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Túrmezei Erzsébet

Találkozó a jászol mellett

Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind-mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
a Királynak, aki lejött közénk,
s nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe, odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Õ itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Õrizni reggelig! 
Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserû könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül. 

Gyõzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem.

A hitet sugárzó és hitet ébresztõ költe-
mények szerzõje, aki az evangélikus egy-
házban tevékenykedett, a budapesti tu-
dományegyetemen magyar-német szakot 
végzett. Isteni elhívásra diakonisszaként 
szolgált, népfõiskolai kurzusokat tartott, 
vasárnapi iskolai munkában vett részt, le-
ányköröket vezetett, gyülekezeti evan-
gelizációkat végzett. Elsõ verseskötetét 
1938-ban adták ki. Az ötvenes évek ele-
jén a diakonisszák szolgálatát és szerve-
zeteiket betiltották. Túrmezei Erzsébet a 
balassagyarmati szeretetotthonban talált 
menedéket. Versei ezután nyomtatásban 
nem jelenhettek meg, hosszú éveken át 
csak titokban gépelve, fénymásolatban 
terjedtek, kézbõl kézbe, mégis sokakhoz 
eljuthattak. A balassagyarmati szeretet-
otthon vezetõjeként ment nyugdíjba. A 

politikai helyzet enyhülése után részt vett 
az új evangélikus énekeskönyv szerkesz-
tési munkájában és ismét elkezdte szol-
gálatát az újjáalakuló FÉBÉ Diakónus 
Egyesületben. Az újrakezdés sok gond-
dal és fáradsággal járó munkáját alázatos 
lélekkel, megértõ szeretettel és hûséggel 
végezte.

A Magyar Evangélikus Egyház 
2012-ben, Túrmezei Erzsébet születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából jubile-
umi emlékévet hirdetett meg, melynek so-
rán kiadványokkal, szavalóversennyel, 
konferenciával tisztelegnek az Istennek 
szolgáló élet és a gazdag költõi hagyaték 
elõtt. 

Túrmezei Erzsébet 
(1912-2000)

Szép karácsonyt, békés ünnepet
és áldásokkal teli új esztendõt

kívánunk lapunk minden olvasójának!
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A mézeskalács sütése soha nem megy ki a 
divatból, mert már a készítése is va-
rázslatos. Illata elárasztja a házat, és ün-
nepi hangulatot teremt. A formáknak és a 
díszítési lehetõségeknek csak a fantázia 
szab határt. A sütésben részt vehet a leg-
kisebbtõl a legidõsebbig bárki. 

A mézeskalács nemcsak szép dísz 
lehet, hanem finom csemege is. Elkészí-
tése könnyû. A begyúrt tésztát akár egy 
hétig is felhasználhatjuk hûtõben tartva. 
Így egyszerre nagyobb mennyiséget ér-
demes begyúrni és esténként lehet belõle 
sütni, ahogy az idõnk engedi. A mézes-
kalácsot sütés elõtt és sütés után is dí-
szíthetjük. Sütés elõtt különféle magvak-
kal, aszalt gyümölcsökkel, dióval, man-
dulával, mogyoróval, vagy a tészta anya-
gával díszíthetjük. Sütés után pedig tojás-
fehérjébõl és porcukorból készült cukor-
mázzal rajzolhatjuk a mintákat. Az el-
készült mézes figurákat felfûzve a kará-
csonyfára akaszthatjuk.

A Jancsi és Juliska mesés mézes-
kalácsháza elindított egyfajta divatot. 
Egyre többen készítenek süteménybõl és 
édességbõl házat, amelyet porcukorral 
meghintenek. A bátrabbak esetleg körül is 
kerítik a házat, az udvarra elhelyeznek 
néhány fenyõfát. Netalán egy másik házat 
is „építenek” mellé, aminek az ablakai 
nyitva vannak és a kémény is füstöl. De ha 

már az ember így belejött a sütésbe, miért 
ne próbálna meg egy templomot is 
„építeni”. A templom tetejére kereszt is 
kell. Régen a templom mellett volt a 
temetõkert. Mi is tudunk viszonylag egy-
szerûen néhány sírt elkészíteni. Amit a hó 
mindjárt be is fed, csak egy kis porcukor 
kell hozzá. De hát ez már egy egész utca! 
Akkor kellenek emberek és sok-sok birka 
is. Ezek az állatok megszomjaztak, ezért 
kell egy gémes kút is.  Így már egy egész 
terepasztalunk keletkezett, amelyet a lá-

nyommal és a barátaival készítettünk el 
néhány évvel ezelõtt az adventi idõ-
szakban. Ezzel elindultunk egy pályáza-
ton és országos második helyezést értünk 
el. Jutalmul kiállították az alkotásunkat 
egy hónapig Budapesten a Várban, a Tör-
téneti Múzeumban.

Késõbb a tervrajzok alapján elké-
szítettük az alcsúti kastélyt. Arra még né-
hányan biztosan emlékeznek, hiszen a 
sportcsarnokban is látható volt.

Készítettünk még gótikus templo-
mot színes „üvegablakokkal”, sárgával, 
zölddel, pirossal. Természetesen az abla-
kot is meg lehet enni. Volt, amikor a ke-
resztes vár volt a sláger felvonóhíddal és 
bástyákkal, volt, amikor a gõzmozdony 
sok gõzzel és volt, amikor a bohóc sapka 
teletöltve a francia kártya jelképeivel.

Az idén mézeskalács ütõfát kap-
tam ajándékba. Ez egy különleges darab. 
Harasztovics Róbert készítette, aki a Nép-
mûvészet ifjú mestere, ütõfakészítõ mes-
ter, Népi iparmûvész cím viselõje. Ütõfáit 
körtefából készíti saját tervei alapján. A 
régi mesterek aprólékos míves formáit 
próbálja követni. Munkáit a Néprajzi mú-
zeum kiállításán lehet megtekinteni.

A magam és a lányom, Fekete 
Ildikó munkáiból pedig az alcsútdobozi 
Ovi Galérián lévõ kiállításon tekinthetõ 
meg néhány darab az Advent ideje alatt.

FEKETE IMRÉNÉ

Adventi varázslat
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A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, 
Vértesacsa Polgárai Együttmûködéséért 
Egyesület a Leader Vidékfejlesztési prog-
ram támogatását elnyerve, 2010-ben indí-
totta el a Térségi Hagyományõrzõ Napok 
projektet. A két napos eseménysorozat ré-
sze volt a mûvészetoktatás aktuális kér-
déseit tárgyaló konferencia, a hozzá kap-
csolódó népmûvészeti kiállítás, a szabad-
téri kézmûves bemutató és vásár illetve a 
nagyszabású népzenei és néptánc bemu-
tató. A rendezvény sikere 2011-ben is arra 
ösztönözte az Egyesületet, hogy ? pályá-
zati lehetõség nem lévén ? saját forrásból, 
kisebb volumenben, de megszervezze az 
eseményt. A II. Hagyományõrzõ Nap is 
kedvezõ fogadtatásra talált és népszerûsé-
get élvezett mind a felkért szereplõk, 
mind a meghívott vendégek részérõl, így 
az Egyesület további célja, hogy hagyo-
mánnyá tegye a „Hagyományõrzõ Na-
pot”. A jövõ évre vonatkozó tervezés már 
elkezdõdött, az egyeztetések alapján 
2012. május 19-e a legalkalmasabb idõ-
pont az rendezvény számára. A projekt 
során a 25 év alatti korosztály bevonása a 
fõ cél, azon belül is az általános és közép-
iskolások. A helyszínül választott intéz-
mény ? a József Nádor Általános Iskola 
belsõ udvara ? jellege is motiváló lehet a 
fiatalok, tanulók, diákok számára a rész-
vételre, illetve a fellépõ csoportok tag-
jainak életkora is, mivel  zömében  ifjú ta-
gokból állnak a szereplõ együttesek.

Fontos, hogy a Leader Programban idén 
õsszel ismét volt lehetõség rendezvények-
hez támogatást kérni a Völgyvidék  Kö-
zösségtõl. A Völgyvidék elnevezés a Váli-

völgy és a Szent László-völgy területét 
rejti magában.  A FATEV Egyesület a „III. 
Völgyvidéki Hagyományõrzõ Nap” cím-
mel adta be pályázatát. A pályázatok 
megírását meg kellett elõznie a projekt-
ötletek beadásának, amelyek értékelési 
eljárása során az egyesület fent részlete-
zett programterve támogatást kapott. 
Ezek után ? mivel magát a pályázatot is 
sikerült határidõben beadni ? bizakodás-
sal várható körülbelül fél éves  folyamat-
ban a pályázat elbírálása és a döntésho-
zatal. Ha ez is sikerrel zárul, akkor ismét 
színvonalas, a környékbeli településeken 
élõ emberek számára is meglátogatásra 
érdemes nagyrendezvényt tud lebonyolí-
tani a FATEV Polgári Egyesület.

