
FEJER LAP
2008. JÚLIUS, II. ÉV FO LYAM, 7. SZ ÁMw w w . f e j e r l a p . h u

Nevelők köszöntése
A pedagógusnap alkalmából a 
megyei önkormányzat ünnepségen 
köszöntötte a megyében dolgozó 
tanárokat.   – 4. ol dal

Stigma nélkül
A bicskei gyermekotthon 
igazgatójával, Vásárhelyi Jánossal 
beszélgettünk. 
  – 7. ol dal

Hol érdemes nyaralni?
Czékus Erzsébet Ágnest, 
a Fejér Megyei Tourinform Iroda 
vezetőjét kérdeztük az üdülési 
lehetőségekről.   – 12. ol dal

 F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p
 

Feladathoz a falakat 
Interjú Jachymczyk Györggyel, 
a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház megbízott orvosigazgatójával.
  – 8. ol dal

Bodajk
MEGYEJÁRÓ  –  10-11. oldal
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Az agárdi Országzászló Egylet 
kezdeményezésére egy esztende-
je, júniusban rakták le az alapjait a 
trianoni tragédiára és a nemzeti ösz-
szefogásra emlékeztető, korábban 
lerombolt emlékműnek. 

A kezdeményezők elhatározták, az 
emlékmű egy év múlva újra készen 
áll. Története jellegzetesen magyar, 
viszontagságos események sorát „élte 
meg”. Eredeti formájában a 30-as 
években avatták fel. A világháborút 
átvészelte, 1956-ban még Kossuth cí-
mert is festettek rá, de megtorlásként 
a kommunista hatalom elbontatta, 
helyére köztéri szobrot állított. Végül 
most, helybeli civil összefogással, köz-
adakozásból eredeti formájában épí-
tették újjá, s június 20-án fölavatták. 
A rendezvényen megjelent előadók, 
művészek verseikkel, énekükkel, zene-
számaikkal tették még színvonalasab-
bá a megemlékezést.  

Ismét áll az 
országzászló 
Agárdon

Kilencedik születésnapját 
ünnepelte az Alba Plaza

2  •  F e j é r  L a p 

Székesfehérváron évek óta június végén 
rendezi meg születésnapi programját a 
belvároshoz közel fekvő Alba Plaza bevá-
sárlóközpont. Nem volt ez másként ebben 
az évben sem, amikor is látványos progra-
mokkal, koncertekkel és egy kis testmoz-
gással próbálták a közeli fürdőhelyekről 
a városba visszacsalogatni a vendégeket. 
Nem is kevés sikerrel...

– Az Alba Plaza kilencedik születésnapi 
ünnepségén rendhagyó módon kiemelt sze-
repet adtunk a Plaza Duatlon Tournak, ezzel 
is jelezve, hogy a programok között az egész-
séges életmódnak és a sport „reklámozás-
nak” is fontos szerepe van – mondja Almási 
Márta, az üzletközpont marketingigazgató-
ja, amikor az előkészületekről érdeklődöm. 
– A mai napon is jól látható, hogy nem csak 
arról beszélünk, miként szerzünk még több 
vásárlót. Éppen ellenkezőleg. Szeretnénk a 
fiatal közönség, a családok figyelmét felhív-
ni arra, hogy az egészség rendkívül fontos az 
életünkben – mondja a marketing vezető. 
A sportrendezvény keretében megrendezett fu-
tás délután vette kezdetét. Majd a nyári kollek-
ciókat felvonultató divatbemutatót szemlélhe-
tett meg a közönség, aztán fellépett a Laukrisz 
tánccsoport is. Később megérkeztek a Fresh 
lányok, hogy fülbemászó, ritmusos dalaikkal 
szórakoztassák a nagyérdemű közönséget. 

Almási Márta elmondta azt is: a szüle-
tésnapi program összeállításakor ügyeltek 
arra, hogy minden korosztály megtalálhassa 
a maga számára érdekes és vonzó kikapcso-
lódási lehetőséget. Az apróságokat játszóház 
fogadta. A szomjukat hűteni vágyó és némi-
képp idősebb vendégeket várták a sörsátrak. 
Hogy az éhségre se panaszkodhasson senki, 
szendvicskülönlegességeket is lehetett kós-
tolni a pavilonoknál. A születésnapon exklu-
zív tokaji borkóstolóra is lehetőséget biztosí-
tottak a szervezők. Az ünnepi program végül 
az eMeRTon-díjas Madarak házibuli zenekar 
muzsikájával ért véget. A táncosabb kedvű 
látogatók utcabálon is részt vehettek a szom-
bati esti események zárásaként. – Sz. G.

Borbély Istvánt az Európa Tanács 
Kongresszusának alelnökévé választották

Az Európa Tanács Kongresszusa Strasbourgban május végén tartot-
ta ülését, ahol Borbély Istvánt, Polgárdi város polgármesterét, a me-
gyei közgyűlés polgári frakciójának tagját, a magyar Európa Tanácsi 
Kongresszusi Delegáció vezetőjét harmadik alkalommal a kongresz-
szus alelnökévé választották. A személyi javaslatot az Európai Néppárt 
tette a többi pártfrakcióval egyeztetve.  A harmadik alkalom nagyon 
ritka eseménynek számít a 47 tagországot tekintve. Ezzel egy időben 
Borbély Istvánt a Kongresszus Régió Kamarája alelnökévé is megvá-
lasztották. A választás a Kongresszus következő ciklusára vonatkozik.

Békévé oldott múlt
Szabadbattyán a török hódoltság korában 
fejlődött jelentősebb településsé a koráb-
ban hídvám céljára épült háromemeletes 
épület, az úgynevezett Kula-torony kö-
rül. A községről az első nagyobb terjedel-
mű leírást a török utazó, Evlia Cselebi ké-
szítette. Érthető hát, ha a falu mára már 
egyfajta török-magyar barátság jegyében 
emlékszik az ország számára nem éppen 
üdvös török korra. A június 7-én, szom-
baton a torony körül rendezett várjátéko-
kon a két nemzet fiai közötti párviadal is 
barátságos meccs volt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Oya Tuzcuoglu, a Török Köztársaság bu-
dapesti nagykövete. Az összegyűlteket dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte. Az alkalom szellemé-
hez és a vendégjoghoz illően ő is azt emelte 
ki a két nép történelmi kapcsolatából, ami 
összeköt, ami kölcsönösen gazdagította 
kultúránkat. Így emlékeztetett rá, hogy a 
szabadságharc leverése után Törökország 
fogadta be II. Rákóczi Ferenc fejedelmet és 
bujdosó harcostársait: gróf Bercsényi Mik-
lóst, Mikes Kelement. Felidézte a nálunk 
maradt dzsámik, minaretek, fürdők épüle-
teit, mindenekelőtt Pécs csodálatos belvá-
rosát, főterét.

– Ezen értékek, hagyományaink ápolása 
jó alkalom egymás gondolkodásának, érté-
keinek még alaposabb megismerése; a bará-
ti kapcsolatok erősítése pedig kölcsönösen 
gyümölcsöző lehet – zárta szavait.

A múltidéző, történelmi hagyományo-
kat felidéző színes programban a közönség 
tárogatómuzsikát, citerazenét hallgathatott, 
megtekinthette „A 16-17. század emlékeze-
te” című kiállítást, népi iparművészek mun-
káiból válogathatott.
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Fejér Megye Önkormányzatának Köz-
gyűlése június 23-án, hétfőn tartotta so-
ron következő ülését. Az előzetes tervek-
nek megfelelően módosították a megyei 
önkormányzat 2008. évi költségvetését; 
megvitatták és elfogadták a második fél-
évi üléstervet, elbírálták több intézmény 
vezetői pályázatát.  Az önkormányzat al-
jegyzőjévé dr. Molnár Krisztiánt válasz-
tották meg.

A megyei közgyűlésen a napirendek 
sorában több személyi kérdésről is döntés 
született. A közgyűlés kinevezte dr. Molnár 
Krisztiánt – a megyei önkormányzat igazga-

tási irodájának korábbi vezetőjét – megyei 
aljegyzővé. A megyei fenntartásban működ-
tetett oktatási és szociális intézményvezetői 
megbízásokról is döntött a testület. A Fejér 
Megyei Közgyűlés Turcsányi Sándornét a 
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatójává; Boda Jánost a Pe-
tőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatójává; Csányi Kálmánt a 
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium igazgatójává; Péter Istvánné 
Horváth Mártát a bicskei József Attila Álta-
lános Iskola igazgatójává; Vámos Évát a Fejér 
Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
sága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 
igazgatójává; Malomvári Klárát a velencei 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakisko-
la, Diákotthon és Gyermekotthon igazgató-
jává nevezte ki.

A VELENCEI TÁBOR ÜGYE
Vita bontakozott ki az egykori velencei út-
törőtábor sorsáról. A testület úgy döntött, 
hogy 40 évre bérbe adja évi 2 millió forint 
díj ellenében. Horváth András, az MSZP 
frakcióvezetője a közgyűlés szünetében ösz-
szehívott sajtótájékoztatón úgy nyilatko-
zott, hogy szerintük ez a „vagyon elherdálá-
sa”. Dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés 
elnöke sajtótájékoztatóján visszautasította 
ezt a vélekedést; hangsúlyozta, hogy a bér-
lő nagycsaládos, hátrányos helyzetű gyer-
mekek nyaraltatásához teremt lehetőséget 
– szolgáltatásának kifejezett karitatív jel-
lege is van. Kitért rá, hogy egy, a tó északi 
partján található több hektáros területet egy 
egyesült államokbeli társaság úgy kap meg 
az államtól, hogy ott egyfajta Disneyland 
felépítését tervezi. A szocialisták ez ellen a 
pusztán szórakoztató célú privatizáció ellen 
elmulasztották a tiltakozást.

A megyei 
közgyűlésen 
történt
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Ülésezett a Fejér Megyei 
Területfejlesztési Tanács
Ülést tartott a Fejér Megyei Területfej-
lesztési Tanács június 25-én, dr. Balogh 
Ibolya elnök vezetésével. A testület elő-
ször Fejér megye területrendezési tervé-
ről folytatott eszmecserét. 

