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Lovagkereszt és 
ezüstérem a vitrinben
Interjú Szabó Gabriellával, a pekingi 
olimpián ezüstérmet szerzett duna-
újvárosi sportolóval.   – 7. ol dal
  

Csend és nyugalom 
a Sárvíz völgyében
Megyejáró rovatunkban 
Sárszentágotára 
látogattunk el.   – 10. ol dal

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

Ha a karmester 
visszavonul...
Beszélgetés dr. Rápolthy Ildikó-
val, a Fejér Megyei Osteoporosis 
Centrum főorvosával. – 8. oldal

Közadakozás a Nemzeti 
Emlékhelyért
Megkapta az engedélyt a Fejér 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
indulhat a beruházás.   – 3. ol dal

Az államalapítóra 
emlékeztek

BESZÁMOLÓ AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEKRŐL – 2. oldal
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A hagyományokhoz hűen ez évben is kö-
zösen emlékezett Szent István királyra a 
megye és a város vezetése az államalapító 
uralkodó lovasszobránál augusztus 15-én. 

A katonai díszszázad bevonulását és a 
történelmi zászlók felvonultatását követően 
Vakler Anna népdalénekes ünnepi hangu-
latot varázsoló énekét és Matus György, a 
Vörösmarty Színház művészének előadását 
hallhatta a közönség az ünnepség kezdetén. 
Ünnepi beszédében korabeli krónikások-
ra utalva dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Önkormányzat elnöke arról szólt, hogy egy 
olyan nagy formátumú uralkodóra emlékez-
hetünk, akinek sorsformáló terveit gazdag 
elméleti és hitbeli műveltsége mellett gya-
korlatiasság és személyes istenhit jellemez-
te. Makacs elszántsággal hazát szervezett 

és életképes országot alkotott Európa kö-
zepén. Ötvözve magyarságot és európaisá-
got, megőrizve a hagyományokat és lerakva 
alapjait a kereszténységnek. Ezek pedig – az 
elnök asszony szavai szerint – mai szemmel 
kibékíthetetlennek tűnő, mégis egy évezre-
den át együtt működő fogalmak voltak.

– Hol is beszélhetnénk méltóbb helyen 
e történelmi eseményekről, mint Székesfe-
hérváron, a szent király városában – mond-
ta dr. Balogh Ibolya, hozzátéve: jelképes, 
hogy éppen Nagyboldogasszony napján, 
Szent István halálának 970. évfordulóján 
találkoznak az ünneplők.

Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere ünnepi beszédében felidéz-
te, ahogy István király szobra, úgy az ün-
nepe is minden fehérvári és magyar ember 

számára a közös gyökerekre, az ezer évre 
emlékeztet.

– Szent István volt, aki a mai magyar lét 
alapjait lerakta, és a kereszténység felvételé-
vel integrálta hazánkat Európába. Egyszer-
re szervezett országot és egyházat, s látta, 
hogy Európában csak úgy lesz hazánk, ha a 
kor szavára hallgatunk – hangsúlyozta, majd 
arról is szólt, hogy a fehérváriak joggal le-
hetnek büszkék, hogy városukban hirdették 
ki és emelték jogerőre azt a törvényt, amely 
augusztus 20-át Szent István királyra emlé-
kezve nemzeti ünneppé nyilvánította. 

Az ünnepség résztvevői a szobornál el-
helyezték az emlékezés koszorúit, majd 
átvonultak a Nemzeti Emlékhelyhez, hogy 
István király szarkofágjánál virágokkal róják 
le kegyeletüket. – Szücs

Megemlékezés Szent István ünnepén

Egy héten át volt látogatható a Romkertben az egykori királyi 
bazilikában eltemetettek osszáriuma. A – sajnos még azono-
sításra váró – mintegy 400 személy földi maradványai között 
ott vannak királyaink, pl. Könyves Kálmán, Nagy Lajos és Hu-
nyadi Mátyás csontjai is. A kamra megnyitásakor dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott beszédet. 
Az érdeklődők augusztus 20-áig róhatták le kegyeletüket 
nemzeti emlékhelyünkön.

Dr. Balogh Ibolya a sírnyitás alkalmából emlékeztetett rá, hogy 
idén Szent István halálának 970. és a romkert felavatásának 70. év-
fordulóját ünnepelhetjük. „S bár 1938-ban egy olyan korszak kel-
lős közepén nyíltak meg az emlékezet előtt a királyi sírok, amely 
korszaknak bizony akadtak fájó pillanatai”, – mondta. „Most ezek-
ről ne ejtsünk szót: arra emlékezzünk, ami nem elválasztja, hanem 
egyesíti a jelenlévőket.” Ez pedig – többek között – közös múltunk, 

páratlan történelmünk és egykori, kivételes országvezetőink, ural-
kodóink példás élete.
   Az elnök asszony emlékeztetett rá, hogy a sírhely kialakítása a 
magyar nemzet gesztusa, amelynek üzenetét ma is fontos megér-
tenünk. 

A múlt szelleme lengi át 
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Megkapta az engedélyt a Nemzeti Emlék-
hely építésére a Fejér Megyei Múzeumok 
Igazgatósága – jelentette be L. Simon 
László, a megyei önkormányzat Oktatási 
és Kulturális Bizottságának elnöke. 