Amennyiben a tervezett program 
keretében bemutatásra kerülõ népi kultúra 
a térségben élõ 25 év alattiakhoz minél 
nagyobb számban eljut, és élményszerûen 
ismerkednek meg a bemutatott mester-
ségekkel, mûvészeti ágakkal, erõsödni 
fog helyi identitásuk, bõvül kulturális mû-
veltségük, tágul látóterük.

A FATEV Polgári Egyesület a Leader 
program pályázati lehetõségével élve, 
2012-ben egy másik nagyrendezvényre is 
készül, amelynek finanszírozásához szin-
tén adott be pályázati kérelmet. Ennek 
helyszíne az Alcsúti Arborétum, mely a 
Völgyvidék egyik kiemelkedõ turisztikai 
célpontja. E természetvédelmi terület a 
térségbõl, a megyébõl, a fõvárosból és az 
ország más tájairól is vonz látogatókat. 
Közismert, hogy az 1825-ben József Ná-
dor által építtetett, majd angolparkkal kö-
rülvett alcsúti kastélyhoz, 1880-ban ter-
veztek kápolnát, mely kitûnõ akusztiká-
jával és fenséget hordozó hangulatával 
ma is méltó helyszínül szolgál mûvészeti 
elõ-adásoknak, kiállításoknak. 2012. év 
nyári hónapjaiban itt tervezi az egyesület 
az Alcsúti Kápolnaestek megszervezését.

Ez a programsorozat olyan térségi 
együttmûködésre épülõ közösségi ren-
dezvény, amely a Völgyvidéki környe-
zetben és emberekben rejlõ értékeket or-
szágos hírû elõadók mûsorával kapcsolja 
össze. A program hangsúlyosan arra fóku-
szál, hogy a Völgyvidéken élõ, képzõmû-
vészettel és kézmûvességgel foglalkozó 
hátrányos helyzetû alkotók számára 
nyújtson bemutatkozási lehetõséget. Így 
nevesítve szerepel a programban a speci-
ális készségfejlesztésben nevelt fogyaté-
kosok alkotásaiból; a 25 év alatti, mûvé-
szeti képzésben résztvevõ fiatalok alkotá-
saiból; valamint a nõi alkotók képzõmû-
vészeti munkáiból összeállított tárlat. E 
kiállítások országos hírû elõadók, mûvé-

A FATEV Egyesület 2012-ben tervezett nagyrendezvényei

szek, zenészek mûsoraival párosítva ke-
rülnek a közönség elé, konkrétan Sebes-
tyén Mártával, Földes László Hoboval, 
Koncz Gáborral és Pelsõczy Lászlóval 
történt egyeztetés a fellépéseket illetõen.

A programot az egyesület, mint 
civil szervezet együttmûködésben való-
sítja meg a térség két helyi vállalko-
zójával, egy magánszeméllyel és egy köz-
intézménnyel. A lebonyolításba több tér-
ségi vállalkozó és civil szervezet is bevo-
násra kerül (pl. a meghívók készítõje, a 
hangosító, a terembérleti szolgáltatást 
nyújtó). Ezzel kívánjuk elérni, hogy a 
térségbeli szereplõk rendezvénysoroza-
tunk alatt terméküket illetve szolgáltatá-
sukat megjelenítsék. Ennek révén egy-
részt bevételre tesznek szert, másrészt a 
térségi folyamatok valódi szereplõivé, 
résztvevõjévé válnak. A programban 
résztvevõ speciális nevelési igényû térsé-
gi alkotók számára egy szúnyogpusztai 
állattartó mintagazdaságba is szervezünk 
látogatást, amelynek során az együttmû-
ködõ partnerünk az állatsimogatás lehe-
tõségét is biztosítja.

A Kápolnaestekre közönségként a 
térség lakosainak minél nagyobb számú 
bevonására törekszünk, akik a rendez-
vény szereplõivel, kiállítóival együtt 
völgyvidéki közösséget alkotva megélhe-
tik az összetartozás, a Völgyvidékhez tar-
tozás érzését, az „én is völgyvidéki va-
gyok” identitástudat kialakulását.

Az egyesület úgy ítéli meg, hogy e kul-
turális programsorozat révén bõvülni fog 
az a kínálat is, amiért érdemes a turis-
táknak éppen az Alcsúti Arborétumot vá-
lasztani, a Kápolnaestek rendezvény után 
pl. a közeli Sporthotelben megszállni és a 
Völgyvidék további látnivalóit (Etyek, 
Tabajd, Vál, Martonvásár stb.) felkeresni, 
a környéken több napot eltölteni.

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, 
Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttmûkö-
déséért Egyesület bízva abban, hogy fenti 
programjait a pályázati kérelmek kedvezõ 
elbírálása révén meg tudja valósítani, e 
cikk olvasóját is hívja és várja a fent be-
mutatott rendezvényekre.

T.E.
www.fatev.hu
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I.

A Moody's hitelminõsítõ intézet Magyar-
országot érintõ legutóbbi döntése része 
annak a globális versengésnek, amely az 
atlanti gazdasági övezet két meghatározó 
térsége, az Egyesült Államok és az Euró-
pai Unió között zajlik. Az Amerikából há-
rom évvel ezelõtt indult hitelválság Euró-
pára átterjedése túlmutat a válság gaz-
dasági jelentõségén és a valódi kérdés, 
hogy kié a gazdasági, politikai vezetõ sze-
rep az atlanti térségben, ami viszont egy-
értelmûen hatalmi kérdés.

Az elmúlt hónapok eseményei azt 
mutatják, hogy a küzdelem negatív kö-
vetkezményei alól egyetlen európai állam 
sem tudja kivonni magát, és a támadások 
mostanra elérték az EU-t alapító álla-
mokat is. Különösen veszélyeztetettek 
azonban azok az európai országok, ame-
lyek magas államháztartási hiánnyal és 
államadósággal rendelkeznek, így ezek az 
elsõdleges célpontjai a spekulatív táma-
dásoknak.

A hitelminõsítõ intézménye és a 
leminõsítés gyakorlata egy globális ha-
talmi játszma eszköze, valójában fegyver, 
amely önbeteljesítõ jóslatként mûködik: a 
hitelminõsítõ intézet azzal indokolja dön-
tését, hogy a pénzpiaci sokkok az ár-
folyam változásán, és a kamatok alaku-
lásán keresztül veszélyeztetik a fenntart-
hatóságot, mivel azonban mindezt egy hi-
telminõsítõ mondja, mindez be is kö-
vetkezik.

Nem véletlen, hogy a globális küz-
delemben részt vevõ felek megértették 
mindennek a jelentõségét, és a fegyver 
semlegesítésére törekednek. Az amerikai 
kormány éppúgy erõsen kritizálta au-
gusztusban a Standard & Poor's hitel-
minõsítõt, akinek számításában komoly 
hibát találtak, mint ahogy az Európai Unió 
is független minõsítõk felállításán gon-
dolkodik.

A Moody's döntése tehát a nyo-
másgyakorlás eszköze, így is kell értel-
mezni. A megújulás útját keresõ egyes 
nemzetállamokat azonban mindez nem 
szabad, hogy eltérítse attól a politikai 
iránytól, amely az államháztartási egyen-
leg és a fizetési mérleg pozitívan tartására, 
és ezáltal, az elmúlt évtizedek felhalmo-
zott adósságainak csökkentésére irányul.

SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ

II.

Ez az éppen most zajló leminõsítési tör-
ténet is ékesen bizonyítja, hogy nagyon is 
létezik a globalista birodalmi, hatalmi 
komplexum. Most három meghatározó 
rendszerét láthatjuk mûködés közben. Az 
elsõ rendszert a lokalitásban megtelepedõ 
multinacionális-globális vállalatok, köz-
tük is elsõsorban a bankok jelentik. Õk al-
kotják azt a kényszerítõ hatalmi rendszert, 
melynek az a dolga, hogy a különféle ál-
lamokat, helyi, nemzeti közösségeket és 
társadalmakat függõ, kiszolgáltatott hely-
zetbe hozzák. Ezt Magyarországon az el-
múlt 22 évben sikeresen meg is tették. A 
függésünket megalapozó profit- és ka-
matszivattyúik az évi 27 ezer milliárdos 
nemzeti jövedelembõl hétezer milliárdot 
szívnak ki, a deficit és az eladósodás dön-

tõen ennek köszönhetõ. A második rend-
szert a figyelmeztetõ-fegyelmezõ hatalmi 
erõszakszervezetek jelentik. Ezek a hi-
telminõsítõ intézetek és maga a Nemzet-
közi Valutaalap. Az a dolguk, hogy elõ-
ször figyelmeztessenek (leminõsítés), 
majd, ha ez nem használ, büntessenek, 
amennyiben a szivattyúik mûködését aka-
dályozni próbáljuk. Amit az elmúlt hetek-
ben, a mesterségesen keltett hisztériával 
eljátszottak, pontosan ezt a célt szolgálta. 