Az ülésen a Tanács döntést hozott 
egyes korábbi támogatási szerződések mó-
dosításáról, valamint a Kisapostag CÉDE-
támogatása ügyében hozott határozat ha-
tályba lépéséről. A Tanács felhatalmazta 
elnökét a Fejér megyei területfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatának elindítására. 
Ezt követően a testület tagjai véleményez-
ték a Fejér megyét érintő „Jelentős vízgaz-
dálkodási kérdések” című konzultációs és 
szakmai anyagokat. Elfogadták a Tanács 
2008. évi költségvetésének módosítását, 
továbbá jóváhagyták a Közép-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Ügynökség és a 
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 
közötti szakmai együttműködésről szóló 
szerződést. Tájékoztató hangzott el az ag-
rár- és vidékfejlesztés megyei helyzetéről, 
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
– a Tanács munkaszervezetét érintő – át-
szervezéséről, illetve a Tanács működésé-
hez nyújtott 2007. évi kormányzati hozzá-
járulás elszámolásáról és annak 2008. évi 
mértékéről. 

HIRDETÉS
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A pedagógusnap alkalmából a megyei önkormányzat ünnep-
ségen köszöntötte a megyében dolgozó tanárokat, nevelőket, 
megköszönve egész évi áldozatos munkájukat. A rendezvé-
nyen adták át a gróf Klebensberg Kuno Emlékérmet, amelyet 
a Közgyűlés évente két kiemelkedően magas színvonalú mun-
kát végző pedagógusnak ítél oda; továbbá az intézményveze-
tők által adományozott főtanácsosi, tanácsosi címeket.

A pedagógusnapi ünnepség résztvevőit, a megyei önkor-
mányzat oktató-nevelő intézményeinek 
dolgozóit a Közgyűlés nevében Balsay 
István alelnök köszöntötte. A köszönő 
szavak mellett kifejtette, hogy a peda-
gógus nem egyszerűen oktató – több 
annál. Munkája, tevékenysége nem csu-
pán ismeretek átadása, hanem nevelés, 
példaadás is. 

A gróf Klebensberg Kuno Emlék-
éremmel a Fejér Megyei Önkormányzat 
közgyűlése 2008-ban Andrusek Ilonát, 
a váli Vajda János Általános Iskola peda-

gógusát és Zámbó Tibort, a mezőszilasi Németh László Általános 
Iskola igazgatóját tüntette ki. Főtanácsosi címet kapott Csányi 
Kálmán, a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium igazgatója; Koncz Ferenc, a Seregélyesi Szakképző Iskola 
és Kollégium szakoktatója; Zocskárné Bartal Zsuzsanna, a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára; Sza-
kács János, a Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium karbantartója; Varga Magdolna, a bicskei Vajda János Gimná-
zium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola tanára; Mocsári 
László, a bicskei Vajda János Gimnázium, Postaforgalmi Szakközép-
iskola és Szakiskola oktatásvezetője; Boczán Géza, a velencei Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
hon vezetője, szakvizsgázott gyógypedagógusa; Fuchs Györgyné, a 
bicskei József Attila Általános Iskola gyógypedagógiai asszisztense; 
Fógelné Béres Klára, a bicskei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény zenetanára; dr. Kováts Dénesné, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata gyógypedagógusa. 
Tanácsosi címet kapott Horváth Zoltán, a Dr. Entz Ferenc Mező-
gazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kol-

légium szakoktatója; Varga Andrea Judit, a 
velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
hon gyógypedagógusa; Gráczer Lászlóné, 
a Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth 
Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye gyógypeda-
gógiai asszisztense. Főmunkatársi címet 
kapott Novák Kovács Zsolt, a Petőfi Sán-
dor Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium igazgatóhelyettese.

Fejér megyében számos nemzetiség él 
együtt, békében, közösen gazdagítva a 
szűkebb haza kultúráját. Ezt a gazdag sok-
színűséget mutatja fel, ünnepli meg me-
gyénk a már hagyományosnak is tekinthe-
tő nemzetiségi napon. 

A rendezvénynek idén Ercsi volt a házigaz-
dája, itt adtak egymásnak találkozót horvá-

tok, németek, szlovákok, görögök, cigányok 
és magyarok. A 12 gyermek és 19 felnőtt mű-
vészeti csoport bemutatójából álló progra-
mot Szabó Tamás, Ercsi polgármestere és dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke nyitotta meg.

Dr. Balogh Ibolya beszédében mindenek-
előtt megköszönte a házigazdáknak az oda-
adó szervezőmunkát. Majd kinyilvánította 
meggyőződését, hogy a megye lakóit – ha-
sonlóan az ország polgáraihoz – valódi sors-
közösséggé kovácsolták össze a történelem 
viharai és a hétköznapok szorgos munkája, 
építkezése. Kifejezte sajnálatát, hogy a köze-
lünkben az ellenkezőjére is van példa: nem-
zetiségi türelmetlenségre, egymással szem-
beni bizalmatlanságra. Pedig – fejtette ki – a 
hagyományőrzésben a kisebbségeknek nagy 
a szerepük: „alkotókészségükkel, áldozatos 
munkájukkal sokat tettek és tesznek mind a 
mai napig, hogy kulturális, művészeti értéke-
ik, amelyek közös kincsünk is egyben, meg-
őrizhetők maradjanak az utókor számára”.

Gazdag sokszínűség

HIRDETÉS

Nevelők köszöntése
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Ünnepi megemlékezést rendeztek a 17-
es honvéd gyalogezred katonáinak fel-
újított emlékművénél.

Kevesen élnek Székesfehérváron, akik ne 
ismernék a Zichy-liget északi végén álló hí-
res „kőoroszlán” emlékművet. Azt viszont 
kevesebben tudják, hogy a zászlón taposó, 
hősies pózt mutató oroszlános kompozíció 

Székesfehérvár egykori szobrászának, Bory 
Jenőnek az alkotása. A művész a húszas évek 
végén készítette az emlékművet, az akkor 
még létező Székesfehérvári 17-es Magyar Ki-
rályi Honvéd Gyalogezred első világháborús 
hadszíntereken folytatott hősies küzdelmé-
nek emlékére. A szoboralkotást több mint 
nyolc évtized viharai után a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör városi szervezte és az 
Összhaderőnemi Parancsnokság kezdemé-
nyezésére, Székesfehérvár város önkormány-
zata támogatásával Kocsis Balázs szobrász-
művész restaurálta. – Szücs 

A szenvedélybetegek világnapja alkalmá-
ból a Megyeházán rendeztek tájékoztató 
fórumot szakemberek részvételével. 

Az elmúlt időszakban a megye közép-
iskolás korosztálya körében a dohányzási, 
drog- és alkoholfogyasztási szokásokról 
készített felmérés eredményéről számolt 
be Domokos Tamás, az Echo Survey Szo-
ciológiai Kutatóintézet igazgatója, aki 
elmondta, a nagy európai tendenciákkal 

összehasonlítva úgy tűnik, hogy a kábí-
tószer-fogyasztás bővülése megyénkben 
nem tapasztalható. Sokkal inkább egy bel-
ső átstrukturálódás figyelhető meg, azaz 
bizonyos kábítószerek előtérbe kerülnek, 
míg mások kevésbé népszerűek. 

Neubauer Tamás rendőr százados, a Fej-
ér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztályának vezetője elmondta, a 
rendőrség a drogprevenciós munkákhoz 

több évre előre kialakította saját stratégi-
áit. Ezekben fontos területet képviselnek 
a kínálatcsökkentés, a bűnmegelőzési és 
az igazgatásrendészeti feladatok. A bűn-
megelőzési feladatokról szólva kiemelte: 
a drogprevenció során az általános iskolai 
DADA és a középiskolás ELLENSZER 
program mellé felsorakozott a speciálisnak 
számító, óvodai nagycsoportok számára ki-
fejlesztett Ovi-Zsaru program is.  – Szücs

Székesfehérvár 
emlékezik hőseire

Szakemberek a megye droghelyzetéről tájékoztattak

HIRDETÉS

Fogyatékkal élők 
kulturális fesztiválja 

Színvonalas színpadi és a nagyközönség 
számára is értékes, vidám zenés pro-
dukciókkal lepték meg hallgatóságukat 
a megye speciális intézményeinek lakói 
a megyei kulturális fesztiválon június 
7-én, Székesfehérváron.  

A Megyei Művelődési Központban 
Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém 
megyében élő sajátos igényű emberek és 
szociális intézmények lakói számára ren-
deztek bemutatkozási lehetőséget. A ren-
dezvényen dr. Balogh Ibolya megyei elnök 
és Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere mondott köszöntőt. 

Az idei rendezvényre közel háromszáz 
fellépő érkezett, hogy bemutathassa felké-
szültségét. A színvonalas, a nagyközönség 
által is érdekesnek és szórakoztatónak tar-
tott műsorokkal többféle művészeti ágban 
szerepeltek a meghívottak. A kulturális 
program végén minden egyes fellépő aján-
dékot vehetett át, és egy oklevél birtokosa 
lett. – Sz. G. 

Szeretné, ha hirdetése eljutna
 a megye összes polgárához?

Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!
Megjelenik minden hónapban 165 ezer példányban

Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde. Mobil: 30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu
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– Köszönjük mindazoknak, akik ezen a for-
ró délutánon ahelyett, hogy hideg fröccsöt 
hörpölnének a kerti lugasban, eljöttek ide, 
hogy kevéske szabad idejükben irodalom-
mal foglalkozzanak – vezette be mondan-
dóját a Szépirodalmi Figyelő főszerkesztője, 
Pápay György a lap bemutatóján a Szent 
István Művelődési Házban. A derűs kezdés 
nem burkolt utalás volt arra, hogy a kikap-
csolódási formák közül melyiket választják 
szívesebben az emberek általában – tény, 
hogy a szellemi tápláléknál kelendőbb az, 
amely a szomjat oltja. Ám ez nem szegi 
kedvét annak a szerkesztőgárdának, amely 
– Magyarországon egyedüliként – folyama-
tosan górcső alá veszi a hazai könyvpiacot és 

a teljes folyóiratkultúrát. Amit arra érdemes-
nek gondol, azt másodközli, arról kritikát ír, 
egyáltalán, számon tartja: kortárs szépirodal-
mi bibliográfiát készít, mert nem teszi meg 
helyette azt senki. A rovatcímek – Szemle, 
Figyelő, Látószög, Íróportré – mind a lapala-
pító Arany János elképzeléseit tükrözik.