Több éves várakozás és tervezés után 
augusztusban megkapta a szakhatóságok-
tól a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga a Nemzeti Emlékhely kialakításához az 
építési engedélyt. A teljes, 2,3 milliárdos 
tervből a Nemzeti Emlékhely alprojekt 
valamivel több, mint egymilliárd forintba 

kerül, melyből 154 millió forint az önrész. 
84 milliót a megyei önkormányzat koráb-
ban már elkülönített erre a célra. A hiányzó 
70 milliót pedig a múzeumnál megmaradt 
korábbi pályázati pénzekből akarták pó-
tolni, de a szakminisztérium azt elvonta az 
intézménytől. Dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy mindenképpen előteremtik 
a még hiányzó 70 millió forintos önrészt a 
Nemzeti Emlékhely terveinek megvalósí-
tásához: „A Fejér Megyei Önkormányzat 

kezeli a székesfehérvári Romkertet, ahogy 
megérdemli nevét, a Nemzeti Emlékhelyet. 
Múzeumi munkatársaink gondozzák a kirá-
lyaink sírjait, tárják fel a magyar államiság 
első félezer évének tárgyi emlékeit. Ez tehát 
a mi felelősségünk. Ezért javasolom a Fejér 
Megyei Közgyűlésnek, hogy a szeptember 
25-i ülésén vállaljon garanciát a beruházás 
teljes önrészének biztosítására.”

Az elnök asszony továbbá bejelentette, mi-
vel az ügy túlmutat az önkormányzatokon és 
intézményeiken, a Nemzeti Emlékhely támo-
gatására közadakozást hirdet. Megkeresi az 
ország valamennyi megyéjét, Fejér megye va-
lamennyi települését; megkeresi a vállalkozá-
sokat és a civil szervezeteket, valamint segítsé-
gül hívja a sajtó képviselőit, hogy lehetőségük 
szerint – akár csak jelképes mértékben is – vál-
laljanak részt a kezdeményezésben, és támo-
gassák a nemzetünk egyik szakrális központjá-
nak – a tudomány és a nemzeti emlékezet által 
egyformán jónak tartott – kialakítását.

A Szent Isván-heti ünnepségsorozat kere-
tében mutatták be az Éry Kinga által szer-
kesztett, A székesfehérvári királyi bazilika 
embertani leletei 1848-2002 című könyvet. 
A mű első kötete az Ecclesia Beatae Mariae 
Virginis Albaregiensis című sorozatnak, 
amely az egykori bazilikával kapcsolatos ku-
tatások eredményeit fogja bemutatni.

A kötet gondozója, kiadója a Balassi Kiadó, és a Nemzeti 
Kulturális Alap anyagi támogatásával jelent meg. A szerkesz-
tés feladatát a Fejér Megyei Múzeumok igazgatósága vállalta 
magára. A tanulmányokat 16 szerző jegyzi. Az 575 oldalas 
könyv csaknem felét alkotják a tanulmányok, a csatlakozó 
adattár a tanulmányok alapjául szolgáló adatokat tartalmaz-
za és a későbbi kutatások számára is fontos dokumentációt 
jelent.  

Augusztus 14-én, Szent István országfelajánlásának évforduló-
ján, fogadalmi szentmisét celebrált Spányi Antal megyés püs-
pök a Székesegyházban. A szentmisén Spányi Antal a Biblia 
Évéhez kapcsolódóan megajándékozta egy „Aranybibliával” a 
várost és a megyét irányító hivatalokat. Képünkön dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Önkormányzat elnöke veszi át az értékes 
ajándékot a megyés püspöktől. 

A Megyei Önkormányzatok Szövetsége a pedagógusokkal közösen 
indított országos figyelemfelhívó akciót még az év elején a kistérségi 
iskolák megmentése érdekében. A vidéki, kistérségi oktatásról, a kisis-
kolák helyzetéről Varga Gábor az Önkormányzati és Kistérségi Bizott-
ság elnöke tartott beszámolót az évadnyitó alkalmával a Megyeházán, 
szeptember elsején. Minden település számára kiemelt feladatnak szá-
mít működtetni, és legfőképpen gazdaságosan fenntartani az iskoláját. 
Az elmúlt évtized a kisiskolák és kistelepülések számára nem hozta meg 
azt a várva várt, kedvező fordulatot, amelyet a rendszerváltáskor sokan 

reméltek. Sajnos az elmúlt négy év éppen azt bizonyította hazánkban, 
hogy a kistelepülések iskoláit inkább bezárják, sem mint fejlesztenék. 
Mindennek a folyamatnak a betetőzését tapasztalni a 2008-2009-es 
tanévben – hangsúlyozta a kistérségi bizottság elnöke. Az iskolabezá-
rások másik sajnálatos „eredménye” a nagyszámú pedagógus elbocsá-
tás. Úgy tudjuk, hogy tanárok egész sora vesztette el állását, s e mellé 
párosulnak még a kényszernyugdíjazások is. Mindezek ismeretében 
örvendetes hírnek számít, hogy a megye déli – úgynevezett fejletle-
nebb – régiójában az oktatás-fejlesztési célokra benyújtott pályázatok 
közül néhány kedvező elbírálásban részesült. És örömteli hír az is, hogy 
a sárbogárdi Gimnázium bővítésére kiírt pályázaton a megyei önkor-
mányzat, mint intézményfenntartó, forrásokat nyert el. – Szücs

Egy sorozat első darabja 

A kistérségi iskolákért

INDULHAT A BERUHÁZÁS

Közadakozás
a Nemzeti
Emlékhelyért
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I n t e r j ú

– Elmagyarázná nekünk, tulajdonképpen 
mit is takar ez a tisztség?

– Az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény szerint a megyei közgyűlés 
a képviselői közül tanácsnokokat választ-
hat. A tanácsnok felügyeli a közgyűlés által 
meghatározott önkormányzati feladatkörök 
ellátását. 

– Tehát önnek a kulturális feladatokat kell 
felügyelnie?

– Nem teljesen, az én megbízatásom ki-
fejezetten célirányos. A feladatom az, hogy 
összegyűjtsek minden fellelhető informáci-
ót Fejér megyéből, ami a népi kultúrához, a 
népi hagyományokhoz kötődik.