E hisztériát pedig a harmadik rendszer, a 
globális értelmezõ-hatalmi erõszak vezér-
li, vagyis az a globális média, amely ha-
mis értelmezési keretével, és hamis foga-
lomkészletével azt a látszatot kelti, hogy a 
magyar társadalom mértéktelen hedoniz-
musa, pazarlása és túlfogyasztása, vala-
mint a kormány felelõtlensége és hozzá 
nem értése okozza a válságot. A globális 
hatalmi rendszer természetesen mindezt 
csupán összeesküvés-elméletnek nyilvá-
nítja. Igyekszik meggyõzni a gyanútlan 
alávetetteket, hogy õ nem is létezik, ám e 
nem létezõ szuperstruktúra által „aján-
lott” út az egyetlen helyes irány.

BOGÁR LÁSZLÓ - közgazdász

III.

A történet egyszerû. A Nemzetközi Va-
lutaalap már rég nem az, ami a nevébõl 
következik, nem pusztán egy a Föld álla-
mainak pénzébõl összerakott gigantikus 
pénzhegy, ami nagyságánál fogva akár 
egyszerre több országot képes kirántani 

Támadások a forint ellen…

LÁSSUNK TISZTÁN
Mégis kinek az érdeke…

bajából, részben azzal, hogy pénzt ad ga-
ranciák ellenében, részben pedig azzal, 
hogy szaktudásával segít. Lehet, hogy így 
indult az üzlet, ám a mennyiség új minõ-
ségbe csapott át, s a Valutaalap és Világ-
bank alapítói szándékán túllépve, egyre 
inkább egy Világkormány szerepét tölti 
be.

Eszközei a polgári demokrácia 
eszközeivel már nem értelmezhetõk, ezért 
egy demokratikus ország nem is tud véde-
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kezni ellenük. Ha a Világközpont például 
úgy dönt, hogy a magyarok heroikus erõ-
feszítése és vitathatatlan eredményei elle-
nére Magyarországot a maga sajátos esz-
közeivel megbünteti, mert nem tetszik ne-
ki, ahogy a 21. század általánosan elfo-
gadtatni kívánt istenségéhez, Mammon-
hoz viszonyulnak, amennyiben a Szent 
Pénz mindenhatósága fölé akarják erõl-
tetni makacsul az Ember méltóságát, ak-
kor a Pénz hihetetlen erejével ezt az orszá-
got akár a teljes nyomorba képesek taszí-
tani, pusztán spekulációs és propaganda-
eszközökkel, csak hogy Mammon fen-
sõbbségét rájuk kényszerítsék.

Ezt egyelõre még nem kell szeret-
ni, háborogni is lehet, de lázadni már nem 
lehetséges. A magyar néplélekbõl kiirt-
hatatlan szabadságvágy a Világközpont 
szemében veszélyforrás, amit idõben és 
hatásosan kezelnie kell. Megtörtént. A fo-
rintunkat egy elképesztõen aljas, ám an-
nál hatásosabb, világméretû propaganda-
kampánnyal kis híján tönkretették, s mert 
az erõviszonyokat látva sajnos joggal fel-
tételezhetõ, hogy akár a forint megsem-
misítésére is képesek lettek volna, le kel-
lett ülni velük tárgyalni. Természetesen az 
új alku jobb lesz, mint amit felbontottunk, 
de azért a sorba ismét be kell állnunk.

Nem feltétlenül örökre. Egyszer 
minden válság véget ér. Az a rengeteg 
munka, amit a magyar emberek végeznek, 
az az elszánt korszerûsítés, ami a kéthar-
mados forradalom jóvoltából elérkezett, a 
modernizáció, a harmonizáció és az er-
kölcsi újjáépítés elõbb-utóbb egy új ma-
gyar csodát, egy új fellendülést eredmé-
nyez, mert a társadalomban, éppen úgy, 
mint a természetben, a hosszan tartó, szí-
vós és célirányos munka meghozza gyü-
mölcsét. De addig élni kell. Lehetõleg bé-
kében, s amennyire lehet, szabadon.

BENCSIK ANDRÁS – újságíró

IV.

Hol az egyik, hol a másik uniós tagállamot 
minõsítik le, és ez bennünket is elért. Rá-
adásul ez mindig összekapcsolódik spe-
kulációs támadásokkal, ami Magyaror-
szág esetében is így történt, ám a leg-
utóbbi komoly spekulációs támadást sike-
rült elhárítani. Úgy készülünk, hogy de-
cember közepe után néhány nappal lesz 
egy újabb, hasonló támadás.

                                                                                                            
ORBÁN VIKTOR – kormányfõ

Magyarország Kormánya a Széchenyi 
Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) 
Kormányrendeletben az Új Széchenyi 
Tervben meghirdetett pályázóközpontú-
ság, minõség és hatékonyság elveinek 
megvalósítása érdekében elrendelte a 
Széchenyi Programirodák felállítását.

A Széchenyi Programirodák ma-
guk is egy uniós pályázat, a Széchenyi 
Programirodák létrehozása, mûködtetése 
– VOP-2.1.4-2011-0001 számú pályázat 
keretében kerültek felállításra, mûködé-
süket magyar és uniós pénzügyi forrás 
biztosítja.

A Széchenyi Programirodák ren-
deltetése az Új Széchenyi Terv célkitû-
zéseivel összhangban az uniós támoga-
tások forráslehívási arányának növelése, 
valamint a lehívott források szabályszerû 
és hatékony felhasználásának biztosítása.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
a Programirodák tanácsadói segítséget 
nyújtanak a pályázóknak és a potenciális 
pályázóknak többek között az üzleti érde-
keiknek leginkább megfelelõ pályázati ki-
írás kiválasztásában, a pályázat beadá-
sában.

Amennyiben az elbírálás során 
vagy azt követõen adminisztratív nehéz-
ség lépne fel, segítséget nyújtanak ennek 
megoldásában is. 

A fejlesztési tanácsadók a projekt-
ötlet megfogalmazásától a pénzügyi el-
számolás lezárásig a teljes pályázati fo-
lyamatot végigkísérik. Gyorsan és hely-
ben, a pályázó székhelyére vagy telephe-
lyére kiszállva nyújtanak segítséget; le-
gyen szó akár a pályázati dokumentáció 
benyújtásáról, a szerzõdéskötési folyam-

at támogatásáról, vagy a szerzõdéskötést 
követõen a pályázó adminisztratív kötele-
zettségei teljesítésének segítésérõl.

Az irodák tanácsadási tevékeny-
sége kiterjed az Új Széchenyi Terv vala-
mennyi pályázati kiírására, valamint – a 
közigazgatási tárgyú pályázatok kivéte-
lével – a második nemzeti fejlesztési terv 
régebbi kiírásaira is. A pályázati kiírások 
elsõdleges célcsoportja a kis- és közép-
vállalkozások, az önkormányzatok, és a 
nonprofit szervezetek, de pályázhatnak 
nagyvállalatok és magánszemélyek is.

A Széchenyi Programirodák rend-
szerében 19 megyei iroda kezdte meg a 
mûködését: a Nyugat-dunántúli Régióban 
Gyõrben, Sopronban és Zalaegerszegen, a 
Közép-dunántúli Régióban Székesfehér-
váron, Tatabányán és Veszprémben, a 
Dél-dunántúli Régióban Kaposvárott, Pé-
csett és Szekszárdon, a Közép-magyar-
országi Régióban Budapesten, az Észak-
magyarországi Régióban Egerben, Mis-
kolcon és Salgótarjánon, az Észak-alföldi 
Régióban Debrecenben, Nyíregyházán és 
Szolnokon, valamint a Dél-alföldi Régió-
ban Békéscsabán, Kecskeméten és Sze-
geden. Az irodákban négy tematikus mun-
kacsoportban: a gazdaság- és vállalko-
zásfejlesztési, a humánerõforrás, a közle-
kedésfejlesztési, energetikai és környe-
zetvédelmi, valamint a turisztikai és vá-
rosfejlesztési munkacsoportokban össze-
sen 152 tanácsadó dolgozik. 

Kérdés, segítségkérés esetén kap-
csolat: Czéghér Ildikó  Irodavezetõ (Fejér 
megye), telefon:20-376-2615, e-mail: 
fejer@szpi.hu.

Széchenyi Programirodák

Az Alcsútdobozi Hírek 2011. decemberi 
számában megjelent egy felhívás, vizu-
ális látvány és képírás szakkör indítására. 
Az írás azt a látszatot igyekszik kelteni, 
mintha az Alcsútdobozon mûködõ televí-
zió helyi fiatalok jelentkezését várná mû-
sor készítés céljából. Az újságban megje-
lölt telefonszámon érdeklõdve kaptam a 
felvilágosítást, hogy a felhívást Oláh 
Gyárfás polgármester jelentette meg.

Mint a TV üzemeltetõje kijelen-
tem, hogy semmiféle felhatalmazást nem 
adtam Oláh Gyárfásnak ilyen információ 
közzétételére. Ez a felhívás egy újabb 
blöff a polgármestertõl.

Ezúton is tájékoztatom Oláh Gyár-
fást, hogy a TV-hez semmi köze nincs, azt 
egy magánvállalkozás üzemelteti.