A nagyra hivatott, de rövid életű folyó-
iratot L. Simon László költő indította újra 
2002-ben, mert úgy gondolta, hogy az aranyi 
gondolatok másfél évszázad múltán is aktu-
álisak: „A létező folyóiratok közt egyet sem 
tudunk, mely feladatául tűzte volna szépiro-
dalmi törekvéseinket folytonos figyelem-
mel kísérni. Könyv könyv után jelenik meg, 
nevek tűnnek föl és el, anélkül, hogy valaki 
fáradtságot venne amazok becsét, emezek 
értékét csak egy szóval is méltánylani… Az 
érdemnek koszorú, a tehetségnek buzdítás, 
a lelketlen kontárságnak visszariasztás kell.” 
 – méhes mónika

Veszik 
a fáradtságot

únius első hetében tartották a 2008. 
évi Ünnepi Könyvhét rendezvényeit 
Fejér megyében is. Az ünnepélyes 
megnyitón a Szent István Művelődési 

Házban dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt. 

Dr. Balogh Ibolya beszédében emlékez-
tetett a könyvhét ötletének 1927-ben, a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesületének éves közgyűlésén 
történt megszületésére, illetve arra, hogy 
immár 79 éve rendezik meg évről évre a 
könyv és a kortárs irodalom ezen különle-
ges ünnepét. Alkalom ez arra, hogy az al-
kotók közvetlenül is, és ne csak műveiken 
keresztül találkozzanak az olvasókkal. Ami 
különösen fontos lehet korunkban, amikor 
a könyvolvasásnak, az irodalomnak egyre 

több versenytárssal kell megküzdenie az 
emberek szabadidejéért.

  Az elnök asszony külön megköszönte a 
megyei könyvtár és a községi könyvtárak 
dolgozóinak előkészítő munkáját, és min-
denkinek figyelmébe ajánlotta a megye író-
inak a könyvhétre megjelent munkáit, így 
például L. Simon László, Bakonyi István, 
Sobor Antal, Móser Zoltán és a néhai kiváló 
költő-író tanár, Bokros János kötetét. 

A könyv ünnepnapjai
J

Japán hajtás 
L. Simon László, József Attila-díjas 
költőnek, a Magyar Írószövetség titká-
rának, aki egyben a Fejér Megyei Ön-
kormányzat képviselője, Japán hajtás 
címmel megjelent legújabb verseskö-
tetét a Szent István Művelődési Házban 
mutatták be az érdeklődő közönségnek. 
Az irodalmi rendezvényen, amelyre 
száznál több érdeklődő látogatott el, 
megjelent Vasy Géza, a Magyar Írószö-
vetség elnöke, Blaskó Péter színművész, 
valamint Gulyás Dénes operaénekes. A 
könyvbemutatón a Japán hajtás című 
verseskötet azonos című CD-változatát 
is bemutatták, amelyen Blaskó Péter 
tolmácsolásában ismerheti meg a kö-
zönség a költő verseit. A kötetet a Kor-
társ Kiadó a Fiatal Írók Szövetségével 
közösen adta ki, a lemezt a FolkEurópa 
népzenei kiadó gondozta. 
 – Szücs Gábor
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FÉNYMÁSOLÁS A/0-ig
fekete A/4: 3-10 Ft/db

color A/4: 50-100 Ft/db
Székesfehérvár, Mártírok u. 30.

06-70/311-5780

– Jövőre lesz intézményük nyolcvan éves. So-
kat láttak a kastély falai ezekben az évtizedek-
ben, de 1990-ben volt egy jó értelemben vett tö-
réspont az otthon történetében. Mi változott?

– Alapvető fordulat állt be a szemlé-
letben, és ez igaz volt hazánkban szinte a 
gyermekvédelem egészére. Azelőtt az állami 
gondoskodásban lévőket teljesen elzárták a 
környezetüktől, kissé uniformizáltak voltak 
a mindennapjaik. Egyszerre keltek, ettek, 
tanultak, játszottak a gyerekek, egyenruhát 
viseltek, és minden érzelmi alapot nélkülöz-
ve „osztályozták” őket. Külön voltak a fiúk 
és a lányok, az egészségesek és a sérültek, 
előfordult, hogy a korosztály szerinti be-
sorolás miatt egy gyermek három otthont 
is végigjárt, mielőtt kikerült a civil életbe. 
A rendszer nagy hiányossága volt, hogy fi-
gyelmen kívül hagyta az apróságok egyéni 
igényeit, és elszakította egymástól a test-
véreket, de sok pozitívum is volt az akkori 
gyermekvédelemben.

– Ma már az otthon koedukált, és termé-
szetes az egyéni vagy kis csoportos foglalkozás, 
csak a gyermek szükségletei szabnak irányt a 
fejlesztésnek. Pótolhatnak-e mindent?

– Természetesen nem, ezt tudomásul 
kell vennünk. De állandó felügyeletet biz-
tosítunk a gyermekeknek, élelmezzük őket, 
megkapják a megfelelő egészségügyi ellátást 
– mindezekben egyáltalán nem vagy csak 
hiányosan részesültek, mielőtt hozzánk ke-
rültek. Kitűnő szakemberek próbálják meg 
feldolgozni a legmélyebb traumáikat is velük 
közösen, a legnagyobb szeretettel.

– Itt szinte állandó a sürgés-forgás, évente 15-20 
ezer látogatót fogadnak a kastélyban és a parkban 
a különböző programokon, rendezvényeken. Igaz-
gató úr sajátosan értelmezi az integráció fogalmát.

– A legfontosabb, hogy levegyük gyerme-
keinkről a stigmát: az állami gondoskodás-
ban nevelkedő is ember. Nemcsak azzal se-
gíthetjük beilleszkedésüket a társadalomba, 
hogy féltő gonddal terelgetve kiengedjük a 
világba őket. A kapu két irányban járható át, 
aki eljön hozzánk, láthatja, hogy az itt élők – 
bár életük jóval mostohábban indult – érző 
lények, olyanok, mint a többi kisgyerek. 

– Van, aki már nem is olyan kicsi.
– Kitoltuk a korhatárokat. Háromtól 24 éve-

sig vannak gondoskodásban nálunk. A százból 
tíz főt „utógondozunk”, köztük akad, aki egye-
temre, főiskolára jár, többen érettségiztek.

– Pedig ez nem professzorképző, ahogyan 
említette, amikor fogadott.

– Persze hogy nem az, ezek kiugró példák, 
de már az is nagy öröm, ha szakmát adunk a 
fiatalok kezébe. Iszonyú nehéz arra ösztönöz-
ni egy gyermeket, hogy különbséget tegyen 
a pontos és ellipszilonos jé között vagy jelle-
mezze Afrika éghajlatát, ha egyfolytában azt 
szajkózza, hogy őt miért nem szereti az anyu-
kája, miért nem puszilgatja, simogatja, miért 
nem veszi ölbe? Akad, aki kérdőre von, hogy 
miért teremtünk ilyen csodálatos környezetet, 
miért van ennyi foglalkozás, miért adunk meg 
a gyerkőcöknek szinte átlagon felül mindent? 
Ilyenkor csak azt szoktam mondani, hogy ha 
lecserélné a sorsukkal a sajátját, talán megér-
tené. Erre aztán hallgatás a válasz…

– Gondolom a testi-lelki megnyomoríttatás 
okán egyszerűen leszűkül a lelkükben a jót még 
befogadni képes felület. 

– Így igaz. Az, akit már kicsi korában 
vernek, éheztetnek, prostitúcióra, rablásra 
kényszerítenek vagy aki drogérintett, nyil-
vánvalóan másként fogadja a világból jövő 
impulzusokat, még ha pozitívak is, mint az, 
aki rendezett családi környezetben nő fel.

– Az otthoni pokoli környezet ellenére mégis 
vágyik az anyuka, apuka után a gyermek.

– Ezek természet adta kötelékek, amelye-
ket mi sem szakíthatunk el mesterségesen. 
Bárhová elvisszük őket családlátogatásra, 
akár az erdőbe is, ha például a hajléktalan 
szülők ott élnek, sőt támogatjuk a felnőttek 
ideutazását, hogy láthassák a gyermeküket – 
csak jöjjenek.

– Szóval igyekeznek rácáfolni az állításra, 
miszerint a legrosszabb családban is jobb, mint 
egy otthonban.

– Ez 98-99%-ban igaz. De van Magyar-
országon mintegy 20 ezer lélek, akit körül-
tekintőbben óv egy ilyen intézmény vagy a 
nevelőszülő, mint az alkoholista, hajléktalan, 
pszichés zavarokkal küzdő szülő, aki képte-
len arra, hogy a legalapvetőbb életfeltéte-
leket – ide értem a szeretetet is – biztosítsa 
szülöttének.

– Önnek van gyermeke?
– Hogyne volna. Száz gyermekem van. 

Jöjjön, szívesen bemutatom őket.
 – méhes mónika

Stigma nélkül

A szociális szféra leplezetlenül mutatja ki a társadalom betegségeit. 
Sorozatunkban beszámolunk arról, hogyan próbálják meg a Fejér megyében 
működő intézményekben enyhíteni azok tüneteit.  

15 évesen találtak rá a fiúcskára, aki addig egy napot sem járt iskolá-
ba. Az erdőben nőtt fel, s amikor a bicskei gyermekotthonba került, 
a gyerekek Mauglinak nevezték el – és ez nem mese. Egyetlen sors a 
száz közül, nem is a legkeservesebb. Az otthon igazgatójával, Vásár-
helyi Jánossal beszélgettem.

HIRDETÉS
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Feladathoz
a falakat 
Mozaikok a Fejér Megyei Szent György Kórház 
és rendelőintézetei életéből.