– Ez konkrétan milyen munkát jelent?
– Fejér megye szerencsére nagyon gazdag 

népi hagyományokban. Ezeket a tradíciókat 
sokan és sok helyen dokumentálták. A me-
gyében számtalan kulturális intézmény van, 
amelyek feladatuknak tekintik a környék 
népi kultúrájának ápolását, de vannak nép-
zenei és néptáncgyűjtések a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tárában, megint mások 
a Hagyományok Házában. Az én dolgom, 
hogy ezek fellelhetőségét összegyűjtsem, és 
mindenki számára elérhetővé tegyem. De 
emellett munkám része az is, hogy elkészítsek 
egy olyan információs bázist, amely a megyé-
ben működő hagyományőrző, ének- és nép-
tánc-egyesületek tevékenységét mutatja be és 
gyűjti össze. Ezzel az a célunk, hogy segítsünk 
a civil szerveződéseknek az egymással való 
szorosabb kapcsolat kialakításában. 

– Milyen kézzelfogható eredménye lesz en-
nek a kutatásnak?

– Szeretnénk egy kiadványban megje-
lentetni a kutatómunka eredményét, illetve 
szeretnénk egy internetes adatbázist is lét-
rehozni, amely mindenki számára elérhető 
lesz a megyei önkormányzat portálján. 

– A hagyományok feltérképezésében és 
rendszerezésében milyen segítségre számíthat?

– Már felvettem a kapcsolatot Kallós 
Zoltán Kossuth-díjas, Corvin-láncos nép-
rajzkutatóval, aki az egyik legnagyobb név 
a szakmában. Ő ígéretet tett, hogy segít ne-
kem a rendszerezés kialakításában.

– Térjünk át más témára! A megyei köz-
gyűlés augusztus végi rendkívüli ülésén döntött 
a megyei önkormányzat irányítása alatt álló 
bicskei József Attila Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról. Ön több szempont-
ból is érintett az ügyben, hiszen Bicskén helyi 
képviselő és a megyei önkormányzat Oktatási 
és Kulturális Bizottságának is a tagja. Miért 
volt szükség ilyen sürgősen az alapító okirat 
módosítására?

A József Attila Általános Iskola Bicske és 
körzete speciális nevelési igényű gyerme-

keinek nevelési-oktatási intézménye. Azt is 
tudni kell, hogy az intézmény tanulói között 
rendkívül magas a veszélyeztetettek száma, 
ezért a nevelőtestület nagy hangsúlyt fek-
tet a gyermekvédelmi munkára. Eddig az 
intézmény csak nyolcosztályos általános 
iskola volt. A megyei önkormányzat most 
úgy döntött, hogy elindítja a szakképzést is 
az intézményben, így az itt tanuló fiatalok a 
nyolc osztály elvégzése után is itt maradhat-
nak tanulni, ráadásul az itt végzettek szak-
mát is kapnak a kezükbe. Az ügy sürgőssé-
gét pedig az indokolta, hogy szerettük volna 
a szeptember 1-jei tanévkezdés előtt az ala-
pító okiratot módosítani, hogy már ebben a 
tanévben elindulhasson a szakképzés.

– Még egy kicsit Bicskén maradva, nem 
kerülhető meg a kérdés: szeptember 28-án 
időközi polgármester-választást tartanak a 
városban. Ön is a jelöltek között van. Milyen 
érzésekkel vág neki a megmérettetésnek?

– Természetesen örömmel és tettre ké-
szen. Én soha nem futok el a feladatok elől. 
Feladat pedig van bőven, ugyanis Bicske 
sajnos nincs könnyű helyzetben. Az ön-
kormányzat az elmúlt években majd két-
milliárd forintos hitelállományt halmozott 
fel. Nagyon sok a megoldatlan probléma. 
Megválasztásom esetén elsődleges célom-
nak tekintem, hogy a munkahelyteremtés, 
a közbiztonság és a köztisztaság kérdésében 
előre lépjünk. A kampány során több száz 
családhoz látogattam el és kértem ki a véle-
ményüket. Polgármesterként is – amennyi-
ben bizalmat kapok – így fogok eljárni. Hisz 
csak együtt, összefogással sikerülhet élhető 
és otthonos várost teremtenünk.  – h. z.

Kulturális tanácsnok
INTERJÚ TESSELY ZOLTÁN MEGYEI KÖZGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

A nyári szünet előtti utolsó megyei közgyűlésen kulturális tanácsnok-
ká választották Tessely Zoltánt. Erről és az augusztus végi rendkívüli 
közgyűlésről kérdeztük a megyei önkormányzati képviselőt.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, a Szent István Művelődési Ház, a Magyar 
Írószövetség Közép-Dunántúli Csoportja, a Vörösmarty Társaság, a Kodolányi János Fő-
iskola, a Bástya Antológia és a Vár Folyóirat JEL–SZÓ címmel tehetségkutató, tehetség-
gondozó IRODALMI PÁLYÁZATOT HIRDET. A pályázat szellemi fővédnöke a Ma-
gyar Írószövetség. Védnökei a Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága 
és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kulturális és Turisztikai Bizottsága. A pályázat célja 
a Közép-Dunántúli Régióban élő ifjú alkotók fölkutatása, folyamatos szellemi patronálása 
és közös szárnyrabocsátása a magyar irodalom nyolcszáz éves hagyományai alapján.

Pályázati feltételek: minden 14–26 éves író pályázatát várjuk, aki Fejér, Komárom-
Esztergom vagy Veszprém megyében él és magyar nyelven ír. A pályamunkák bekül-
dési határideje 2008. szeptember 19.

Az ünnepélyes eredményhirdetés 2008. október 4-én, szombaton 15.00 órakor lesz a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületében.

Bővebb információ ezen a telefonszámon: 22/501-161.

Jel-szó irodalmi pályázat
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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

Vészesen fogy Dunaújváros lakossága. 
A polgármesteri hivatal adatai szerint  
49 942 fő volt idén áprilisban az állandó 
lakosok száma. Mindez azért kétségbeej-
tő, mert a megyei jogú városi rang egyik 
kritériuma, hogy az adott településen öt-
venezer állandó lakos éljen.