Cáfolat Sajnálatosnak tartom, hogy a falu elsõ 
számú vezetõje ilyen kiskaliberû felada-
tokkal köti le az idejét, nem ez lenne a 
dolga. Javaslom, hogy a jövõben a na-
gyobb szabású terveken törje a fejét. Szo-
morúan tapasztalom, hogy településünk 
visszafelé fejlõdik. Még szerencse, hogy 
van azért kivétel is: a József Attila utca 
egy szakasza tényleg szép lett. Ja, hogy az 
éppen Oláh Gyárfás házának közvetlen 
környéke? Megint ügyes volt a fiú. Csak 
azt nem tudni milyen forrásból.

Egyébiránt az a véleményem, 
hogy ha polgármesterként annyi energiát 
fordítana például a választáskor beígért 
göböli gyerekek alcsúti iskolába járatá-
sára, mint a hamis információk megjelen-
tetésére, talán az iskolánk magasabb gyer-
meklétszámmal mûködhetne, és nem kel-
lene félni a mûködésképtelenségtõl.

FEKETE IMRE
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A HÍR SZENT,
A VÉLEMÉNY SZABAD

Megadjuk a szót…

Hónapok óta tart már az alcsútdobozi kommunikáció egyszólamúsága. Vannak, 
akiket ez megrészegít, de vannak és egyre többen, akik kirekesztettnek érzik 
magukat. Sajnos a helyi írott sajtó ez utóbbiak véleményét nem tartja méltónak, a 
lap hasábjaira valónak. Az eddigi példák bizonysága szerint szerkesztõinek 
hitvallása sajátos, alig leplezett öncél jellemzi. Másképpen gondolkodók pedig 
léteznek. Ebben a kiadványban számukra is jut hely.

A jeligés írások szerzõinek nevét közös megegyezés alapján a kiadvány szerkesztõi 
nem kívánják nyilvánosságra hozni.

Élt egyszer egy igen vallásos ember. Azt 
hirdette, amit a Biblia is: Szeresd fe-
lebarátodat. A falubéliek egy ideig úgy 
látták, nem csak hirdeti, eszerint is él.

Történt aztán, hogy képviselõvé 
választották, mert elhitték, hogy úgy él, 
amint azt hirdeti. Döntenie kellett köz-
sége, az ott élõ emberek javára, hogy a 
lakók élete minél könnyebb, jobb legyen. 
Az ígérete az volt, hogy mindig jól fog 
dönteni. 

Aztán megtörtént, hogy önzése fe-
lülkerekedett azon, amit mindig hirdetett, 
ezért rosszul döntött. Szavazatát nem az 
emberség motiválta. Hibáját még azzal is 
tetézte, hogy az eset után dölyfösen be-
vallotta: döntésének az oka, hogy a kérel-
mezõt „lenyomja”. Vesztére, mindezt az 
érintett is meghallotta, aki igen nagy 
hátrányt szenvedett az álságos döntés 
miatt.  Az „áhítatos” ember nem is tudja, 
de nagyon-nagyon megbántotta azt, aki 
bízott benne, abban, hogy hite, alázata, 
igazságérzete, felebaráti szeretete felül-
emeli majd az emberi gyarlóságokon. 
Megbántottságában ezért aztán már õ sem 
akart felebaráti módon bánni a kétszínû 
emberrel és mindazokkal, akik még részt 
vettek a döntéshozatalban.

Történt egyszer, hogy a megbán-
tott ember családjában beteg lett valaki. 
Mikor az „áhítatos” ember ezt megtudta, 
sietett a megbántott tudomására hozni, 
mennyire együtt érez a beteggel, és hogy 
szeretné, ha az meggyógyulna. A megbán-
tott nyelt egy nagyot, megköszönte az 
együttérzést, holott valami egészen más 
volt a nyelvén.

Aztán elgondolkozott. A saját vét-
kén is, nem csak az „áhítatosén”. Hiszen 
vétkezett õ is. Nem tudta odatartani a 
másik orcáját is, mikor ezt kellett volna 

tennie.
Mindössze az a különbség közte és 

az „áhítatos” között, hogy õ nem veri a 
mellét naponta, és kiáltozza: Uram, 
Uram!

De mélyen hiszi, hogy mindketten 
megkapják méltó jutalmukat az Úrtól. 

Jelige: MEGBÁNTOTT

Tanmese

Eltelt az esztendõ. Volt, aki nagy vára-
kozással tekintett elé, mert favoritjai be-
futottak a helyhatósági választáson. Má-
sok szintén várakozással, mert nem az õ 
választottjaik vitték el a pálmát.

Lássuk, jól járt-e mindenki? Mert a 
falu vezetése nem csak azokat vezeti, akik 
rá szavaztak, hanem azokat is, akik nem.

Tudjuk, hogy országszerte nehéz a 
gazdasági helyzet, nem vártuk, hogy kis 
falunkban más lesz majd. De azért sok 
dolgot lehet tenni pénz nélkül is, ha van 
összefogás, egység. Ez a két szó volt a 
szlogen 2011-ben. Sajnos, csak szlogen 
volt. A kiválasztottak egyáltalán nem tö-
rekedtek a legyõzöttek fölemelésére, in-
kább a sárba tiprás volt elfogadott eszköz. 
A kárörvendõ röhögés, az ellenzék sunyi 
háttérbe szorítása, ironikus megjegyzések 
sora a testületi üléseken.

Ez még nem is olyan nagy baj, 
hiszen a vereséget emelt fõvel elviselõ el-
lenzék sem ezt kéri számon a faluve-
zetéstõl.
De a következõket igen:

1. Miért romlott hatalmasat a 
községi ünnepségek színvonala?

2. Mibõl, honnan a sok illet-
ményfa, melyet nyakló nélkül osztogattak 
az év során?

3. Miért veszi fel a polgármester 
mégis a tiszteletdíját, annak ellenére, 
hogy a beiktatásakor hatalmas tapsvihar 
köszönte meg, hogy gálánsan lemondott 
róla a község javára?

4. Miért nem kaptunk egy fillér tá-
mogatást sem, holott a szomszédos köz-
ségek még ebben az ínséges esztendõben 
is tudtak állami támogatást szerezni?

5. Ki fogja ellátni jövõre az idõs-
gondozást?

6. Miért nincs helyi védõnõi szol-
gálat?

7. Mi lett a nagy iskolai reformter-
vekkel?

8. Miért vegetál a sportcsarnok? 
Miért nem lehet melegvízben tusolni az 
edzések után?

9. Miért zsebbõl fizetik az embere-
ket? És kinek a zsebébõl?

10. Mi lesz a sportegyesülettel? 
Valaki jelentette már a felettes szervnek, 
hogy milyen szabálytalanul, sunyi módon 
mûködik?

11. Hol vannak a nyertes pályá-
zatok? Mikor kezdõdnek meg a beígért 
korszerûsítések (pl. önkormányzati intéz-
mények napelemes fûtése)?

12. Hol van a faluújság fellendí-
tése, megreformálása? Gyakorlatilag 2-3 
ember írja.

13. Miért nem tudunk semmit ar-
ról, hogyan haladnak a körjegyzõségi 
elõkészületek, ki képviseli Alcsútdoboz 
érdekeit ezeken a tárgyalásokon? Vagy 
csak a nyalás megy, mert azt remélik, 
hogy akkor közelebb kerülnek a húsos 
fazékhoz? Remélem, Felcsút átlát a szi-
tán!

ÉS A + 1-ES KÉRDÉSEM: A 
„Változás kell” kampányszlogen je-
gyében Alcsútdoboz  úgy változott, hogy 
végleg lecsúszott a környék élvonalából.  
Jó a harmadik-negyedik vonalban lenni 
alcsútdoboziak? Tényleg ezt akartátok?