Bár „fásul a garnitúra”, mindenki 
elvégzi a rábízott munkát, s van-
nak még megszállottan gyógyítók 

a Fejér Megyei Szent György Kórházban 
– nyugtat meg Jachymczyk György, meg-
bízott orvosigazgató. Az intézmény nagy-
jából leképezi az országos helyzetet: ki-
akaszthatnák a sürgősségi orvos kerestetik 
táblát, válogatott sportolók viszont hatá-
ron túlról is jelentkeznének térdműtétre.

– Négy európai uniós forrástól remélnek 
jelentős segítséget. Az egészségpólusokra kiírt 
úgynevezett kórháztömbösítési pályázaton 12,4 
milliárd forintot nyerhetnek, ha minden jól megy. 
Pályáztak még külön a sárbogárdi és enyingi ren-
delőintézet korszerűsítésére, illetve a sürgősségi 
ellátás fejlesztésére. Ez utóbbi a laikus számára 
úgy tűnhet, hogy jó helyen van, ahol van, hiszen 
a hotelnek nevezett modern épületben működik.

– A mostani elhelyezés nem felel meg tö-
kéletesen ennek az osztálynak, de nem volt 
mit tennünk a kialakításakor, hiszen az adott-
ságokhoz alkalmazkodva rendeztük azt be, a 
falak már álltak. Ezúttal viszont a funkcióhoz 
rendelnénk a struktúrát, nem pedig fordítva. 
A jelenlegi mentőbejáró helyére képzeltük el 
az új épületrészt, amely közvetlenül kapcso-
lódna a fekvőbeteg részleghez, így nem kel-
lene a központi betegforgalmon áttologatni a 
sürgősségi ellátásban részesülteket. 

– Ha minden elképzelésük megvalósul is, nem 
tartanak attól, hogy a bővítések és korszerűsíté-
sek a későbbiekben többletkiadást jelentenek a 
működésben?

– Az új épületek és műszerek üzemelteté-
si költségei valóban pluszként jelennek meg, 
ugyanakkor csökkenést is tapasztalunk majd, 
hiszen ésszerűbben tudjuk megszervezni az 

ellátást. Már azzal is nyerünk, ha beköltözte-
tünk egy-egy, az intézményen kívüli telephe-
lyet. A mérleg összességében egyensúlyban 
lesz, a színvonal pedig határozottan javul.

– Az épületek és a felszereltség azonban nem 
minden. Hogy áll a sürgősségi ellátás a személyi 
állományt tekintve?

– Ahogyan mindenütt az országban, lét-
számhiánnyal küzd. Lassan kitáblázhatják a 
kórházakat, sürgősségi orvos kerestetik felirat-
tal. Szerencsére jó a kapcsolatunk Piko Károly 
professzorral, a Sürgősségi Szakmai Kollégi-
um vezetőjével. Éppen most kaptuk meg tőle 
a frissen szakvizsgázottak névsorát, megpró-
bálunk idecsábítani néhányat közülük.

– A betegeket viszont nem kell csábítani. Van 
osztályuk, amelynek messze nyúlik a híre…

– A térdsebészet egyértelműen ilyen, még a 
határon túlról is szívesen jönnének hozzánk vá-
logatott sportolók. A nyelőcső- és laporoszkópos 
műtétekre a debreceni és budapesti klinikákról 
is küldenek beteget. Nálunk indult be az or-
szágban először a speciális laborral rendelkező 
hepatológiai centrum. A gasztroenteorológia 
sokat fejlődött, jó a szemészetünk, nagy számú 
műlencsebeültetést végeznek a kollégák…

– Anélkül, hogy megbántanánk a felsorolás-
ból kimaradtakat, hadd kérdezzek rá egy érzé-
keny területre: csecsemő- és gyermekosztály?

– Nem egyszerűek a hétköznapok az osz-
tályon. Eleve kevés a gyerekgyógyász az or-
szágban, hát még az, aki specializálódik egy-
egy szakterületre. A meglévő szakembergárda 
ugyan kitűnő, de vannak nehézségeink.

– Egy ekkora intézményben nemcsak a szak-
személyzettel, hanem a rendelkezésre álló pénz-
eszközökkel sem lehet egyszerű gazdálkodni.

– A gyógyítás eleve nincs az értékén finan-
szírozva, van olyan szakterület, ahol még a 
költségek fedezésére sem elég a pénz. Vannak 
úgymond húzóosztályaink, amelyek nagyobb 
fedezettel dolgoznak, azok tartják el sokszor a 
többit, hogy az ellátás palettája teljes legyen. 
A beteganyag hullámzó, a keretgazdálkodás 
viszont merev dolog, igyekszünk igazságosan, 
a szükségleteknek megfelelően élni vele.

– Az egészségügy egészében történt megszorí-
tások okozta feszültség mindig az orvosok, ápo-
lók és betegek között csapódik le. Hogyan lehet 
kezelni ezt a helyzetet?

– Sokszor sehogy. A betegek például a 
hosszas várólisták okán joggal felháborodot-
tak, de erről a szakszemélyzet mit sem tehet. 
Kissé fásult a garnitúra, de kitart, sőt. Vannak 
olyan megszállott kollégáink, akik erőn felül 
vállalnak feladatot – néha komolyan aggó-
dom az egészségükért. – méhes mónika

Magyar Ortopéd Társaság 51. 
kongresszusának adott otthont 
június 19-e és 21-e között Szé-

kesfehérvár. A megyeszékhelyen a Vörös-
marty Színházban találkoztak a szakma ha-
zai és külföldön dolgozó képviselői.

A Magyar Ortopéd Társaság minden év-
ben megrendezi kongresszusát, a helyszíne 
alkalmanként más és más hazai nagyváros. 
A szakmai társaság jelenlegi elnöke dr. Bucsi 
László osztályvezető főorvos, a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház sebészeti cent-
rumának vezetője, aki egyben a kongresz-
szus elnöke is. A főorvos elmondta, évente 
hagyományosan több témát is megjelölnek 
az előadásokra. Idén az innováció a mozgás-
szervi sebészetben, az ízületi implantációk, 
az egynapos sebészet, a térdinstabilitás és a 
gyermekortopédia tárgykörében hallhattak 
előadásokat a konferencia résztvevői. Újnak 
számított az a kezdeményezés, hogy idén kül-
földre kivándorolt, magyar ortopéd sebész 
szakorvosokat is meghívtak. 

– Összesen harminc külföldön dolgozó 
magyar kolléga fogadta el a meghívásunkat. 
Többségében Ausztriából, Németországból, 
az Egyesült Királyságból jöttek, de érkeztek 
Svédországból, Svájcból és Ausztráliából is – 
mondta el a kongresszust szervező főorvos.

A több évtizedes gyakorlatnak megfele-
lően a kongresszuson jutalmazták a legjobb 
előadókat. Két európai és két nemzetközi 
ösztöndíjat adtak át az arra érdemesült kollé-
gáknak. A szakmai találkozó több mint 500 fő 
részvételével zajlott.  – Szücs Gábor

Orvosi kongresszust 
rendeztek 
Székesfehérváron

A

Balatonlellén ötéves, padlófűtéses, 
kandallós, amerikai konyhás, két
fürdőszobás, 130 m2-es (+garázs, 

+2 terasz) családi ház eladó. 
Irányár: 27,9 M Ft

Székesfehérvári lakást 12 MFt-ig 
beszámítunk. Tel.: 30/400-4029

HIRDETÉS
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történet megértéséhez érdemes 
egy kicsit visszatekinteni a múltba. 
Az Országgyűlés 1996 végén mó-

dosította az adótörvényeket. Az új jogszabály 
értelmében 1997. január 1-jétől az illetékhi-
vatalok a megyei önkormányzatok hivatali 
szervezetén belül működtek tovább. A Fejér 
Megyei Közgyűlés is megtette a szükséges 
lépéseket: Fejér Megyei Illetékhivatal néven, 
49 fővel, a Fejér Megyei Önkormányzati Hi-
vatalban új szervezeti egységet hozott létre. 
Ezt követően a közgyűlés az 1996. december 
19-i ülésén megalkotta az illetékügyi feladato-
kat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szóló rendeletet. Ennek alapján 
a megyei önkormányzat főjegyzője, a megyei 
illetékhivatal vezetője és annak köztisztvise-
lői részesülhettek az érdekeltségi fedezetből, 
melynek forrása az önkormányzat kezelésé-
ben lévő illetékbeszedési számlára elszámolt, 
a késedelmi pótlékot és a mulasztási bírságot 
is tartalmazó illetékbevétel hat százaléka. A 
rendelet szerint erre a célra az illetékhivatal-
nak külön számlát kellett volna létrehoznia, 
hogy a jutalékok kifizetését nyomon lehes-
sen követni. Az illetékhivatal köztisztviselői 
három módon is prémiumhoz juthattak. Az 
évek során a rendeletet folyamatosan mó-
dosították, volt olyan személy, aki az éves 

illetménye mellett további 16,4 havi illetmé-
nyének megfelelő prémiumot vihetett haza. 
2001-ben az Országgyűlés módosította a 
köztisztviselői törvényt. Egy köztisztviselő 
csak maximum 6 havi illetményének megfe-
lelő prémiumot kaphatott. Az önkormányzati 
rendeletet azonban nem módosították, vi-
szont – kompenzálandó a bevételkiesést – az 
illetményalapot a másfélszeresére növelték. 

