.
Érkezés délután, a szálláshely elfoglalása, fürdőzés a tengerparton.
2. nap Pula történelmi emlékeinek felkeresése. Az óvárosban római kori 
műemlékek: amfiteátrum, diadalkapu stb. Magyar emlékek a Szt. Ferenc 
bazilikában. Séta a kikötőben (Monarchiában tengerészeti bázis), majd a kikötő 
védelmére épített citadellához. Szabadidő (ajándékvásárlás és/vagy tengerparti 
fürdőzés). Vacsora  után  séta „by night”  Pula hangulatos központjában.
3. nap Egész napos kirándulás
Bale, a középkorból itt felejtett település.
Rovinj, az Isztria legszebb, sikátoros óvárosa. Körpanoráma a Szent Euphémia 
templom harangtornyából. Limszkij fjord, a hegyekkel szegélyezett 9 km-es 
tengeröböl. Este séta Pula kikötőjében.
 4. nap Egész napos kirándulás
Lovran, magyar emlékek az óváros festői  utcáin (Feszty Árpád életének utolsó 
szakaszát itt töltötte). Abbázia/Opatija, a Monarchia egyik legjelentősebb 
fürdővárosa: villák, szállodák, pálmafasorok, gyönyörű parkok. Rijeka/Fiume, 
Horvátország legnagyobb kikötője, a fénykorát az Osztrák-Magyar 
Monarchiában élte. Séta az óvárosban és  a kikötőben, szabad program. Este 
fakultatív hajókirándulás a Kvarner öböl partja mentén, naplemente a tengeren.
5. nap Hazautazás, útközben fürdőzés Abbáziában, rövid városnézés 
Zágrábban.
Hazaérkezés Alcsútdobozra az esti órákban.

Az érdeklődőknek további információkkal szolgál:
Fekete Imre és Tóth Erika

Kedves Hölgyek! A mozgásszegény élet-
mód hátrányainak ellensúlyozására lé-
teznek gyakorlatok, melyeket Pilates tor-
na néven egyre többen végeznek világ-
szerte. Alcsútdobozon is lehetőség van er-
re, a szinte gyógytornának is nevezhető 
testmozgásra-testmozgatásra, Berecz Bo-
tondné Marcsi, Válban élő sportoktató 
segítségével.

A Pilates foglalkozásokat minden 
csütörtökön 18.30 órakor a József Nádor 
Iskola aulájában tartjuk.

A Pilates torna lényege
Az öt Pilates alapelv: helyes lég-

zés, medence helyzete, mellkas helyzete, 
vállak helyzete, nyak és fej helyzete.

A Pilates gyakorlatok segítségével 
megnő az izmok és ízületek állóképes-
sége, csökken a sérülékenységük, illetve 
egy esetleges sérülésnél gyorsabb a rege-
nerálódás.

Mire jó? A Pilates torna elsősorban 
a hát- és gerincpanaszok, reumatikus és 
ízületi betegségek esetén jelent hatékony 
segítséget, de rendszeres gyakorlással 
erős, szálkás izomzat is felépíthető. A spe-
ciális feladatok révén a has-, fenék- és csí-
pőtájék átformálható, feszessé tehető.

Kérjük ajánlják másoknak is, és 
Önök is jöjjenek!

TEDD MEG AMIT
MEGTEHETSZ MAGADÉRT!
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2013. március 24. 10 óra
Az Alcsútdobozi Echo Kórus virágvasárnapi  szolgálata
az alsónémedi református  templomban

2013. április 12. 17 óra
Kertbarát Akadémia: Mit ültessünk? Mit gyűjtsünk?
helyszín: Nyugdíjasház

2013. május 31. 17 óra
Kertbarát Akadémia: Termés szemle
helyszín: Alcsútdoboz egyik veteményeskertje

2013. június  1. 14 óra
IV. Völgyvidéki Hagyományőrző Nap
élő népművészet,  népzene, néptánc,
helyszín:  József Nádor Iskola Alcsútdoboz

2013. június 21. 18 óra
Szent Iván Napi Táncház a Cifrázó Néptánccsoporttal
helyszín: József Nádor Iskola udvara

2013. június 23. 15 óra
Alcsútdobozi Echo Kórustalálkozója az Arborétum Kápolnában

2013. június 24-25-26.
Cifrázó Néptánccsoport tánctábora  a Velencei-tó partján

2013. június 30. 17 óra
Alcsúti Kápolnaestek: Cseh Tamás dalai az Arborétumban

2013. július 21. 17 óra
Alcsúti Kápolnaestek: Mészáros János Elek előadóestje az 
Arborétumban

2013.  augusztus 3-7.
5 napos kirándulás Horvátországba
– történelmi emlékhelyek felkeresése

2013. augusztus 11. 17  óra
Alcsúti Kápolnaestek: Kubik Anna önálló estje az Arborétumban

2013. október 5. 17 óra
Kertbarát Akadémia: Ismét megmutatjuk
– termékbemutató, kóstoló
helyszín: Nyugdíjasház

2013. december 17. 17,30 óra
Adventi énekszó az Echo Kórussal
– szabadtéri ünnepvárás a faluközpontban

PROGRAMJAINKRA ÖNÖKET IS SZERETETTEL
HÍVJUK ÉS VÁRJUK!

A FATEV Egyesület 2013. évi rendezvényterve

MEGHÍVÓ

Az

Alcsútdobozi
Echo Kamarakórus 
szeretettel hívja és várja 

Önöket templomi szolgálatára

2013. március 24-én
10 órakor

az Alsónémedi
Református Templomba

A virágvasárnapi zenés 
istentiszteleten elhangzó 

kórusművek:

Viski János: Hozsánna
Cherubini: Jöjj Úr Jézus

Franz Gruber:
Mester, a bősz vihar dühöng!