                                                                                                 
Jelige:

EGY SÚLYTALANNÁ TETT FALU LAKOSA 

Mérleg

Sokan tapsoltak. Volt, aki felállva. Örül-
tek: ez igen! Ilyen még nem volt. Dolgo-
zik, és nem vesz fel bért. Õ ígért: minden 
jobb lesz! Változtatunk. Ügyesek va-
gyunk. Meglátjátok! És ma már látjuk. 
Tényleg ügyesek. A fizetésnek költségté-
rítés a neve. A fõnök és a helyettes is meg-
kapja. Havonta. Eddig kétmillió. Ennyibe 
került a falunak. De még van három év. És 
lesz az, több is. Õ most mondja: sok a 
munka. Kell a fizetés is. Jár, mert megsza-

Taps
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vazták. 200/hó. Plusz a járulék. Közel 
négymillió kiadás. Egy évre a falunak. 
Négy meg kettõ az hat. Még három évig. 
Máshol is kapnak, ez a rendje. Megér-
demlik. Megérdemlik? Törvénytelensé-
gek: nincs jegyzõ, tudatlanság. Hátrá-
nyok: nincs önhiki, hiányzó pályázati for-
rások. Alárendeltség: nincs saját védõnõ, 
nem lesz helyi hivatal. Tehetetlenség: 
nincs behajtva a sokmilliós perpénz, amit 
megítéltek. Tehetségtelenség: nincs fej-
lesztés, helyben járás van. Nagyképûség: 
minden régit eltiportak. Õszintétlenség: 
hol vannak az ígéretek? Az olcsóbb vízdíj. 
A falugondnoki szolgálat. A családi nap-
közi. Az óvodai csoportok bõvítése. A 

göböli gyerekek az iskolában. A lakossági 
terhek csökkentése. A helyi vállalkozások 
elõnyben részesítése. A független tájé-
koztatás. A polgármesteri hivatal felújí-
tása. A régi községháza tatarozása. Még 
lehetne sorolni. Ami van: hatalomkon-
centráció. Mindent egy kézbe. És a csó-
kosoknak. Van néhány lelkes önmegva-
lósító. Meg kommunikáció. Ami viszi a 
pénzt. Színes újság, plusz oldalak. Hûtõ-
mágnes. Költséges Mikulás elõadás. A 
helyi tehetség már nem jó. Hõsugárzóval 
felfûtött terem. Mindegy mibe kerül. De 
az iskola büntetésben. Meg lettek zsa-
rolva. Fizetést akarnak vagy bemenni a 
sportcsarnokba? Mert az, drága. Nincs 

pénz a fûtésre. Csak tíz órától kapcsolják 
be. Torna órán megfagyhatnak. A tanárok 
meg a gyerekek. De a tantermekben is. 
Mert ott meg csak tízig van fûtés. Spórolni 
kell. Bár vennének nekik mosogatógépet. 
Köszönik, nem kérik, a konyhai munka 
sem derogál. Van, aki kért lombfújó gépet. 
Meg is kapta. Most ragyognak a közte-
rületek. Vagy mégsem?  Eltûnnek az út-
széli fák. Természetrombolás engedély-
lyel. Nézzünk már egy kicsit körbe! Mi 
megy itt? Na, most tessék tapsolni!

                                                                                                            
Jelige: ÉBRESZTÕ!

Jó egy éve történt, hogy a sportcsarnok 
irányítása új kezekbe került. Nézzük hol 
tart ma ez a sokak számára fontos léte-
sítmény? 

2010. végén közel hárommillió fo-
rint volt az Alcsútdoboz Községi Sport-
egyesület számláján, a csarnok is az egye-
sület égisze alatt mûködött. A terembérlet 
szempontjából elég jól alakult a tavalyi 
õsz a sportcsarnokban, szép bevételek 
voltak: pályázati programokból, filmfor-
gatásból és a sportcélú hasznosításból. A 
bevételek számla kiállítása alapján kisebb 
részt készpénzben, nagyobb részt átuta-
lással érkeztek. A bevételekrõl kiállított 
számlamásolatok és a kiadásokat tartal-
mazó eredeti számlák a könyvelõhöz ke-
rültek. A kiadásoknál az energiaköltsé-
geken kellett és lehetett spórolni, a gáz-, 
az áram- és a vízdíj volt a legjelentõsebb 
tétel. A csarnoknak magának kellett ki-
termelni a fenntartásához szükséges for-
rást. Az önkormányzat ugyan utalt pénzt 
az egyesületnek, de az mind a labdarúgó 
szakosztályt illette. Az a pénz kellett a baj-
nokságban való szerepléshez: nevezések-
hez, bírói díjakhoz, játékos engedélyek-
hez stb. A sportcsarnokban a gyereked-
zéseken kívül, a használók kezdetektõl 
fogva díjat fizettek ? a helyiek kedvezmé-
nyeset.  A megnyitást követõ nyolc évben 
az iskola a testnevelés órák alatt térítés-
mentesen használta a létesítményt. Csak 
az utóbbi években kellett fizetnie az óra-
számok alapján felszámított szûkített re-
zsióradíjat. A sportcsarnok bevételeibõl 
futotta az épület mindennapos fenntartá-
sára, illetve a folyamatosan adódó kisebb 
javítási kiadásokra és karbantartásokra is, 
például zárak, vizesblokkok, bojler, kazá-
nok javítására, a helyiségek évenkénti ki-
festésére. Nagyobb felújításra a saját erõ 

nem volt elegendõ. 2008-ban az esedékes 
parketta, nyílászáró illetve lépcsõ felújí-
tásokra helyi vállalkozókkal együtt elõ-
készített pályázat lett benyújtva. Ki tudja 
miért, az alcsútdobozi sportcsarnok a tá-
mogatások odaítélésénél nem rúghatott 
labdába! Mindennek ellenére, a sportcsar-
nok megkérdõjelezhetetlenül mûködött. 
Bezárása még a legkínzóbb álmokban 
sem merült fel.

Sajnos az utóbbi hónapokban 
rossz hírek hallhatók a csarnokról. 

A fennmaradása megkérdõjelezõ-
dött, éppen most, hogy az Önkormányzat 
kezében van!

Kezdõdött a padlófûtés beszere-
lési históriával, ami több egészségügyi 
kockázatot rejt magában. A használat 
közben alulról óhatatlanul felfelé szálló 
por belélegzése vagy a sérülésveszélyes 
burkolat senkinek sem hiányzik. A spó-
rolás miatt az iskolaigazgató irodájába 
tervezett tornaórák úgyszintén.

Aztán terv lett, hogy az összes 
osztály összes óráját besûrítik két-három 
napba, akkor kevesebbet kell csarnokot 
fûteni. Mert nem tudják fizetni a szám-
lákat. Pedig a terembérleti díjat megemel-
ték, és a melegvíz használatért már külön 
kell fizetni. Igaz az iskola kistérségi fenn-
tartójától nem akarnak pénzt kérni a hasz-
nálatért!!!

Nem tudni, végül hogyan oldják 
meg a csarnok téli üzemét, de igencsak 
megjött a hideg idõ. A szülõk már pa-
naszkodtak. 

Nézzük a tényeket.
Amikor az „új söprû” elkezdte a 

munkát, eltûntek a bevált szokások, pél-
dául, hogy figyelik a termosztátot és le-
kapcsolják, ha kell. A vendégek terembért 
és nem gázszámlát fizetnek, így nem érde-

kük, hogy futás közben ne szakadjon ró-
luk a víz. Az új „söprögetés” elsõ hónap-
jában a korábbihoz képest közel kétsze-
resére emelkedett a gázfogyasztás meny-
nyisége és díja. A dolog a további hó-
napokban sem változhatott, ha mostanra 
felmerült a csarnok bezárása a költségek 
és a pénzhiány miatt.

Persze tudható, hogy mi vezetett 
odáig, hogy nincs gazdája az alcsútdobozi 
sportcsarnoknak. Sajnos a falu pénze bán-
ja azt, hogy ami rendben mûködött, felbo-
rították. Az elmúlt egy évben meghozott 
döntések közül, többek között az is rossz 
koncepció volt, hogy a csarnokot a pol-
gármester irányítja. Mindenki károsul az-
zal, hogy az illetékesek ebben az esetben 
sem tudták megtalálni a jó megoldást.

Ahogyan a sportcsarnoknak, úgy a 
sportegyesületnek sincs gazdája. Az 
egyesületi törvény szerint a mûködésére 
nézve kötelezõ elõírásokat (ülések hiteles 
jegyzõkönyvezése, közgyûlések rendsze-
res összehívása, költségvetés készítése és 
elszámolása stb.) nem tartják be. A költsé-
gek zömét zsebbõl fizetik, a bennfentesek 
akkor vesznek fel pénzt a számláról, ami-
kor akarnak. Az egyetlen régi sportvezetõ, 
a kiutálhatatlanul futballbarát ember sze-
rencsére még húzza az igát, és „persona 
non grata” azaz nemkívánatos személy-
ként is végzi a munkát Egyedül az Õ in-
telligenciájának, a futball és a fiatalok 
iránti megszállottságának köszönhetõ, 
hogy van még focicsapata Alcsútdoboz-
nak. 

A futballpályán a játékszabályok 
ellen vétõnek sárga lapot adnak.

Itt vajon ki és mikor fogja ezt fel-
mutatni?

Tönkremegy a sport, leépül az ön-
kormányzat, nincs fejlesztés, nincs pers-
pektíva. Ahogy telik az idõ, úgy kerül a 
falunk egyre rosszabb pozícióba. Ennek 
együtt isszuk a levét!

                                                                                            
TÓTH ERIKA

Sárga lap
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Kedves Tiszteletes Urunk! Kedves Tisz-
teletesné Asszonyunk! Kedves Alcsúti 
Gyülekezet!

A fenti zsoltárvers az engedelmes-
ségre törekvõ ember fohásza. Hiszem, 
hogy mindig az Úristen akaratának tel-
jesítésére kell törekednünk, s ha képesek 
vagyunk erre, jó és egyenes utakon vezé-
rel bennünket az õ lelke.

Mindannyiunknak megvannak az 
útjaink. Vannak közös, egymásba fonódó, 
és vannak egymástól szétváló életutak.