A köztisztviselői törvény 2001-es változ-
tatásait 2003. január 1-jével visszavonták, 
így a korábbi jutalmazási gyakorlatot, a nem 
módosított „alvó” rendeletet ismételten al-
kalmazták. Ennek következtében 2005-re ez 
már azt eredményezte, hogy a megyei önkor-
mányzatnak az illetékhivatal köztisztviselői-
nek jutalmazása évi 200-250 millió forintjá-
ba került.  A megyei közgyűlés azonban erről 
mit sem tudott, ugyanis a prémiumok kifi-
zetését nem a rendeletben foglaltak szerint, 
külön számláról fizették, hanem a bérek közé 
„rejtették”. Nem volt testület által jóváhagyott 
terv, de a terv mindig „teljesült”. Közben az 
önkormányzat egyre inkább eladósodott, kö-
zel száz dolgozót bocsátott el. Az ügy kivizs-
gálására egy ötfős ad hoc munkacsoportot 

hozott létre a megyei közgyűlés, mely 2006. 
június 21-én zárta le vizsgálatát. A bizottság 
jelentése igen súlyos megállapításokat tett, 
amit azonban közgyűlési intézkedés nem 
követett. A jutalmazási ügy kapcsán a rend-
őrségen – ismeretlen tettes ellen – feljelen-
tést tettek. A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2007 vé-
gén fejezte be azzal, hogy az ügyet vádeme-
lési javaslattal átadta a Komárom-Esztergom 
Megyei Főügyészségnek. Az azonban – bár 
a vagyoni hátrány összegét helybenhagyta – 
megszüntette az ügyet azzal az indokkal, hogy 
nem történt bűncselekmény. Ezt a döntést a 
Legfőbb Ügyészség is megerősítette. A Fejér 
Megyei Önkormányzat közgyűlése azonban 
más véleményen van. 2008. május 29-én így 
határoztak a képviselők: „A közgyűlés felkéri 
elnökét, valamint a főjegyzőt, hogy a Fejér 
Megyei Önkormányzati Hivatalt, így a Fejér 
megyei önkormányzatot ért kár megtérítése, 
az elkövetők felelősségre vonása érdekében 
szükséges intézkedéseket tegyék meg, és 
annak eredményéről az önkormányzatot tá-
jékoztassák”.

Dr. Varjú Mihály, az önkormányzat 2007 
elején kinevezett főjegyzője elmondta: a jogi 
és pénzügyi szakértők most azon dolgoz-
nak, hogy a bizonyítottan közel 200 millió 
Ft-os kár megtérítése érdekében elkészítsék 
a pótmagánvádhoz  (és egyéb eljárásokhoz) 
szükséges iratanyagot. A büntetőeljárásban 
ez az egyetlen jogi eszköz, hogy elősegítsék 
a közgyűlés határozatának végrehajtását. A 
nyomozati iratok megismerése kapcsán to-
vábbi súlyos cselekményekre, bizonyítékok-
ra, összefüggésekre mutattak rá a szakértők. 
2007. január 1-jével az illetékbeszedés joga 
átkerült az APEH-hez.  – h. z.

M e g y e i  h í r e k

Kirívóan magas prémiumok 
a megyei illetékhivatalnál

A

HIRDETÉS

A korábbi ciklusok megyei illetékhivatali jutalmazási gyakorlata mi-
att pótmagánvádat készülnek benyújtani a Fejér megyei önkormány-
zatnál. Az ügyet már vizsgálta a rendőrség és az ügyészség is. Ez utób-
bi megállapította, hogy nem történt törvénysértés, az önkormányzat 
viszont szeretné, ha a csaknem kétszázmilliós kár megtérülne. 

CSALÁDI 
HÁZAK ÉPÍTÉSE
MAGÁNSZEMÉLYEK 
RÉSZÉRE

Tető készítését, fedését, régi tetők 
átrakását, falazást, vakolást, színezést, 

külső-belső szigetelést, belső átépítést-
átalakítást, tetőterek ajtó-ablak elhelyzé-

seit, gipszkartonozást, lambériázást, 
szobafestést, mázolást, tapétázást, 

burkoló munkát vállalok.
Tel.: 06-20-982-5031,  06-20-361-9345

HIRDETÉS
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BODAJK TÖRTÉNETE
A település a Vértes és a Bakony találkozá-
sánál, a Móri árokban fekszik. A térség már 
a honfoglalás előtti időkben is lakott volt. A 
régészeti leletek szerint a rómaiaknak és az 
avaroknak is állandó települése működött itt. 
A honfoglalás idején Árpád fejedelem törzse 
vette birtokba ezt a vidéket. Bodajk a közép-
kori magyar történelemnek is emlékezetes 
helyszíne. Itt ütköztek meg egymással 1051-
ben Béla magyar herceg és III. Henrik né-
met-római császár seregei. A legenda szerint 
a császári seregek vértjeiket a hegyoldalba 

eldobálva vonultak vissza, innen kapta nevét 
a Vértes. Egyébként a település névadója is 
a mellette magasodó Vértes hegység. A nép-
nyelvben ugyanis a Vértest Bodoknak nevez-
ték. A török hódítást Bodajk sem tudta elke-
rülni. 1543-ban, Fehérvár elestekor Bodajk is 
az Oszmán Birodalom része lett. A lakosság 
nagy része elpusztult. A török kiűzése után az-
tán ismét benépesült. 1691-ben a Hochburg 
család kapta a csókakői-móri uradalom ré-
szeként birtokul a falut, amelynek népessége 
rohamosan gyarapodott. Olyannyira, hogy 
a település 1774-ben mezővárosi oklevelet 
kapott. Ezt a címet az 1871-es közigazgatási 
reformig viselhette, onnantól egészen napja-
inkig nagyközségi rangban volt. 

A LEGFIATALABB VÁROS
Oszlánszki Zsolt polgármester elmondta, 
hogy 2005 novemberében merült fel először 
a várossá válás ötlete. Hosszú – a lakosság-
gal folytatott – egyeztetést követően a kép-
viselőtestület 2006 decemberében adta be 

először a várossá nyilvánítási kérelmet.  Az 
első kísérlet ugyan nem sikerült, de ez nem 
szegte kedvét a nagyközség elöljáróinak. A 
második próbálkozást már siker koronázta.

„Minden, a városi ranghoz szükséges 
követelménynek megfelelünk” – mondja a 
polgármester. Ami az oktatási ágazatot illeti, 
működik a településen bölcsőde, két óvoda, 
általános iskola, melynek – kistérségi intéz-
ményfenntartó társulás keretében – tagintéz-
ménye is van Csókakőn. De 2006 ősze óta 
középiskolai képzés is folyik a városban. Itt 
működik a Hang-Szín-Tér Művészeti Közép-
iskola, sőt a felnőttképzés keretében a Kun 
László Középiskola és Szakiskola Bodajki 
Tagintézményében az idén már 32-en érettsé-
giztek. Szintén 2006-ban adták át a középis-
kolások bentlakását szolgáló kollégiumot. 

Talán még ennél is jobb a helyzet az 
egészségügyi ellátás terén. Néhány évvel ez-
előtt még csak egy 20 m2-es háziorvosi ren-
delő, ma egy modern egészségügyi központ 
szolgálja a bodajkiak gyógyulását, melyet 
2004-ben adták át. 2005-től a régi rendelő 

1 0  •  F e j é r  L a p 

Amikor elkezdtük e havi lapszámunk szerkesztését még nem sejtet-
tük, hogy júliusi megyejáró rovatunknak különös aktualitása lesz. 
A napokban írta alá dr. Sólyom László köztársasági elnök a Bodajk 
várossá nyilvánításáról szóló határozatot.

M e g y e j á r ó

BODAJK

Új város a megyében

„Minden, a városi rang-
hoz szükséges követel-
ménynek megfelelünk”

OSZLÁNSZKI
ZSOLT, 

Bodajk
polgármestere

NÉVJEGY

Bodajk
Település rangja: város

Irányítószám: 8053
Körzetszám: 22

A település honlapja: 
www.bodajk.hu
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A szociális intézmények terén is jól áll a fi-
atal város. Van családsegítő szolgálat és idősek 
otthona is épült, annak ellenére, hogy a törvény 
csak a 10 ezernél nagyobb lélekszámú telepü-
léseken írja elő annak működtetését. Bodajk 
teljes infrastruktúrával rendelkezik. 100%-ban 

kiépült a víz-, a szennyvíz-, a gáz- és a villany-
hálózat. Az elmúlt években a település 32 ut-
cájából 23 teljesen új aszfaltszőnyeget kapott. 
Helyben kevés munkahely van. A legnagyobb 
munkaadók az intézmények. Ennek ellenére 
a munkanélküliségi ráta nagyon alacsony, a 
bodajkiak nagy része ugyanis Székesfehérvárra 
vagy Mórra jár dolgozni. A település népszerű-
ségét jelzi, hogy a lakosságszám folyamatosan 
növekszik. Jelenleg 4370 fő.

Aktív a civil élet is. Rengeteg önszerve-
ződő közösség működik Bodajkon, többek 
között helytörténeti egyesület, polgárőrség, 
nyugdíjas egyesület, baba-mama klub, de 
hagyományosan erős a sportélet is. A sport-
ágak közül kiemelkedik a tollaslabda, az íjá-
szat és a labdarúgás-utánpótlás 13 éves és 16 
éves korcsoportja. Bodajk legnagyobb ünne-
pe a Kisboldogasszony napi búcsú szeptem-
ber elején. A Nagytemplom és a Szent-kút 
országos jelentőségű búcsújáró kegyhely, 
így Mária-napon hívek ezrei zarándokolnak 
Bodajkra. 2003-tól szintén jeles ünnepnek 
számít a falunapok, melyet idén már városi 
napokként ülnek majd meg. – h. z.

helyén kardiológiai szakrendelőt alakítottak 
ki. „Ez azért is indokolt – mondja a polgár-
mester –, mert hazánkban igen gyakoriak a 
szív- és érrendszeri betegségek.” A szakorvost 
a legmodernebb szívultrahang segíti munká-
jában, melynek beszerzési költségéhez a tele-
pülés lakói 5 millió forinttal járultak hozzá. A 

nagylelkű adományozók névsora a rendelő 
várójában ki is van függesztve. A jótékony-
kodás szinte már bevett gyakorlat Bodajkon. 
Az egészségház légkondicionálásához szük-
séges pénzt is a helyiek adták össze. Persze 
mindezek mellett az önkormányzat is min-
dent megtesz a kifogástalan műszerparkért. 
Mindegyik háziorvos fel van szerelve a kö-
telező eszközparkkal, nemrég vett például  
az önkormányzat három új defibrillátort. 
A kardiológia mellett van még egy kisebb 
sebészeti beavatkozásokra alkalmas 
rendelő, valamint fül-orr-gégészet is. 
Nagy könnyebbség a helyieknek, 
hogy a laboratóriumi vizsgálatok 
miatt sem kell már Mórra vagy 
Fehérvárra utazni.  