Dunaújvárost az ötvenes években tudatos 
politikai nyomásra hozták létre, s akkoriban a 
kohászati kombinát mellett egy kisvárost kép-
zeltek el, huszonöt-harmincezer fővel. Az élet 
azonban túlszárnyalta a politikát, s a kisváros 
helyén magyarországi szinten jelentős, mint-
egy hatvanezer főt számláló város nőtt ki a 
földből. A rendszerváltás éveiben még tartot-
ta ezt a népességi mutatót a megyei jogú város 
(60 038 fő), ám eztán folyamatosan csökkent 
a városban élő állandó lakosok száma. A je-
lenség hátterében számos ok található. Az el-
öregedés és a környező településekre történő 
kivándorlás mellett az is mérvadó, hogy kevés 
az építési telek a városban. A település termé-
szetes határait ugyanis már elérte. Északról 
összenőtt Rácalmással, délről csak a szemétte-
lep és a Pentele híd választja el Kisapostagtól. 
Nyugatra a Duna, keletre pedig a 6-os főút-
vonal és az M6-os sztráda, ezeken túl közvet-
lenül Baracs, illetve Nagyvenyim szab határt 
az építkezéseknek. Dunaújvárosban pedig 
nagyon kevés az üres telek, amelyeknek az ára 

vetekszik egy városkörnyéki parasztházéval. A 
panelrengetegből szabadulni igyekvők ezért 
inkább az olcsóbb agglomerációt választják 
családi fészkük létrehozásának helyszínéül. 
Az ezredfordulón 54 335 főt tartottak nyil-
ván, s nyolc év alatt az említett lélektani határ 
alá süllyedt a népességi mutató. Megállapít-
ható, hogy a lakosság fogyása csak az egyik 
gond, a másik ennek a folyamatnak a gyorsu-
lása. A statisztikai adatok szerint amíg Duna-
újváros lassan elfogy, a környező szomszédos 
települések mintegy elővárosként funkcionál-
nak, s lakosságuk egyre nő. Ami viszont még 
szembetűnőbb, hogy fejlődésük is töretlen, 
egyre másra szépülnek utcáik, köztereik, in-
tézményhálózatuk. Félő, ha Dunaújváros ve-
zetése nem cselekszik gyorsan és hatékonyan, 
akkor a közeljövőben visszafordíthatatlan fo-
lyamatok indulnak meg. 

Dunaújváros lakossága
1990: 60 038, 2000: 54 335, 2008: 49 942

FOGYÓBAN DUNAÚJVÁROS 
LAKOSSÁGA

Sürgősen lépni kell

Hat bérletes bemutatót láthat a székesfe-
hérvári Vörösmarty Színház közönsége 
ebben az évadban. Ízelítőül: Ábrahám 
Pál: Bál a Savoyban, Gogol: A revizor, 
Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté.  Az 
előző évadról négy darab marad reper-
toáron (köztük az Aida és a Zsuzsika 
hangja), emellett vendégjátékok teszik 
változatossá a fehérvári teátrum mű-
sorát.  A Széna Egyesülettel együttmű-
ködve a színház jelképes összegért – egy 
forintért – juttat bérleteket a nagycsa-
ládosok részére, a fehérvári nyugdíjas-
klubok tagjai pedig a premiert megelő-
ző főpróbát megnézhetik. Aki október 
15-ig vesz bérletet, nyereményakcióban 
vesz részt. A főnyeremény 200 ezer Ft. 
Részletek: www.vorosmartyszinhaz.hu

Augusztus utolsó napjaiban tartották Ráckeresztúron a Keresztúr Nevű Települések IX. Hazai és 
Nemzetközi Találkozóját.  A Fejér Megyei Közgyűlés nevében dr. Balogh Ibolya megyei elnök is 
köszöntötte a résztvevőket. „Közös a sorsunk, a múltunk, a jelenünk, de a jövőnk is ebben a tér-
ségben.(…) A történelem során ugyan mindannyiunknak volt része viharokban, de ennek is kö-
szönhető, hogy a hétköznapokban valódi sorsközösséggé kovácsolódtunk össze. Ez jelen esetben 
a szó átvitt értelemében is igaz” – mondta az elnök asszony emlékeztetve arra: pontosan 8 éve 
annak, hogy Bodrogkeresztúron kiöntött a Bodrog folyó. Ennek a balszerencsének köszönhető 
a szövetség létrejötte. Hiszen Balatonkeresztúr kezdeményezésére a Keresztúr nevű települések 
lakói összefogtak, szolidaritást vállaltak, majd közösséget alkotva szövetségre léptek. A kezde-
ményezés sikerét az is bizonyítja, hogy a Kárpát-medence közel 40 Keresztúr nevű településé-
nek mintegy a fele már tagja a szövetségnek. A 2008. évi találkozón 23 település vett részt. 

Gazdag, 
változatos évad

Ráckeresztúron találkoztak a keresztúriak

HIRDETÉS

MI VAN AZ ELUTASÍTÁSOK MÖGÖTT? 
Számos Fejér megyei fejlesztést célzó pályázatot érdemi vizsgálat nélkül utasítottak el – 
mondta sajtótájékoztatóján augusztus 21-én Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alel-
nöke. Erre a sorsra jutott a déli térség fejlődéséhez elengedhetetlen M8-as autópálya építé-
se, Enying járóbeteg-ellátásának megnyugtató megoldása és a gorsiumi ásatások folytatása 
is. Az alelnök szerint ez a tendencia már a hátrányos megkülönböztetés gyanúját veti fel.
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M e g y e i  h í r e k

A legfontosabb társadalmi befektetések 
egyike az oktatás, a képzés fejlesztése. 
E cél érdekében fogott össze Fejér me-
gye és  Dunaújváros önkormányzata. Az 
úgynevezett Térségi Integrált Szakképző 

Központot létrehozó szerződést augusz-
tus 21-én írta alá dr. Balogh Ibolya, a Fej-
ér Megyei Közgyűlés elnöke és Cserna 
Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
alpolgármestere. A programban tizenegy 
megyei középiskola vesz részt, öt a me-
gye és hat Dunaújváros részéről. 