Most itt, az alcsúti templomban az 
alcsúti gyülekezet és lelkészének útjai 
szétválnak.  És mindenkit visz, vezet az 
Úristen lelke tovább. Elköszönünk egy-
mástól, utoljára mondva: Áldás, békes-
ség.
Szép korszak záródik le most. Egy lelket 
építõ korszak, fél évtized.

Reménykedve, szeretetben jött hozzánk a 
lelkészpár, reménykedve, szeretetben fo-
gadtuk. Elindult a közös gyülekezeti élet: 
gyermekeink tanítgatása, beszoktatása a 
templomba. Nyári táborok. Bibliaórák. 
Építkezés, szépítgetés. Csodálatos ifjú-
sági színdarabok. Áldott együttlétek. És 
most mindez csak emlék. Áldott emlék. 
Mi, alcsúti reformárusok talán nyakasab-
bak vagyunk. De akit megszeretünk, ah-
hoz ragaszkodunk. Voltak nehéz idõ-
szakok is. Mindig vannak és lesznek is. 
De kimásztunk a bajokból. Maroknyira 
zsugorodó gyülekezetünk azonban min-
dig élni akart. Amikor bevéssük a temp-
lomi márványtáblába a lelkészünk nevét, 
abban bízunk, hogy 5-6 esztendõ el-
teltével nem kell új nevet bevésnünk.

Kedves Tiszteletes Úr! Kedves 
Gyülekezet! A márványtáblára új évszám 

Búcsúztató
„Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem!
A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön”            143. zsoltár

Eseményekkel teli, építkezésben gazdag, 
anyagiakban megfogyatkozó éveket 
hagyhat maga mögött az Alcsúti Refor-
mátus Gyülekezet. Az elmúlt négy évet a 
stabil mûködés, azonban létszámban nem 
gyarapodó közösség jellemezte. Sajnos, a 
probléma máshol is jellemzõ, a kiöregedõ 
elmenõk helyére kevesebben jönnek. A 
kiegyensúlyozottnak mondható alcsúti 
református élet idén õsszel kicsit meg-
bolydult: tisztelt és szeretett lelkészünk 
magánjellegû okok miatt elfogadta egy 
távolabbi gyülekezet hívását, és novem-
bertõl Szalkszentmártonban szolgál to-
vább. Közösségünk nem tehetett mást, 
megértéssel fogadta a döntést, de vala-
mennyien könnyes szemmel vettünk bú-
csút a kedves családtól. Magunkra marad-
va kellett lebonyolítanunk a presbitervá-
lasztást, mely rendben zajlott és sikerrel 
zárult. Közben helyettes lelkészt is kap-
tunk: a váli gyülekezet lelkipásztorát, az õ 
szárnyai alatt várjuk az ünnepeket. E vá-
rakozás jegyében tartottunk december 3-
án ünnepi alkalmat, adventi szeretetven-
dégséget, ahogy már máskor is. Gondno-
kunk meglepetésnek szánta a gyülekezet 
egykori lelkészének, Katona Jánosnak a 
meghívását. Talán a vele való találkozás 
kívánsága és a gondosabb elõkészítés is 
szerepet játszott abban, hogy igen szép 
számmal gyûltünk össze az ünnepi arcát 
mutató közösségi teremben. Lelket me-
lengetõ imádságokkal, hitet erõsítõ mû-

sorral és szép közös énekléssel köszöntöt-
tük advent második alkalmát. Régi lelké-
szünk élettapasztalattal teli, mély hitrõl 
tanúskodó igehirdetése és Kenyeressy he-
lyettes pásztorunk igét értõ és megértetõ 
imádsága felmelengette szívünket. Ahogy 
társaink szereplése is. Mészáros Jánosnak 
az Úrhoz szóló, énekben elmondott fohá-
szai még õszintébben és szebben zengtek, 
mint máskor. Tóth Gabriellának a keresz-
tény életrõl valló történetei is lélekbõl és 
lélekhez szóltak. A Tóth Csaba szájából 
felhangzó adventi gondolatok is közelebb 
vitték a hallgatóságot ahhoz a csodához, 
amelynek a megszületésére minden ka-

kerül Alföldy-Boruss Dániel neve mellé: 
2011. Sokan közülünk abban bíztunk, 
hogy e táblára nem kell új vésetet vin-
nünk. Ha fájó szívvel is, ha csalódottan is, 
de tudomásul vesszük, hogy lelkészünket 
máshova hívja az Úristen. Meg kell ta-
nulnunk az isteni akarat és út látását. Meg 
kell tanulnunk az isteni akarat teljesítését, 
hisz jó lelkével vezet bennünket az egye-
nes úton: az alcsúti gyülekezetet is, és a mi 
lelkipásztorunkat is.

Legyen áldás mindkét úton, le-
gyen áldás az útnak indulókon és a hely-
ben maradókon! A gyülekezet egésze ne-
vében köszönök most el, hálás szívvel az 
eltelt, közös évekért.

Tiszteletes Urunk! Tiszteletesné 
Asszonyunk! Áldás, békesség.

A gyülekezet nevében:
SZILVESZTER MÁRIA

Elhangzott az alcsúti református temp-
lomban 2011. november 30-án Alföldy-
Boruss Dániel búcsúzó igehirdetése al-
kalmából.

Adventi szeretetvendégség rácsonykor várunk. Átszellemültek, áhí-
tatosak voltak az arcok ezen az estén, és 
ragyogtak a szemek. Jólestek a finom fa-
latok késõbb és a rövid beszélgetések egy-
mással, csak azért, hogy legyen idõ még 
másokkal is szóba elegyedni. Tényleg so-
kan voltunk, olyan öröm ez! Bizonyíték-
ként, hogy a zûrzavaros világ ellenére, él a 
vágyakozás a szívekben a jóra, a szépre, 
az igazra, a Krisztust követõ életre. E tu-
dat megkönnyítheti az alcsúti reformátu-
sok elõtt álló nagy feladat teljesítését: 
megtalálni az új lelkészt, a személyét ma-
gunk közé fogadni és magunkat vele elfo-
gadtatni. Hiszem, hogy Isten megadja az 
erõt nekünk mindehhez!

TÓTH ERIKA

KEMPO EDZÉSEK INDULNAK!
Mozgás és edzettség az egész családnak. 

A gyerekeknek segíti a testi-lelki fejlõdést, a pozitív gondolkodást és versenyzési 
lehetõséget ad. A felnõtteknek esély, hogy tegyenek egészségük érdekében. 

Hölgyeknek külön tartunk tréninget. A fokozatosság és a személyre szabottság
 fontos része az edzésanyag felépítésének.

Helyszín: 
ALCSÚTDOBOZI SPORTCSARNOK

Idõpont:
HÉTFÕ: 18.30 - 20.00

PÉNTEK: 17.00 - 18.30
Edzõk: METZGER ANTAL, RÁCZ RICHÁRD
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Egy kellemes õszi délután ismét talál-
koztak az alcsútdobozi kertbarátok, a köz-
ségnek jó húsz éve nemes gesztust tévõ 
Friedrich Annuska Petõfi utcai házában. 
Az érkezõk batyujából sorra felkerültek a 
helyi veteményesekbõl és gyümölcsösök-
bõl származó finomságok a meghirdetett 
„Most mutasd meg” kerti termelvény 
bemutató asztalára. Miután Dr. Gulyás 
László a program házigazdája köszöntötte 
a jelenlévõket, szakmai ismérvek és gya-
korlati tapasztalatok alapján szólt a kerti 
termények õszi betakarításáról, tárolá-
sáról és tartósításáról. A saját gyógy-, 
illetve fûszernövényes ágyásait dicsérõ 
citromfû, hársfavirág, borsmenta, ka-
kukkfû, körömvirág stb. szárított változa-
taival szemléltetve adott ötletet, tanácsot 
gyógyító hatású teák készítéséhez. A Gu-
lyás fákon termett gyümölcsbõl sütött pi-
tével és szõlõjük levével (forralt borral) 
kezdõdött el a kóstoltatás, melyet Boross 
József specialitásai követtek. Az õ csipke-
bogyó szörp és likõr készítésre vonatkozó 
útmutatásai és persze maga a pohárból 
történõ ízlelés oldotta fel a kíváncsiságot, 
mely e gyümölcs nem mindennapi feldol-
gozásával kapcsolatban felmerült. Mind-
ezek, illetve a bevezetõ „szellemi táplá-
léka” után már nem lehetett ellenállni Ko-
máromi Jánosné padlizsánkrémjének és 
zsíros kenyérrel tálalt vegyes savanyújá-
nak, melyet Gondos Lászlóné újborára 
még egyszer körbekínált. A kis vacsorát 
kitevõ kóstoló menüjére a „desszertek”, 
Dr. Hargitai Lászlóné egyedi sütõtök-
krémes piskótája valamint Fekete Imréné 
gusztusos lekvárjai (cseresznye, meggy, 
eper,szilva) és birsalma sajtja (ilyet Bo-
ross Jóska is kínált) tették fel a koronát. A 
felsorolásból nem hagyható ki, az alcsút-

Kertbarátok kóstolója

dobozi termõföld jó minõségérõl tanús-
kodó sárga-piros-édes-fûszerpaprika, az 
alma, a körte, a naspolya és a dió termés-
bõl felsorakoztatott kiskiállítás látványa 
sem. Az összejövetel hangulatáról szóló 
beszámolóból pedig nem maradhat ki an-
nak a jóízû beszélgetésnek az említése 
sem, amely a résztvevõ ? a kerti munkát 
szeretõ és értõ ? helybéliek  között az es-
tébe nyúlóan zajlott. 