Hochburg-Lamberg kastély 1803 
táján épült, klasszicista stílusban.
Kapucinus kolostor épülete, mely 
ma plébániaház, 1744 és 1747 között 
épült, barokk stílusban, 1860 körül ro-
mantikus stílusban építették át.
A Szent-kútról az a legenda terjedt el, 
hogy vize hétévenként elapad, majd 
újraindul. Bodajk szent kútját vallásos 
tisztelet vette körül, vizének gyógyító 
erőt tulajdonítottak. A hagyományok 
szerint többször is elzarándokolt ide 
Szent István és Szent Imre, de járt itt 
Szent Gellért és Szent László király is.
Nagytemplom a Szentkút mellett 
épült, barokk stílusú épület. 1744-ben 
Segítő Szűz Mária tiszteletére szentel-
ték fel. A Nagytemplom kegyhely, me-
lyet a zarándokok pünkösdtől október 
végéig látogatnak.

A kálvária-dombon áll az ötalakos 
barokk szoborcsoport, mely 1736-

ban készült.
Nepomuki Szt. János 
szobor 1803-ban készült, 
későbarokk stílusban.
Községháza épülete, mely 
1820-ban épült, klasszicis-
ta stílusban.
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M e g y e j á r ó

Látnivalók
Bodajkon
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Akad, akinek az okoz fejtörést, hogy a glóbusz 
másik felén keressen-e hűs tengerpartot vagy 
csak a horvátokhoz ruccanjon le – ilyenből van 
nyilván kevesebb. Pedig a pihenés nem kivált-
ság, s ne gondoljuk, hogy a kevés szabadnap 
vagy a sovány pénztárca nem elegendő a kikap-
csolódáshoz: nézzünk körül Fejér megyében!

Kenutúra, filmfesztivál, várjáté-
kok, motoros találkozó: pilla-
natfelvételek az idei nyárból. 

Czékus Erzsébet Ágnest, a Fejér Megyei 
Tourinform Iroda vezetőjét kértem arra, 
hogy nyissa ki egy kicsit a szemünket.

– Mazsolázzunk! Aki járt már önöknél, 
tudja, milyen színes programokkal szolgál a 
megye, képtelenség volna felsorolni mindet. 
Emeljünk ki néhányat kedvcsinálónak, mert 
biztosan sokan tartanak attól, hogy nem tud-
ják megfizetni a színvonalas időtöltést, pedig – 
esetleg tudtukon kívül – igazi élmények várnak 
rájuk lakhelyüktől néhány kilométerre. 

– Kezdjük a legismertebbel. A Velencei- 
tóban talán mindenki megmártózott már, 
de kevesen tudják, hogy a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola és Szabadidőközpont rendsze-
res kenutúrákat szervez. A résztvevők meg-
ismerhetik a tó csodálatos élővilágát idegen-
vezető segítségével – maradandó élmény 
kicsinek és nagynak. A tó környékén vannak 
igen olcsó szálláshelyek, általában véve erő-
södik a falusi turizmus megyénkben. A gár-
donyi Sport Beach szintén közkedvelt, és a 
közelben magasodik a Velencei-hegység, 
tőle nem messze a Vértes nagyszerű kirán-
dulóhelyeivel. Az Alcsúti  Arborétum pazar 
látvány különleges növényvilágával, a csó-
kakői vár és környékének bejárása két napot 
is betölthet – a várjátékok messze híresek.

– Túrázni, gondolom, nemcsak kenuval, a 
Velencei-tavon lehet…

– A Fejér Megyei Természetbarát Szövet-
ség rendszeresen szervez túrákat megyeszer-
te, de mi is összeállítottunk egy rendhagyó 
túrát a műemlékek szerelmeseinek. Négy 
útvonalra próbáltuk meg fölfűzni legszebb 
kastélyainkat, amelyeket egyénileg végig le-
het járni, de természetesen a programot „fel 
lehet lazítani”, hiszen bőven van lehetőség 
borkóstolásra, kerékpározásra, kirándulásra 
egy-egy településen.

–  Ha már a kultúránál tartunk, ne hagy-
juk ki az olyan helyszíneket sem, ahol pihenés 
közben művelődhet az ember.

–  Erre kitűnő példa Tácon a Ludi Romani 
– Gorsiumi nyári játékok, a martonvásári 
Beethoven-koncertek vagy a bicskei Kastély-
estek, ahol felcsendül a könnyedebb műfaj is, 
az operett. Nem feledkezhetünk meg a „Re-
neszánsz Éve” kapcsán Székesfehérvár, a „Ki-
rályok Városa” sokszínű rendezvényeiről sem, 
ilyen például a Nemzetközi Néptáncfesztivál.

– És a fiatalok? Számukra kínál a megye 
még könnyedebbet?

– Hogyne. Polgárdiba már külföldről is 
érkeznek a motoros találkozóra, ahová nem 
feltétlenül kell motor, van aki csak a csodás 
masinák vagy a jó hangulat miatt látogat el 

ide. Egyre felkapottabb Dunaújváros, amely 
bár szocreál épületek halmaza, de a fiatalok 
már csak olyannak szeretik, amilyen. Ott 
szervezik meg idén az EFOTT-ot, az Egye-
temisták és Főiskolások Országos Turiszti-
kai Találkozóját, ami nagyon népszerű.

– Hová mehetnek a nagycsaládosok, kicsi 
gyermekekkel?

– Kisgyónba, a Bakony erdeibe például. 
Kulcsos házak bérelhetők ott, nagyon ol-
csón, festői környezetben. E ponton hívnám 
fel a figyelmet arra, hogy az üdülési csekkek 
egyre több helyen válthatók be, nemcsak 
szálláshelyeken, hanem éttermekben, egész-
ségmegőrző centrumokban is.

– Szóval unatkozásra semmi ok. De hol ér-
hető el minden információ egyszerre?

– A www.tourinform.fejer.hu-n vagy a 
06/22 312-818-as telefonszámon. Szívesen 
segítünk minden érdeklődőnek.

– Van-e valami újdonság az idén?
– Nemrég hirdettek meg gárdonyi szer-

vezők egy rendhagyó filmfesztivált. Bárki 
beküldheti a házimozijait, a legkülönbözőbb 
témákban, amit aztán zsűriznek és vetítenek 
– szerintem ez nagyon kedves ötlet. Jó példa 
arra, hogy a megszokott keret – ezúttal a Ve-
lencei-tó vonzereje – miként tölthető meg 
friss tartalommal. – méhes mónika
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Sajtótájékoztató keretében mutatta 
be június elején Kovacsics Imre, 
az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

vezérigazgatója a létesítmény legújabb 
fejlesztéseit. 

Fejér megye legjelentősebb, legkedvel-
tebb, és a Velencei-tó térségének egyetlen 
gyógy- és élményfürdője a 2007-ben vég-
hez vitt fejlesztés eredményeként európai 
színvonalú fürdőkomplexummá vált. A ta-
valyi év gazdálkodásáról szólva Kovacsics 
Imre elmondta, hogy a hitelek 2007-re eső 
részét rendben visszafizették, és ezen felül 
még 55 millió forintot jutott fejlesztésekre. 
A tervek szerint az idén még ennél is többet 

fordítanak újabb beruházásokra. Ennek egy 
része már el is készült. Június elején nyitotta 
meg kapuit a fürdő szabadtéri gyermekpa-
radicsoma (egy közel 500 m2-es kalandpark 
0-14 éves korig), mely  várja a kikapcsolódni 
vágyó családokat. Szintén befejeződött már 
a fürdő melletti kemping elektromos kábel-
rendszerének cseréje. Ősszel pedig várható 
a szauna blokk további fejlesztése. 

A vezérigazgató elmondta, hogy jövőre 
mind a fürdő, mind a kemping területén még 
nagyobb fejlesztések várhatók. A leglátvá-
nyosabb beruházás a strand területén egy új, 
többgenerációs, öt különböző élményt magá-
ba foglaló élménymedence megépítése lesz.   

Újabb fejlesztések az Agárdi 
Termálfürdőben

Hol érdemes 
nyaralni?
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z egykor náddal sűrűn benőtt tó 
kotrások után nyerte el mai képét, 
a nyugati sarok majdnem érintet-

len állapotát az 1958-as védetté nyilvání-
tásnak köszönheti. A tó a Dinnyési-fertővel 
együtt szerepel a Nemzetközi Jelentőségű 
Vizes Élőhelyek listáján.

Igen értékes a nádas gémállománya. Szép-
ségével, eleganciájával kitűnik a magyar ter-
mészetvédelem címermadara, a nagy kócsag. 
Szerencsére az egykor a kipusztulás szélére 
sodródott faj helyzete napjainkban megnyug-
tató, a tó környékén levő lucernatáblákon, 
réteken gyakran megfigyelhető. A párok már 
márciusban hozzálátnak a fészkeléshez, a kó-
csagtelepen más fajok, vörös és szürke gémek, 
kanalasgémek, bakcsók is költenek. 

A tóparti sétányokon, kikötőknél mára 
már hozzászoktunk a félvad bütykös haty-
tyúk, tőkés récék, szárcsák jelenlétéhez, itt 
egészen közelről megfigyelhetjük ezeket a 
mutatós madarakat. A betonmólókon baráz-
dabillegető kocog, élelmes varjak, szarkák 
keresgélnek, a lámpaoszlopokon sirályok 
pihennek. Távcsövünket mindig érdemes 
a tó felé is fordítani: búbos vöcsköket, ká-
rókatonákat, nyári ludakat, barna rétihéját 
láthat a figyelmes szemlélő. 

Vannak a tónak olyan lakói is, akiknek a 
megfigyeléséhez jó adag türelem kell. Ha 
csendben leülünk egy horgászhelyen vagy 
a strand melletti nádbokor mellett, van esé-

lyünk rá, hogy lássuk azokat a sűrűben buj-
káló madarakat, akiknek az énekétől úgy zeng 
a környék áprilistól júniusig. Nádi sármány, 
függőcinege, barkóscinege, nádirigó, foltos 
és cserregő nádiposzáta, kékbegy kerül-
het a csendben figyelő természetjáró elé. A 
nádiposzáták határozása néha a szakemberek-
nek sem könnyű, a hang azonban a hozzáértő 
fülnek rögtön elárulja „tulajdonosát”. 