Az aláírók a megyeházán tartott sajtótá-
jékoztatójukon hangsúlyozták: e lépésre a 
kormány intézkedése kényszerítette őket, 
mert szeptember elsejétől a vállalatok, tár-
saságok nem utalhatják a szakképzési hoz-
zájárulást közvetlenül a képző iskoláknak, 
hanem a társulások pályázhatnak támoga-
tásra. Ezt a rendszert átláthatatlannak tart-
ják, nem látják a társulások feladatait, és azt 
sem, hogyan alakul majd az intézmények 
finanszírozása. Mindezek ellenére létrehoz-
zák a társulást – mondták –, mert ma kizá-
rólag így biztosítható a szakképző iskolák 
működése.

– Ez rossz hír mindannyiunknak, hiszen 
korábban már kialakult egy jól működő 
rendszer a szakképzési hozzájárulások foga-
dására. Ezzel a módosítással viszont alapja-
iban változik minden – tájékoztatott dr. Ba-
logh közgyűlési elnök. 

A szerződéskötésen Dunaújvárost  Cserna 
Gábor humán ügyekért felelős alpolgármes-
ter képviselte, aki kérdésünkre elmondta: 
– Ez esetben több mint ötezer középiskolai 
tanuló jövőjéről, sorsáról, egzisztenciájáról 
van szó. A két önkormányzatnak egyetlen 
felelőssége van: intézményeit az új tanévben 
is működtetnie kell. Ezért, bár bizonytalan 
feltételek és körülmények között, mégis 
kénytelenek vagyunk a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt pályázaton részt venni. 

Az alpolgármester elmondta, a mun-
kaszervezet esetében a szakmai alapokkal 
nincs gond, de a költségvetési, finanszírozá-
si rész, az legalábbis egyenlőre, bizonytalan.

Szeptember 3-án a Csók István Képtár-
ban, az örökbecsű Aba-Novák alkotás 
szomszédságban mutatta be Wehner 

Tibor művészettörténész, Supka Mag-
dolna A Pannó című könyvét. A könyv 
tárgya az 1937-es párizsi világkiállításon 
nagydíjat nyert Aba-Novák Vilmos-mű. 
A háromnyelvű, reprezentatív album A 
Holnap kiadó gondozásában jelent meg. 

A „pannó” kifejezést eredetileg fatáblára 
festett, nagyméretű alkotásra használták. 
A monumentalitásra törekvő Aba-Novák az 
1937-es párizsi világkiállításra festette meg 
a Magyar-francia történelmi kapcsolatok 
című pannóját. Műve jelentős sikert aratott. 
Egyrészt, mert a trianoni tragédia után első 

alkalommal szerepelt Magyarország a világ-
kiállításon, másrészt, mert a kép elnyerte a 
közönség, de főleg Picasso tetszését is. Ő ki-
áltott fel így: „Kicsoda ez a barbár zseni?!” 

A mű sorsát az alkotó nagy tisztelője, 
szakértője, Supka Magdolna, a 2005-ben 
elhunyt művészettörténész karolta fel, küz-
dött a grandiózus alkotás méltó elhelyezé-
séért. A művészettörténész élete jelentős 
részében kutatta, ápolta, s lehetőség szerint 
őrizte a páratlan értékeket. Most a doku-
mentumok anyagából egy páratlan és ritka 
kötet látott napvilágot.

Társulási 
szerződés

Jubiláló házaspárok ünnepe Perkátán
Augusztus 30-án, szombaton az egyházközségi karitásznapon a jubi-
láns házassági évfordulósokat ünnepeltük.  26 házaspár jelezte, hogy 
szeretne részt venni az ünnepségen. A rendezvény szentmisével kez-
dődött, melynek keretében Pámer Ottó atya megáldotta a jelenlé-
vőket és a betegség miatt távolmaradó hitvestársakat is. A hittanos 
gyermekek, a hitoktatók és az énekkar közös műsorral köszöntötte 
az ünnepelteket. A közös emlékezésben nagy segítségünkre volt a 
technika, a kivetített képek segítettek felidézni, milyenek is voltunk 
nem is olyan rég. A házaspároknak a Karitász és a Rózsafüzér-tár-
sulat egy kis ajándékkal is kedveskedett, amit a ministránsok adtak 
át a kivetítés alatt. Az 56. házassági évfordulójukat ünneplő Nedves 
Györgyöt és Pavlicsek Magdolnát egy szép Bibliával is megajándé-

kozta. Az ünneplés jó hangulatú szeretetlakomával folytatódott a 
templomkertben. Hagyományteremtő szándékkal, harmadik alka-
lommal rendezünk tematikus karitásznapot: 2006-ban ministráns-
találkozót, 2007-ben családi találkozót, az idei, házaspárok ünnepe 
után jövőre idős és beteg embertársainkat ünnepelnénk. 

Munkánk nem korlátozódhat csupán az adományok gyűjtésére 
és szétosztására, bár ez is rendkívül fontos és szükséges; célunk az 
értékes emberi kapcsolatok őrzése és erősítése, ráirányítva ezzel a 
figyelmet az élő Istennel való folyamatos kapcsolat fontosságára.

– Toldi Hajnal, hitoktató 

FALUHÁZAT AVATTAK
Augusztus huszadika duplán jelentős ünneppé vált a kulcsi pol-
gárok számára. A településen az állami ünnep fényét helyi aktua-
litással emelték. Nevezetesen az újonnan kinevezett alpolgármes-
ter, Posch János átadta a közelmúltban elkészült új Faluházat. Az 
ünnepi kenyeret Böttger Antal református lelkész szentelte meg, 
míg az estét tűzijátékkal zárták. 

A Pannó
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– Köszönöm, jól vagyok, és nagyon nagy 
megtiszteltetésnek tartom ezt a kitüntetést 
– válaszolt Gabi első kérdésemre, majd hoz-
zátette: – Igazán büszke vagyok a Lovagke-
resztre. Sajnos van, aminek még nem tudok 
teljes szívből örülni.