TÓTH ERIKA

Adventkor a 19–20. század óta szokás ko-
szorút készíteni. Az adventi koszorú õsét 
1839-ben Johann H. Wichern német evan-
gélikus lelkész készítette el: egy felfüg-
gesztett szekérkeréken 23 gyertyát helye-
zett el, melyek közül minden nap eggyel 
többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában 
fenyõágból készített kör alakú koszorú, 
melyet négy gyertyával díszítenek. A 
gyertyák színe katolikus körökben egy ró-
zsaszín kivételével lila. A katolikus ha-
gyományok szerint az advent színe a lila, 
mely a bûnbánat és a megtérés jelképe. A 
koszorú négy gyertyája közül – a meg-
gyújtás sorrendjében – az elsõ, a második 
és a negyedik lila, míg a harmadik, a kö-
zelgõ ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A 
negyedik színe a bûnbánat színe, a lila ? 
az adventi felkészülés során ugyanis 
ugyanúgy önmegtartóztatással, bûnbá-
nattal készülnek a keresztények a közelgõ 
karácsonyra, mint húsvét elõtt. A rózsa-
szín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep 
fölött érzett örömöt jelenti. Az öröm színe 
a fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor 
rózsaszín lesz belõle. Az elvilágiasodott 
szokások szerint azonban, ma már sokfelé 
különbözõ színû gyertyákkal díszítik az 
adventi koszorút, zöld, sárga, kék, fehér, 
arany, ezüst, narancssárga és szinte bár-
milyen színû lehet. A gyertyákat vasár-
naponként gyújtják meg, minden alka-
lommal eggyel többet. A világító gyertyák 
számának növekedése szimbolizálja a nö-
vekvõ fényt, amelyet Isten Jézusban a vá-
rakozónak ad karácsonykor. Az adventi 
koszorún mind a négy gyertya egyszerre 
ég az utolsó vasárnapon.

Minden gyertya szimbolizál egy 
fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A 
gyertyák egyben a katolikus szimbolika 
szerint egy-egy személyre vagy közös-
ségre is utalnak:

Ádám és Éva – mint akiknek elsõ-
ként ígérte meg Isten a megváltást (hit);

zsidó nép – akinek megígérte, 
hogy közülük származik a Messiás (re-
mény);

Keresztelõ Szent János – aki hir-
dette Jézus eljövetelét, és készítette az utat 
az emberek szívéhez (szeretet);

Szûz Mária – aki megszülte a Fiút 
(öröm – rózsaszín gyertya).

Forrás: WIKIPEDIA

Adventi koszorú

Az Étterem nyitva tartása
Vasárnaptól csütörtökig

11 órától - 22 óráig
Péntektõl szombatig
11 órától - 23 óráig

Házhozszállítás
Minden nap

12 órától - 21 óráig

Rendelés felvétel, asztalfoglalás:
8087 Alcsútdoboz,  Szabadság út 156.

Tel: +36/30/4862385
06/22/610955

Vállaljuk családi, baráti 
összejövetelek, név- és 

születésnapok, osztálytalálkozók, 
ballagások, keresztelõk, és 
különbözõ rendezvények 

szervezését, és lebonyolítását.



10. oldal MÁSKÉPP

Karácsony a kereszténység jelentõs ünne-
pe, Jézus születésnapja. Ez a nap decem-
ber 25-e, a megelõzõ este pedig karácsony 
vigíliája, más szóval karácsony böjtje 
vagy Szenteste. Míg advent a reményteli 
várakozás ideje, a Szenteste maga a meg-
valósult és beteljesedett csoda, azaz a 
Megváltó világra jövetele. Hagyományo-
san ezen a napon állítjuk fel a kará-
csonyfát és ezen az estén ajándékozzuk 
meg egymást, rokonok és barátok. Az 
ajándékozás szokásának eredete a Nap-
keleti Bölcsek történetére vezethetõ visz-
sza, akik a csecsemõ Jézusnak ajándé-
kokkal hódoltak Betlehemben. Kará-
csony megünneplése a kereszténység ter-
jedésével az egész világon elterjedt, de 
vannak különbségek az egyes országok 
szokásai között. 

Szép ünnepi szimbólumunk a karácsony-
fa, amely bármi hihetetlen, alig 400 éve 
jelent meg a keresztény világban. A régi 
rómaiak még a babérkoszorút díszítettek 
fel, mint az élet megújulásának jelképét. A 
karácsonyfa mai változata Németország-
ból származik. Feltehetõen Luther Már-
ton, a protestáns vallásreformer állított 
elõször karácsonyfát. A 17. századra a né-
met evangélikusok körében a karácsony-
fa, azaz a fenyõ díszbe öltöztetése már 
tradícióvá vált. Hazánkban az elsõ ka-
rácsonyfa 1824-ben jelent meg, az óvo-
daalapító Brunszvik Terézhez köthetõen. 
A 19. század második felétõl elõször csak 
a nemesi és a nagypolgári lakásokban, 
majd a társadalom széles körében is szo-
kássá vált a fenyõfa feldíszítése. A kará-
csonyfa dísze kezdetben az alma, a dió, a 
mézeskalács és a gyertya volt. Mára eze-
ket felváltották a színes üveggömbök, a 
szalagok, a fából, a szalmából, a textí-
liából készített díszek és figurák és a sza-
loncukor. A gyertya helyett napjainkban 
inkább égõsort használunk, mely lehet 
színes, fehér vagy éppen zenélõ is. A dí-
szek nagy választéka és a kreativitásunk 
függvényében lehet a karácsonyfánk ép-
pen olyan, amilyennek mindig is meg-
álmodtuk.

A hagyomány szerint karácsonykor Assisi 
Szent Ferenc állított elõször betlehemi 

jászlat. A szentre ? 1222 karácsonyán Bet-
lehemben járván ? nagy hatást tett az ot-
tani karácsonyi liturgia. Visszatérvén, en-
gedélyt kért a pápától, hogy hasonló mó-
don ünnepelhesse meg a karácsonyt a kö-
vetkezõ évben. Mivel azonban az akkori 
egyház tiltotta az elõadásokat, a pápa csak 
azt engedélyezte, hogy a templom helyett 
egy barlangban tartsa az ünnepi misét. Er-
re 1223 karácsonyán, a Rómától 150 kilo-
méterre, Rietihez közel lévõ Greccio bar-
langban került sor. Szent Ferenc a szal-
mával bélelt barlangba egy jászlat állított 
élõ állatokkal ? amely mintegy háttér-
képként szolgált ? miközben prédikált a 
környékrõl összegyûlt híveknek.  Késõbb 
a jászolkészítés elterjedt az egész or-
szágban, a templomokból a házakba is el-
jutott, profán elemekkel bõvülve. A ha-
gyományos szereplõket kiegészítõ, az 
adott kor divatjának megfelelõen öltöz-
tetett alakok sokszor hétköznapi jele-
neteket, mesterségeket stb. ábrázoltak, 
gyakran háttérbe szorítva az eredeti fi-
gurákat. A jászolkészítés önálló, jöve-
delmezõ mesterséggé fejlõdött. Fõ köz-
pontjai Genova, Nápoly és Szicília voltak. 
A gazdagok és az egyháziak versengtek, 
hogy egymást felülmúlják. Egyes jászlak 
nagyon fényûzõek voltak (arannyal, drá-
gakövekkel díszítve), távol a karácsony 
igazi szellemétõl. A hagyományos bet-
lehemben a Szent Családon kívül a pász-
torok, a háromkirályok és az angyalok is 
jelen vannak.

Finnországban: Joulu Pukki
Amerikában és Kanadában: Santa Claus
Brazíliában és Peruban: Papa Noel
Angliában: Father Christmas
Dániában: Sinter Klaas
Franciaországban: Pere Noel
Hollandiában: Kerstman
Japánban: Jizo
Kínában: Shengdan Laoren
Marokkóban: Black Peter
Németországban: Nicolaus
Norvégiában: Julenissen
Olaszországban: Befana vagy Babbo Na-
tale
Oroszországban: Gyed Moroz

Svédországban: Jultomten
Spanyolország: Papa Noel
Magyarországon: Télapó vagy Mikulás

Mikulás süti                             
Mikulásra vagy az ünnepi napokra ké-
szíthetünk télapó formájú süteményeket. 
A tészta elkészítése hamar megvan, a dí-
szítés viszont több idõt igényel. De meg-
éri, mert a gyerekek biztos, hogy imádni 
fogják!