Végül az átvonuló madarakról is szólni kell. 
Tavasszal és ősszel több ezer vadlúd pihen 
meg a tónál. Az énekesmadarak vonulási útjá-
nak fontos részét képezik a fasorok, bokrosok 
vagy akár az üdülőterületek kertjei. Mielőtt 
befagy a tó, nálunk nem költő északi récefajok 
bukkannak fel. Ilyenkor a profi madarászok 
sem maradnak „zsákmány” nélkül, megfigyel-
tek már a tavon sarki búvárt, füles vöcsköt, kis 
kárókatonát, márványos récét, heringsirályt, 
a kizárólag Dél-Európában élő, kék fú nevű 
guvatfélének pedig innen származik az egyet-
len hitelesített magyar előfordulása.

Akit érdekelnek a madarak, nem fél a szú-
nyogoktól, a melegtől, vagy éppen a csípős 
széltől, és szívesen tölt el néhány órát a jó le-
vegőn, az év bármely szakában láthat itt szép 
dolgokat. A tó partján számos hely van, ahon-
nan a vízfelület, a nádas, a bokrosok madarai 
megfigyelhetők. Ilyen például a Szúnyog-szi-
getre vezető út, a pákozdi emlékmű, az agárdi 
és a gárdonyi kikötő, vagy a Pop Strand mel-
letti sétány.  – Kovács Gergely

V e l e n c e i - t ó

A Velencei-tó 
madártávlatból 

A Velencei-tó madártani kuta-
tása egyidős a magyar ornitoló-
giával. Már a 19. század végén 
folytak a környékén kutatások, 
a tó partján figyelte a madárvi-
lágot Chernel István, Schenk 
Jakab, Szabó László Vilmos, 
Radetzky Dezső és fia, Jenő; 
utóbbi évtizedeken át vezette 
az agárdi madárvártában folyó 
madártani munkát.

A

Makkai Klára festményei látha-
tók 2008. augusztus 2-ig a ga-
lériában. Makkai Klára szinte 

már gyerekkorától foglalkozott különbö-
ző művészeti ágakkal: irodalom, festészet, 
ének-zene, verseskötetei azonban csak 
évek múlva jelentek meg Vihar és csend, 
Fény és Árnyék, Tűz és Víz címmel. 

Festészettel már a tanítóképzőben külön-
órákon is foglalkozott, később budapesti, 
miskolci és nyíregyházi stúdiókban szerzett 
aktív tapasztalatot, majd Székesfehérváron 
is kiállította képeit. Eddig 18 önálló és kö-

rülbelül 13 csoportos kiállítása volt. Jelenleg 
az agárdi kiállítás szervezője is.

További kiállítók lesznek:
SZAKÁL ANTAL: 2008. augusztus 4-26. 
között, kb. 35 festménnyel. Egy évet töltött 
a Képzőművészeti Főiskolán növendékként, 
földrajz–rajz–testnevelés szakos tanár. Al-
kotó táborokat vezet felnőtteknek. Érmeket 
és kisplasztikát is készít. Számos önálló és 
csoportos kiállítása volt.

HORVÁTH PÉTER: 2008. augusztus 
28-tól szeptember 20-ig. Pécsett járt művé-

szeti középiskolába, kihagyás után 1996-tól 
kezdte meg a festést. Alkotótáborok szerve-
zője és résztvevője, számítógépes grafikákkal 
is foglalkozik. Eddig kb. 15 kiállítása volt.

SZINTAI ILDIKÓ: 2008. augusztus 
28-tól szeptember 20-ig. Együttes kiállítás 
Horváth Péterrel. Fafaragások, fa ékszerek 
és egy fatáblás könyv tekinthető meg címer-
rel. A fafaragást, melyet nagyapjától tanult, 
már általános iskolás korában elkezdte. Ko-
rábban még nem volt kiállítása, ezért nagy 
lelkesedéssel fogadta ezt a kiállítási lehető-
séget. 

HAMMEL FERENC: 2008. szeptember 
23-tól október 18-ig. A pécsi egyetem rajz 
szakán végzett, majd tanított is. A rajzolást 
gimnazista korában kezdte, olajfestménye-
ket készít. Kb. 12 kiállítása volt eddig.

Nyitókiállítás az Agárdi 
Termálgyógyfürdő Galériában
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A Velencei-tavi minőségi szolgáltatók lelkes 
csapata a Velencei-tavi Kistérség Idegenfor-
galmi Egyesülete (VEKI) közreműködésé-
vel a kistérségbe látogató turisták számára 
kíván kedvezményekkel hozzájárulni a 
gondtalan kikapcsolódáshoz.

A 2007-ben indult kártyarendszer fo-
lyamatosan bővül kedvezményt biztosító 
elfogadóhelyekkel, amiről naprakész in-
formációkhoz juthat minden érdeklődő a 
www.velenceitokartya.hu honlapon. A kártya 
tulajdonosa szálláshelyen, múzeumban, étte-
remben, hajóúton, strandon és egyéb fürdő-
helyen veheti igénybe a kártya által biztosított 
– fokozatosan bővülő – kedvezményeket…
Legyen Ön is a Velencei-tó kártya tulajdono-
sa és 2007-ben nyaraljon kedvezménnyel! A 
kártya megvásárolható: az elfogadóhelyeken, 
valamint a gárdonyi, a velencei és a pákozdi 
Tourinform Irodákban, valamint a nagyobb 
tókörnyéki utazási irodákban is.

A kártya ára: 850 Ft, www.velenceitokartya.hu

Újjászerveződött a Velencei- tó Vértes Baráti kör
Két éven át „tetszhalott” volt a Velencei-tó Vértes Baráti Kör. Balsay István, a szervezet el-
nöke elmondta, a közelmúltban 62 taggal a kör újjászerveződött, és új célokat fogalmaztak 
meg a terület, valamint a turizmus fejlesztése érdekében. 

„RENDEZD MEG A NYARALÁSOD!”

I. Velencei-tavi 
Filmfesztivál
A Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi 
Egyesülete (VEKI) és a Bál-Na Produkció 
Kft. meghirdeti az I. Velencei-tavi Film-
fesztivált a tó környékén kiránduló, nyaraló 
amatőr „filmkészítők” részére. A versenyre 
jelentkezhet minden 16. életévét betöltött, 
állandó magyarországi lakcímmel rendelke-
ző, feddhetetlen életű személy. A Filmfeszti-
vál témája: Velencei-tó környéki élmények. 

Műfaji meghatározás nincs, időtartam:  ma-
ximum 5 perc.
A versenymű készülhet: házi videokamerá-
val, mobiltelefonnal. Versenymű leadandó 
formátuma: DV, mini DV, DVD.
Nevezési díj: 3000 Ft
Nevezési határidő: 2008. június 26– augusz-
tus 15. Jelentkezni lehet írásban az alábbi 
postacímen: 2483 Gárdony, Pf. 12., Bál-Na 
Produkció Kft.
e-mailen: sportbeach@sportbeach.hu
személyesen: Sport Beach Információ, 
Gárdony, Harcsa u. 2. 
Információ: 06-22-355-044, 
www.velencei-to.com, www.veki.info.hu 

Mindenkire gondol 
a Gondola
A közelmúltban egy újabb sugárzó rádió-
állomás kezdte meg működését Fejérben, 
a Velencei-tónál. A Gondol-A Rádió Kft. 
2007 júliusában nyerte el az ORTT-től a 
Velence 90.4 MHz frekvencia műsorszórási 
jogosultságát. Miután a „nagy” Velencében, 
a lagúnák és csatornák fővárosában minden-
napos közlekedőeszköz a gondola, így a ha-
sonlat alapján jött a cég és ezzel együtt a rá-
dió elnevezése is. Miután eddig a tónál nem 
működött rezidens rádióállomás, az úttörő 
szerepet is el kellett látnia a Gondola stábjá-
nak, melynek munkáját a helyi rádiózásban 
15 éves múlttal rendelkező Mátay Balázs irá-
nyítja, több más – ugyancsak rutinos – kollé-
gája segítségével. Az ügyvezető-főszerkesztő 
elmondása szerint a helyiek és környékbeliek 
tájékoztatását, informálását minden körülmé-
nyek között szem előtt tartó műsorstruktúrát 
szeretnének meghonosítani az igényesen 
kiválasztott zenei kínálattal együtt. Apropó 

zene! Ez minden rádió esetében döntő, hall-
gatóvonzó, vagy éppen taszító tényező. Így a 
Gondolánál is kényesen ügyelnek erre. Miu-
tán az országban elharapództak az úgyneve-
zett „format” rádiók, melyek szinte kizárólag 
a mindenki által ismert – és talán már kicsit 
elcsépelt – zeneszámokat forgatják, akár na-
ponta többször is, úgy határoztak, hogy ezek 
mellett felvállalják a vadonatúj és a már-már 
elfelejtett, vagy már teljesen a feledés homá-
lyába merült kiváló zeneszámokat. Minden 
műfaj elfér a palettán. Magyar, külföldi, új, 
régi egyaránt. Készül már a rádió honlapja, 
mely előreláthatólag július végétől lesz elér-
hető a www.gondolaradio.hu címen, egyéb 
információk tekintetében akkortól él majd az 
info@gondolaradio.hu e-mail cím is. Addig 
a gondolaradio@freemail.hu címen és a 06-
30-51-36-904-es sms-számon lehet felvenni a 
kapcsolatot a szerkesztőséggel.

HIRDETÉS

Ősztől keresse a könyvesboltokban vagy a 
Ráció Kiadónál (www.racio.hu)!
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1977-ben kezdett atletizálni, de idővel 
kinőtte a sportpályákat. Nyakába vette a 
nagyvilágot, de sosem loholt csak a maga 
kedvére, jótékony célokkal kötötte össze 
útjait. Volt, hogy csontvelő-elégtelen-
ségben szenvedő kislánynak kalapolt, és 
gyermekek sokaságának üzenetét tolmá-
csolta a lappföldi Mikulásnak. Ez év má-
jusában pedig az olimpiai lángot vitte Kí-
nában Kovács István, Mezőfalva polgára, 
hazánk képviseletében.