– Csak nem az ezüstéremre céloz?
– De igen, hiszen mindenáron nyerni 

akartunk. Ezért is értük meg óriási csaló-

dásként, hogy csak a második helyen ér-
tünk célba. Hazaérkezve aztán a családom 
és barátaim hatására kezdtem átértékelni az 
eredményünket. Meg kell tanulni örülni az 
ezüstéremnek is, talán lassan meg is tanu-
lom, és egyszer még erre is büszke leszek – 
mosolyodik el.

– Gondolom, százszor kielemezte már azt 
a futamot.

– Talán még többször is. Szerettünk vol-
na elcsípni egy jó rajtot, hogy a kiugró egy-
ségeket kétszáz méterig utolérhessük. Tud-
tuk, hogy a finisünk erős, és ha sikerül, amit 
elterveztünk, akkor nyerhetünk. Sajnos 
azonban a rajtunk nem úgy sikerült, ahogy 
azt elképzeltük. A németek hamar nagy 
előnyre tettek szert, s a végén hiába növel-
tük a csapásszámot, már képtelenek voltunk 
ledolgozni a hátrányunkat. Nagy kár, hogy 
mindössze három hónapot készülhettünk 
együtt. Utólag elmondható, kevésnek bizo-
nyult ez az idő.

– Milyen volt belülről az olimpia?
– Fantasztikus. A rengeteg sportoló, 

sportvezető és szurkoló feledhetetlen han-
gulatot teremtett. A szállásunk is nagysze-
rű volt. Egy kiváló ötcsillagos szállodában 
helyeztek el minket, közvetlenül a pálya 
mellett. Kifogástalan ellátásban része-
sültünk, csak a klímaváltozást volt nehéz 
megszokni. Három hetet töltöttünk kint, 
de a rendkívül magas páratartalmú leve-
gőhöz nem tudtam hozzászokni. A pára-
tartalom olykor elérte a 90 százalékot is, 
még a verseny napján is 75 százalékos volt. 
Több versenyző teljesítményén láttam, 
hogy ennek (is) köszönhetően a hajrában 
fáradt el. Jómagam is éreztem, hogy nehe-
zebben viselem a terhelést. Aztán meglepő 
volt látnom, hogy miként készülnek más 
nemzetek. Az olimpiát mindenki sokkal 
komolyabban vette, mint egy Európa- vagy 
világbajnokságot. Még a legesélytelenebb 
sportolók is foggal-körömmel küzdöttek, 
hatalmas versenyre késztetve az esélyese-
ket. Talán ezért is fordult elő, hogy ennyi 
nemzet sportolója tudott győzni ebben a 
belterjesnek nevezett sportágban.

– Hogyan alakul az elkövetkező időszak 
programja?

– A folytatásról még nem tudok nyilat-
kozni. Tudom, hogy meglepő, de még nem 
esett szó a folytatásról sem a négyes tagjai 
között, sem egyesben. Egyelőre hagyjuk 
érni a dolgokat. Az ellenben tény, hogy most 
a teljes kikapcsolódás időszaka következik,  
csak novemberben ülök ismét hajóba. 

– Egy négyéves ciklus azonban tagadhatat-
lanul lezárult.

– Ez is tény, ahogyan az is, hogy novem-
berben megkezdődik majd a következő. 
Azonban még azt sem tudom, hol és ho-
gyan fogunk edzeni. Egyelőre újabb egyéni 
szponzorokat keresek, mert nincs sok támo-
gatóm, pedig a ruházatomon, a hajómon és 
a lapátomon lenne még bőven hely a reklá-
moknak. 

– Pedig azt hinné az ember, hogy versenyez-
nek a támogatók a kegyeikért.

– Sajnos ez nem így van. Amióta hazaér-
keztünk, alig hívnak, kevesen érdeklődnek fe-
lőlem, felőlünk. Magyarországon az olimpiák 
után ilyenkor a nagy csend időszaka követke-
zik, kivesznek mindent a sportból. Magyaror-
szágon az ezüstérmet, az ezüstérmest erköl-
csileg nem ismerik el, csak az arany számít. 
Tudom, mi is elsőséget vártunk magunktól, 
de ebben az ínséges időben egy kicsit na-
gyobb visszhangra számítottunk. Mi is arany-
éremben gondolkodtunk, nagyon szerettünk 
volna bizonyítani, de így sikerült. Minden-
esetre sokat tanultam, és ma már tudom, eb-
ből az eredményből is lehet építkezni.

– Anyagilag azért nincs oka a panaszra.
– Valóban nincs, de még nem gondol-

tam végig, mihez kezdek az ezüstéremért 
járó 11,2 millió forinttal. A barátommal élek 
együtt, így nem kell azonnal lakást vásárol-
nom belőle, tehát valószínűleg kikérem az ő 
tanácsát is, és együtt józanul megfontoljuk, 
mi legyen az említett összeg sorsa.

  – Szóládi Zoltán

N É V J E G Y

Név: Szabó Gabriella
Született: Budapest, 1986. 08. 14.
Egyesületei: KSI, Dunaferr SE
Edzője: Sári Nándor
Nevelőedzője: Agócs Mihály
Legjobb eredményei: kétszeres Euró-
pa-bajnok (K-2 1000 m, 2007. és K-2 
500 m, 2008), világbajnoki 3. helye-
zett (K-2 1000 m, 2007), olimpiai 2. 
helyezett (K-4 500 m, 2008)

A pekingi olimpián eredmé-
nyesen szerepelt magyar spor-
tolókat, valamint a felkészíté-
sükben segédkezőket tüntetett 
ki Sólyom László köztársasági 
elnök a Parlament Kupolater-
mében augusztus 27-én. Lovag-
keresztet vehetett át az olimpia 
legeredményesebb dunaújvá-
rosi sportolója: az ezüstérmes 
Szabó Gabriella is. A fiatal ka-
jakossal az olimpiai teljesítmé-
nyéről és további céljairól be-
szélgettem.