Bárdos Lajos: 23. zsoltár
(Az Úr énnékem őriző 

pásztorom)
R. Vaughan Williams:

100. zsoltár
(E földön Ti minden népek)

George  Warren: Mindenható

Vezényel:  
Kiss Ferenc

okleveles kántor
Orgonán közreműködik: 

Monostori Ferenc 
orgonaművész
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honlapkészítés,
grafika, kiadványok,

festmények

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

www.hpart.hu

A Felcsút, Alcsútdoboz, 
Tabajd, Etyek, Vértesacsa 

Polgárai 
Együttműködéséért 

Egyesület

2013. évi működéséhez
és  programjai 

megvalósításához 
kéri és várja 

1% -os
személyi jövedelemadó 

felajánlásaikat a 

18492264-1-07
adószámra

Köszönettel:
FATEV Egyesület

Elnöksége

Adó 1%Adó 1%Adó 1%

EVFATEVFATEVFAT

A 2012-ben újjáalakult Velencei-térség, 
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Ta-
nács (rövid nevén VVVTFT) működési 
területéhez Fejér megyéből 27, Komárom 
Esztergom megyéből 5 település tartozik. 
A Tanács tevékenysége során kiemelt fi-
gyelmet fordít az idegenforgalommal, va-
lamint a környezet- és természetvédelem-
mel összefüggő kérdésekre. Az elsőd-
leges fejlesztési elképzelések között tér-
ségi turisztikai projektek megvalósítása 
szerepel, amelynek érdekében a Tanács 
több forrásból igyekszik eszközhöz jutni. 
A Velencei-tavi kerékpárút és kerékpáros 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése érde-
kében indult a Tanács a KDOP-2.1.1/B-
12-2012-0072 számú pályázaton, melyen 
288.491 ezer forint támogatást nyert. An-
nak érdekében, hogy a tó partjának teljes 
terjedelmében megépülhessen a kerék-
párút, a központi költségvetés 150 millió 
forinttal, Gárdony városa pedig szintén 
pályázaton nyert összeggel vesz részt a fi-
nanszírozásban. A kiviteli tervek elkészí-
tésére és a beruházás megvalósítására ki-
írt közbeszerzési eljárás lezajlása után el-
kezdődhet a munka. Amennyiben minden 
a tervek szerint halad, év végére átadásra 
kerül a bicikliút. A következő Uniós költ-
ségvetési ciklusban tervezi a Tanács a ke-
rékpárút projekt további szakaszainak 
megépítését, amely Nadap-Lovasberény-
Alcsútdoboz-Bicske irányában fog foly-
tatódni a Budapestig elérkezés szándé-
kával.

TÓTH ERIKA

VVVTFT tagja

Kerékpárút a
Velencei-tó körül

TISZTELETTEL HÍVJUK 
 AZ ALCSÚTDOBOZI 
KERTBARÁTOKAT

 2013. ÁPRILIS 12-ÉN 
PÉNTEKEN 17 ÓRAKOR

AZ ALCSÚTDOBOZ,
PETŐFI U.5. SZÁM ALATTI 

NYUGDÍJASHÁZBA

A KERTBARÁT AKADÉMIA 
 KLUBFOGLALKOZÁSÁRA

TÉMA:

MIT ÜLTESSÜNK, 
MIT GYŰJTSÜNK?

A KLUBFOGLAKOZÁST VEZETI:

DR. GULYÁS LÁSZLÓ
EGYETEMI TANÁR

ÉRDEKLŐDÉSÜKRE SZÁMÍTVA,
ÜDVÖZLETTEL:

FELCSÚT, ALCSÚTDOBOZ, TABAJD, 
ETYEK, VÉRTESACSA  POLGÁRAI  

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉÉRT 
EGYESÜLET

EZÉRT A KUPONÉRT MINDEN PIZZÁBÓL 
10 % KEDVEZMÉNYT ADUNK!

MEGÉRI BETÉRNI, MEGÉRI RENDELNI!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ



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

MÁSKÉPPMÁSKÉPPMÁSKÉPP

FATEVFATEVFATEV

A fotókat készítette:
Keindl Zoltánné

Dr. Hargitai László
Fekete Imre

Zinzendorf a 18. században élt, nagy keresztyén személyiség 
volt. Úgy lett keresztyén, hogy elment egy képtárba s ott megállt 
a Krisztus keresztjét ábrázoló kép előtt. Ez alatt a kép alatt egy 
felirat volt: „Én ezt tettem érted, te mit tettél értem?” 

Ez az ember egy teljes napon át nézte a képet, amikor fel-
szólították: „Tessék távozni, mert zárunk!” De miközben ezt a 
képet nézte, találkozott Jézussal. Valamit megértett a kép nézése 
közben abból, hogy Krisztus az ő számára mit adhat. A nézésén át 
lelke megnyílt a befogadására.

Ezt kell megkérdezni: álltál-e már Krisztus keresztje előtt 
és néztél-e fel rá? Sőt tovább kérdezni: ott felejtetted-e már a 
szemedet és a szívedet Krisztus keresztjénél? Mert itt kezdődik az 
Istennel való találkozás. Mert ebben a nézésben, ebben a Krisz-
tusra való feltekintésben oldódik a görcs. A magamba guban-
colódott életem gazdára talál, lelkemből a méreg kioldódik, 
belső, kusza, rendezetlen világomat valaki megérinti kezével. 
Mert a kereszt mögött ott van Isten szeretete.

SZATHMÁRY SÁNDOR

protestáns teológus, igehirdető

Ezt tettem érted én

ALCSÚTDOBOZI „NÉPSZOKÁSOK”

Fekete Ildikó díszített tojásai

ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK
LAPUNK MINDEN OLVASÓJÁNAK!