– Mekkora utat tehetett meg a lánggal?
– 200 métert. Szigorúan be van osztva 

a táv, naponta 208 ember viszi, mindenki 
ilyen rövid szakaszon a legkülönbözőbb ná-
ciókból.

– Az emlék azért biztosan hosszú életű ön-
ben.

– Természetesen az. Az ilyet sosem lehet 
elfelejteni. Az ember torkában ott dobog az 
érzés, hogy azt a lángot tarthatja a kezében, 
amely az olimpia szimbólumaként körbe-
utazza a világot – amit én fogadtam, már 
megjárta Párizst, Moszkvát, Vancouvert, 

Buenos Airest, hogy csak néhány jelentő-
sebb nagyvárost említsek.

– Magyarországot csak ön képviselte?
– Nem, többen utaztunk. Részese volt 

például e csodás élménynek Halász Judit, dr. 
Lakatos Katalin, egy gyermekeket gondozó 
alapítvány elnöke és Barabás Éva, a Fókusz 
című televíziós műsor szerkesztő-riportere. 
Jómagam Évától vettem át a lángot és egy 
indonéznek adtam tovább.

– Folyton futóban van a tűz, sosem „pi-
hen”?

– De igen. Egy speciális urnába te-
szik minden délben, és ünnepélyes kere-
tek között indítják újra útnak. A kínaiak 
egyébként is sokat adnak a látványra és a 
szervezésre. Minden percünk be volt oszt-
va a megérkezésünktől kezdve egészen a 
hazaindulásig. Paradicsomi körülmények 
között laktunk egy szigeten, rengeteg prog-
ramon vettünk részt, és nemzeti parkokba 
vittek el bennünket.

– Szóval Kína mindent megtesz azért, hogy 
jobbik arcát mutassa a világnak.

– Tény, hogy ha az olimpiát is úgy szer-
vezik meg, mint a lángfutást, az e hatalmas 
ország számára csak jó pontokat szerez. 

– Hogyan esett éppen önre a választás a 
hírességek mellett? 

– A Magyar Olimpiai Bizottság és a 
Samsung közös pályázati kiírásának lényege 
az volt, hogy a jelentkező olyan legyen, aki 
sokat tett másokért addigi életében. Én elfu-
tottam már 1994-ben Barcelonáig az olim-
pia tiszteletére, az északi sarkkörig, a Miku-
lás lakhelyéig pedig 3760 kilométert tettem 
meg a gyermekek üzeneteivel, de népszerű 
a nyuszifutásom is 15 éve. Volt, hogy egy 
beteg kislány javára gyűjtve tudtam le ha-
tárainkon belül 800 kilométert. Útjaimat 
rendre a sport, a környezetvédelem népsze-
rűsítésével és jótékonysági akciókkal kötöt-
tem egybe. Mindig segítségemre volt a Fejér 
Megyei Önkormányzat és a kislángiak, kö-
szönet érte.

– Melyik pillanat volt a legfelejthetetlenebb 
Kínában?

– Amikor Barabás Éva átadta nekem a 
lángot, olyan boldogság töltött el, hogy nem 
figyeltem a lényegre. Már indultam volna, 
de ő utánam kiáltott: „István, nem is adsz 
egy puszit?” Jót nevettünk, megöleltük egy-
mást, a puszi pedig bejárta a világsajtót: az 
lett a nap képe. – méhes mónika

Idősek teljesítménytúrája Seregélyesen
A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége immár negyedik alka-
lommal felhívást tett közzé az országos teljesítménytúrán való részvételre a Szövetséghez tartozó 
nyugdíjasklubok részére. Az eddigi gyakorlat szerint minden évben más megyében kell a túrát 
megtartani. Idén Fejér megye volt a házigazda, azon belül is Seregélyes és térsége. A Seregélyesi 
Élő Ősz Nyugdíjasklub vállalta a szervezést, lebonyolítást, a rendezvény megtartását.  A klubtag-
ok áldozatkészsége, rengeteg munkája, felajánlása tette lehetővé a vendéglátást. A létszám majd' 
180 fő volt, 26 csapat indult a túrára, amely akár 70 év alatt, akár 70 év felett sem semmi, közel 
7 km-t megtenni úgy, hogy mindent megfigyelni, ami fontos lehet, hiszen a célba érés után még 
25 pontból álló szellemi totót is ki kellett tölteniük a csapatoknak. Persze volt első, második, 
meg még sok csoport, mégis azt mondhatjuk, vesztes nem volt. Az igazi győzelem a csapatoké, 
akik ezen a napon összegyűltek, és jól érezték magukat. A legtöbben Veszprém megyéből jöttek, 
de voltak budapestiek és természetesen Fejér megyeiek is. A szervező klub 3 csapattal indult. A 
jóleső fáradtság után jó étvággyal fogyasztották el a finom gulyást, melyet az Élő Ősz Nyugdíjas-
klub szakácsnői főztek. Sokan még táncra is perdültek a fülbemászó zene hallatán. 

Hálás köszönetünk Paudits Béla polgármester úrnak a támogatásért, Sajtos József úrnak 
a rengeteg segítségért. Köszönet az általános iskola tanulóinak, akik egy kedves műsorral 
készültek a megnyitóra. Hangulatossá tette még a megnyitót a Dinnyési Iglice Népdalkör 
műsora. Segítségünkre volt még a Polgári Védelem Székesfehérvári Kirendeltsége, Mihály 
Gyula úr személyében. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy itt volt. Köszönetünket fém-
jelezte az emléklap, melyet minden résztvevő megkapott, az erdei iskolát bemutató képeslap 
kíséretében. Sándor Andrásné szervező, Oláh Jánosné klubvezető

Közös együttlét, közös öröm
A közelmúltban Székesfehérváron egyfajta 
hagyományőrzés céljából katonadalok feszti-
válján vettünk részt. Szalai Gábor nyá. őrnagy, 
a helyi Honvéd Klub elnöke felhívására mi 
győri határőrök is jelentkeztünk és felléptünk 
a több helyőrségből jelentkezők közül. Az ott 
töltött egy nap úgy a fellépőknek, mint a kö-
zönségnek felhőtlen szórakozást, kikapcso-
lódást jelentett. Ezúton mondok köszönetet 
a dalárdánk nevében mindenkinek, aki bár-
milyen formában részese volt a csodálatosan 
megrendezett fesztiválnak.
Takács Imre, nyugállományú határőr alezredes

C i v i l  h í r e k

Futótűz
Kínában 

A HÓNAP EMBERE
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A vaskos, két kötetes dr. Hortobágyi Tibor-
féle növénytankönyvön akadt meg először 
a szemem. Jó ég, ilyet már nem adtak ki 
vagy négy évtizede – jegyeztem meg. Amíg 
a könyvcímeket böngésztem, úgy éreztem, 
valaki fürkészi a mozdulataimat. Felpillantot-
tam. Kossuth Zsuzsanna egy grafikáról olyan 
nyugodtan nézett rám, mintha csak azt várta 
volna, hogy a délutáni tea mellett meséljem 
el, miként telt az elmúlt hetem. „Ő mindig 
figyel?” – kérdeztem Jánost a képre mutatva, 
aki kicsit meghökkenve mosolyodott el. „De 
jó, ezt még senki sem kérdezte. Igen, ő min-
dig figyel.” Kossuth Lajos legkisebb húga, az 
1848-49-es szabadságharc tábori kórházainak 
főápolója, a vöröskereszt előfutára, a bicskei 
gyermekotthon névadója egy képről szemléli 

minden nap, hogy az intézményvezető töret-
len szeretettel dolgozik-e. 

A precízen gondozott kastélypark látványa, 
amelyben lovak legeltek, a gyermekek közvet-
lensége, szobáinak mikroklímája, a kör alakú 
helyiség, ahol az igazgató hellyel és kávéval 
kínált, az előítélet minden maradékát szerte-
foszlatták bennem. Csók István festménye, 
egy antik könyvekkel telezsúfolt vitrin, egy 
falióra és csupa olyan tárgy társaságában be-
szélgettünk, amelyek az ódon falakhoz illőn 
árasztották a nyugalmat és a csendet. János, 
mintha csak szót fogadott volna a szoba diktál-
ta rendnek, kiegyensúlyozottan, a közérthető-
ség céljából rutinosan osztott hanghordozás-
sal, mégis a legapróbb eredményeket is nagy 
becsben tartó optimizmussal beszélt arról, 

miként segítenek értelmet adni olyan gyer-
mekek életének, akik kábítószer után nyúltak, 
akiket otthon éheztettek, vertek, prostitúció-
ra, koldulásra kényszerítettek megkeseredett, 
hajléktalan, alkoholista szüleik. 

A kék lakmusz piros lesz – jutott eszembe. A 
gyermek sokáig tűr. Bizalmát meggondolatlanul 
osztja szét, szeretetében nem ismer mértéket. 
Könnyen megbocsát – egy jó szóért, csókért 
éveket. Ám ha túl sok abúzus éri őt a családban 
– így mondják a hozzáértők a testi-lelki kínzást 
szaknyelven –, türelme elvész az „átcsapási tarto-
mányban” és elszíneződik bensőjében a szűz fe-
lület. A kölyök akkortól mar, mint a sav.  A gyer-
mekotthon nem család. Mégis különös oldat, 
amelyben a szakemberek hatványozott dózisú 
szeretete igyekszik közömbösíteni valamennyire 
azt a savat. Nem könnyen, de – tanúja voltam – 
igenis lehet.                   – méhes mónika

Átcsapási tartományban
V é l e m é n y

A helyes megfejtést 2008. július 20-ig beküldők között 2 fő részére szóló 2 éjszakás üdülést sorsolunk ki a Hotel Piroskában.  A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére 
(8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk.  Júniusi nyerteseink: Víg Ildikó, Mór; Ambrus Zoltán, Agárd; Herczeg Edina, Székesfehérvár. 
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