INTERJÚ SZABÓ GABRIELLÁVAL

Lovagkereszt 
és ezüstérem 
a vitrinben 
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– Miből veszem észre, hogy csontritkulásos 
vagyok?

– Legtöbbször sajnos csak abból, hogy 
eltörik a csontja. A betegségnek ugyanis 
nincsenek látványos tünetei. Van úgy, hogy 
az ember rosszul lép és combnyaktörést 
szenved, vagy a mosogatónak üti a karját és 
eltörik az alkarcsontja. Ennél veszélyesebb 
az úgynevezett néma törés, amikor a csigolya 
összeroppan. A beteg a hátát, derekát fájlalja, 
de mivel megszokta, hogy az élet velejárója, 
hogy ez fáj, az fáj, jó ideig ki sem derül a baj.

– A hátfájás nagyon gyakori, és számos do-
log okozhatja. 

– Így igaz. A fájdalom jellegéből azonban 
következtethetünk a kiváltó okra. Ha az ki-
mozgatásra enyhül, akkor valószínűleg tar-
tásbeli problémákra, gerincferdülésre stb. ve-
zethető vissza. Ha hajoláskor vagy általában 
a mozgás indításakor észleljük a kellemetlen 
érzést, akkor vélhetően a porckoronggal van 
probléma. Ha azonban nyugalmi helyzetben 

– ülve, fekve, állva – érzünk hosszan tartó fáj-
dalmat, az már gyanús lehet.

– Megelőzhetjük a bajt?
– Mindenkiben genetikailag kódolt a 

csúcs-csonttömege, vagyis az, hogy mennyit 
érhet el maximum élete során. Ez az érték 
olyan, mint a sportolónál a jó eredmény: a le-
hetősége adott rá, de meg kell dolgoznia érte. 
Fontos a kalciumgazdag táplálkozás – vagyis 
a tejtermékek fogyasztása –, a mozgás, a mind 
kevesebb stressz. Ám kétségtelen, hogy van, 
amire nincs igazán befolyásunk. A nőknél 
ugyanis a női nemi hormon karmester-szere-
pet tölt be a csontépülés során, így a változó 
kor beálltával nincs, ami „vezényelje” a folya-
matot. 100 éve az asszonyok sok gyermeket 
vállaltak, azaz „hormongazdagon” élték le 
az életük javát. Átlagéletkoruk alacsonyabb 
volt, nem is igen maradt a betegségnek ide-
je a kialakulásra. Kiegyensúlyozottan – nem 
gyorséttermekben – táplálkoztak. Kemény 
fizikai munkát végeztek, nem olyan mozgás-

szegényen teltek a mindennapjaik, mint a 
maiaknak.

– Ezek szerint a magas átlagéletkor és a tor-
zult életmód minden bajok forrása?

– Nem egészen. Számos más betegséghez 
társulhat csontritkulás. Ilyen például a pajzs-
mirigy-túlműködés, a cukorbetegség vagy a 
felszívódási zavar, amit jellemzően a stressz 
okoz, és már egészen fiatal korban jelentkezik.

– Szűrik nálunk a csontritkulást? 
– Sajnos nem, pedig jó volna. Amerikában 

minden 60 év feletti állampolgárnak ajánlott 
megjelennie ilyen vizsgálaton, hiszen a meg-
előzés olcsóbb az egészségügy számára, mint 
a gyógyítás.

– A magyar Osteoporosis Centrum-hálózat 
viszont világhírű.

– Orvosaink Angliában segítenek beindí-
tani egy hasonló hálózatot, az Unió számára 
pedig modellértékű a magyar példa. Mégis 
elkeserítő a helyzet nálunk. Régen, amikor 
a betegséget még visszafordíthatatlannak 
hittük, és csak megállítani tudtuk a folyamat 
előrehaladását, rendelőink zsúfolásig teltek 
páciensekkel, akiknek órákat kellett várniuk 
a bejutásra. Ma a korszerű, biotechnológiai 
módszerekkel kifejlesztett gyógyszerek segít-
ségével már orvosolni tudjuk a bajt. A betegek 
azonban alig jutnak el hozzánk, mert az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár megvon-
ta a háziorvosoktól a beutalás jogát, és csak 
néhány szakorvosnál hagyta meg azt. Például 
a traumatológusnál és az urulógusnál, akinek 
épp elég a gondja a saját területén.   

– Ez azért is sajnálatos jelenség, mert – ha a 
beteg eljut odáig – az orvosi segítségen túl lelki 
támaszt is kaphat a Fejér Megyei Osteoporosis 
Klubban. Milyen útmutatóra számíthat még a 
civil szervezet keretein belül?

– Rajnainé Erdélyi Éva a motorja az egye-
sületnek, amelynek tagjai heti rendszeresség-
gel találkoznak. Gyógytornáznak, kicserélik 
a tapasztalataikat. Jómagam havonta előadást 
tartok a páciensek számára, akik szeretnek 
pontosan tisztában lenni a betegségükkel an-
nak érdekében, hogy gyógyulásukhoz maguk 
is minden lehetséges eszközzel hozzájárulja-
nak. – méhes mónika

MEGHÍVÓ
Fejér Megye Önkormányzata OKTÓ-
BER 17-ÉN, PÉNTEKEN 15 ÓRÁ-
TÓL ünnepséget rendez a megyehá-
zán a Fejér Megyei Osteoporosis Klub 
tagjai számára a CSONTRITKULÁS 
VILÁGNAPJA alkalmából.

Ha a karmester visszavonul...
Az Osteoporosis, azaz a csontritkulás gyakori betegség, az időben fel-
ismert eset viszont ritka. Bár a sokáig gyógyíthatatlannak hitt kórra 
van ellenszer, az érintettek zöme nem jut el a megfelelő kezelésig – 
egyebek mellett ennek miértjére ad választ dr. Rápolthy Ildikó, a Fe-
jér Megyei Osteoporosis Centrum főorvosa.