Hozzávalók:
2 csésze liszt
1 teáskanál fahéj
1  teáskanál vanília kivonat
1 csésze cukor
2 teáskanál sütõpor
1/2 csésze puha vaj
1 tojás
1  csésze tej vagy víz

Elõször a tejet keverjük össze a tojással, 
utána egy másik tálban a cukrot keverjük 
ki a vajjal. Aztán a két keveréket össze-
dolgozzuk. E masszára rászitáljuk a sütõ-
porral, a fahéjjal és a vanília kivonattal 
elkevert lisztet és sima tésztát gyúrunk 
belõle. A tésztát kinyújtjuk kb. fél cm 
vastagságúra és kör alakú formával ki-
szaggatjuk A kis köröket elõmelegített sü-
tõben sütjük kb. 10 percig. 

Az aprósütemények díszítésénél 
fontos, hogy azokat sütést követõen egy 
sütõrácson hagyjuk kihûlni. Miután a ki-
sült tészta kihûlt, elkészíthetjük a díszí-
tését. Ehhez szükségünk lesz cukormázra, 
csoki öntetre, kókuszreszelékre. A cukor-
máz készítéséhez 4 tojásfehérjét és kb. 20 
dkg porcukrot használjunk. A porcukrot 
átszitáljuk, és fokozatosan annyi vizet 

A karácsonyfa története

A betlehemi jászol-állítás
története

Hogyan hívják a Mikulást …?

Karácsonyi receptek

ÜNNEPVÁRÁS…
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adunk hozzá, hogy sima, sûrû mázat 
kapjunk. A Mikulás piros sapkájának dí-
szítéséhez a cukormáz feléhez tegyünk 
ételfestéket. A kis kör alakú süteményeink 
felsõ részét vonjuk be a pirosra színezett 
cukormázzal, az alsó részét pedig a fehér 
cukormázzal, majd ezt azonnal, még a 
máz megszilárdulása elõtt díszítsük a 
mellékelt fotó szerint a kókuszreszelék-
kel. A maradék cukormázat nyomózsákba 
töltve vigyük fel a Mikulás sapka szélére. 
A figura szemét csoki öntetbõl pöttyintjük 
a tésztára.

Karácsonyi muffin
A sokak által kedvelt muffin finom nya-
lánkság lehet karácsonyra is. A nagyon 
sokféleképpen variálható édesség most 
ünnepi díszítéssel igazán jól mutathat a 
vendégváró falatok között. Receptünk 
segítségével mindenki könnyen elkészít-
heti.
                                                                                                   
Hozzávalók 8 darabhoz:
10 dkg vaj vagy margarin
8 dkg kristálycukor
1 vaníliás cukor
csipetnyi só
1 teáskanál reszelt citromhéj
2 tojás
15 dkg liszt
1 csapott teáskanál sütõpor
1 teáskanál mézeskalács fûszerkeverék
5 dkg csokoládéöntet
6 dkg mogyorós grillázs
15 dkg porcukor
2 evõkanál citromlé
A díszítéshez zöld élelmiszer színezék, szí-
nes drazsé és karácsonyi ostyák
+16 db. mignonpapír

Keverjük kré-
mesre a vajat a 
cukorral és a va-
níliás cukorral, a 
sóval és a citrom-
héjjal, dolgozzuk 
bele a tojásokat. 
Szitáljuk rá a sü-
tõporral és a fû-

szerkeverékkel elkevert lisztet, majd for-
gassuk bele 1-1 evõkanál kivételével a 
csokoládéöntetet és a grillázst. A mig-
nonpapírokat rakjuk kettesével egy-
másba, tegyük a tepsibe és oszlassuk el 
bennük a tésztát. Elõmelegített sütõben, 
200 fokon 20 percig süssük. Készítsünk 
cukormázat a porcukorból és a citrom-
lébõl, ezt osszuk ketté és az egyik felét 
színezzük zöldre. A muffinokat a két cu-
kormázzal kenjük meg, végül a színes 
drazséval, a félretett csokoládéöntettel és 
grillázzsal, valamint a karácsonyi os-
tyákkal díszítsük.

Hóember tejberizsbõl
A gyerekek egyik kedvence a tejberizs, 
hát még ha hóember formát ölt. A kedves 
kis figurának öltözött finomságnak  nehéz 
lesz ellenállni.

Hozzávalók:
25 dkg rizs
20 dkg cukor
1 l tej
1 kiskanál reszelt citromhéj
15 dkg aszalt barack
10 dkg kókuszreszelék
10 dkg zselatin
2 dl tejszín
kókuszreszelék
tortadara
aszalt gyümölcsök

A tejet kétszere-
sére hígítjuk, re-
szelt citromhéjjal 
és cukorral íze-
sítve felforraljuk. 
A megmosott és 
az apró kockára 
vágott aszalt ba-
rackot beleszór-
juk és folyamato-

san kevergetve puhára fõzzük. A tûzrõl 
lehúzva belekeverjük az elõzõleg beáz-
tatott zselatint, és hûlni hagyjuk. Végül 
óvatosan beleforgatjuk a kemény habbá 
vert tejszínt, és a rizses masszát egy na-
gyobb vagy több kisebb, hideg vízzel ki-
öblített formába simítjuk. Lefedjük, és a 
hûtõszekrényben legalább 2 órán át der-
mesztjük. Tálaláskor a formát egy pilla-
natra forró vízbe mártjuk, a tejberizst tálra 
borítjuk. Kókuszreszelékkel, aszalt gyü-
mölcsökkel és tortadarával díszítjük.

Karácsonyi puncs
Vendégeink, családunk  számára készít-
hetünk karácsonyi fûszerektõl illatozó ad-
venti italt. A karácsonyi vásárok hangu-
latát idézõ puncsot jól eshet a meleg szo-
bában a barátokkal, családdal együtt el-
fogyasztani.  

Karácsonyi puncs alkohol nélkül
                                                                                                          
Hozzávalók:
1  l gyümölcstea
1 l almalé
2 evõkanál méz
1 citrom
2 narancs
3 szegfûszeg
1 fahéjrúd

Elõször készítsünk egy gyümölcsteát, 
majd adjuk hozzá a mézet, a fahéjat, a 
szegfûszeget, a felkarikázott narancsot és 
a kifacsart citromot, majd öntsük fel az 

almalével. Kever-
getve forraljuk ösz-
sze, majd töltsük 
kedvenc kancsónk-
ba. Amíg még jó 
meleg, bögrékben 
tálaljuk. 

Karácsonyi puncs alkohollal

Hozzávalók:
2,5 dl édes vörösbor
2,5 dl édes fehérbor
1,5 dl rum
50 dkg cukor
2 db citrom
2 db narancs
5 szegfûszeg
3 fahéjrúd

Elõször a cit-
romot és na-
rancsot mos-
suk meg jó ala-
posan, ezután 
hámozzuk le 
vékonyan a hé-
ját. Forraljunk 
fel 5 dl vizet a 
héjakkal és a 
fûszerekkel együtt, majd öntsük hozzá az 
összes alkoholt. Szórjuk bele a cukrot, és 
csak éppen forráspontig melegítsük fel. 
Legvégül öntsük bele a kifacsart citrom és 
narancslevet. Ezután keverjük jól össze, 
öntsük át a kancsóba, aztán pedig pá-
runknak, barátainknak a bögrébe.

Összegyûjtötte: FEKETE IMRÉNÉ

A
Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd,

Etyek, Vértesacsa
Polgárai Együttmûködéséért Egyesület 

Hírlevele.
Kiadja és szerkeszti a

FATEV Egyesület Elnöksége.

www.fatev.hu
Megjelenik alkalomszerûen

500 példányban.
 Ingyenes kiadvány.

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

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

Telefon: +36/22/512-120

MÁSKÉPPMÁSKÉPP
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12. oldal MÁSKÉPP

Adventi énekszó

„Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni, Krisztus népe jöjjetek!”

Az Alcsútdobozi Echo Kórus  
2011. december 20-án kedden, 17.30 órától 

a faluközpontban
  énekszóval készül karácsony ünnepére. 

Szeretetteljes hangulat, közismert énekek,  
zsíros kenyér, sütemény, tea, forralt bor 

 fogadja mindazokat, akik eljönnek
a szabadtéri programra.

Az ünnepváró alkalomhoz társulva a
FATEV Polgári Egyesület

szaloncukorral és mandarinnal várja
az alcsútdobozi nagycsaládokat, gyerekeket.

„NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK…”
                                               ÉSAIÁS 41,10

Meghívó

Az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus 
szeretettel hív minden érdeklõdõt 

jótékonysági koncertjére 
2011. december 11-én vasárnap 16 órára 

a tabajdi  kultúrházba
 

A koncert célja: 
adománygyûjtés a tabajdi

Mészöly Gedeon Református Iskola
és Óvoda javára

Az énekkar legszebb mûsorszámaival köszönti
a jószándékú zenebarátokat 

és a segítõkész adományozókat.


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