HIRDETÉS
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– Pataky Attila szerint 
Agárd meghatározó hely. 
Milyen értelemben az? 

– A zenei igényesség-
ben, a fiatalok felé  törté-
nő példamutatásban és a 
szép természeti környe-
zet miatt. Színpadunkon 

nem lépnek fel kérészéletű zenekarok, nincs 
playback, nincsenek túltetovált előadók. Az 
Edda Művekkel egyébként három évtizeddel 
ezelőtt találtunk egymásra, és a szakmai kap-
csolatnál mindig több volt köztünk. Hasonló 
értékeket vallunk magunkénak, legyen szó a 
hazánkról, az egészséges életmódról, a drog-
mentességről vagy a zene szeretetéről.

– Érzékelheti ezt a jó viszonyt a közönség is. 
Mondják, hogy az Edda Agárdon a legjobb. Ám a 
színvonalas koncerthez kevés a zenekari profizmus. 

– Szinte minden alapfeltétel hiányzott év-
tizedekig, származott is számos problémám 
ebből. Ez egy zöld mezős beruházás volt, 
1977-ben az abszolút nulláról kezdtük. Ami-
kor bejelentettem a színpad áramigényét, azt 
mondták, hogy ne vicceljek már, egy község-
nek kell ekkora teljesítmény…Mégis, a gyep-
szőnyeg alatti vízelvezetéstől kezdve az ország 
legmagasabb állandó színpadának megépí-
téséig mindent igyekeztem megteremteni 
ahhoz, hogy a közönség kulturáltan szórakoz-
hasson. Nem véletlen, hogy az ország külön-
böző pontjairól Agárdra járnak kedvenceik 
koncertjeire a rajongók. Amikor a Petőfi Csar-
nok igazgatója körülnézett nálam, azt mondta, 
hogy ilyen megszállott őrültet még nem látott. 
Amit ugyanis én csinálok, arra neki külön me-
nedzsmentje van.

– Nem kísértett meg az ízlésváltás 31 év után? 
Mindhalálig rock?

– Mindhalálig, de például az R-GO és a 
Benkó Dixilend Band  nem rockzenét játszik. 
Legfontosabbnak azt tartom, hogy az adott 
műfaj legkiválóbbjai lépjenek fel nálunk.

– Egészen más szemmel látod az előadókat, 
mint a rajongók. A művészember pedig nem köny-
nyű ember. Származott már ebből konfliktusod?

– Természetesen igen, de tőlem  tudomásul 
veszik a kritikát. Őszinte és szókimondó vagyok, 
ezért soha nem hagyom szó nélkül, ha valaki pél-
dául késik vagy nem hozza azt a színvonalat, amit 
– nyilván a közönség érdekében – elvárok. Végül 
azonban mindig helyükre kerülnek a dolgok.

– És mit szólnak az agárdiak? Örülnek, hogy 
„turbózod” a helyi turizmust, vagy legszívesebben 
kihúznák a dugót a konektorból? 

– Vegyesek a reakciók. A város vezetésével 
most már jó a kapcsolatom és vannak olyan 
helybéliek, akik gratulálnak mindahhoz, amit 
csinálok. De sok ellenérzéssel is találkozom. 
Hiába mondták ki rólunk hivatalosan, hogy 
nem vagyunk zajtényezők, egy helyi diszkóval 
rendszeresen összetévesztenek bennünket, s 
emiatt rengeteg szidalmat kapunk. 

– A honlapotokon olvasható, hogy azért kezd-
tetek el téli és nyári rendezvényeket szervezni an-
nak idején, mert minden kulturális és közösségi 
célú beruházás kimaradt az 1971. évi kormány-
programból. A kulturális, közösségi élmény garan-
tált a pop strandon. Értékelik az erőfeszítéseid?

– Idén a turisztikai rendezvénykeretből egy 
fillért sem kaptunk. Pedig a Velencei-tó idegen-
forgalma ismét válságban van, ezért támogatást  
csak olyan programra  szabadna  adni,  amely 
ténylegesen segíti a turizmust… Országos hírűek 
vagyunk, a hetvenes évek fiataljai már a gyerme-
keikkel járnak vissza ide – van mire alapoznunk. 
Jellemző módon az amúgy nehéz helyzetben 
lévő Fejér Megyei Önkormányzat szorított ki 
számunkra 200 ezer Ft támogatást, amelyet a 
közönség nagy tapssal köszönt meg…   

– Ha valaki azt ajánlaná, hogy pénzt, hely-
színt biztosít neked a görög vagy a horvát tenger-
parton, csak vidd magaddal a szakmai tapaszta-
latod, elmennél?

– Nem, dehogy. Ragaszkodom a magyar 
előadókhoz, és minden ide köt: a közönség, 
az emlékek, a barátok. Az Agárdi Pop Strand 
végül is egy rendhagyó életmű.

 – méhes mónika

I n t e r j ú

HIRDETÉS

Ami a kormányprogramból kimaradt

Novembertől keresse a könyvesboltokban 
vagy a Ráció Kiadónál (www.racio.hu)!

Az „Adj helyet magad mellett” és a „Kör közepén állok” olyan dal-
szövegrészletek, amelyeket majd’ minden korosztály folytatni tud. 
Az Agárdi Pop Strandon az összes olyan magyar zenekar megfordult 
már, amelynek dalai segítik a generációk közti párbeszédet. Turbók 
János főrendező kitartásának köszönhetően a  hazai rock-kultúra fel-
legvára nőtt ki az agárdi gyepszőnyegből.   

Fejér Megyei Ifjúsági Nap
A megye ifjúságáért dolgozó civil szervezetek, a 
Fejér Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizott-
ságának támogatásával – azt a célt tűzték ki maguk 
elé: hagyományteremtő szándékkal megszervezik 
a Fejér Megyei Ifjúsági Napot, amely célközönsé-
gének a középiskolás korosztályt, ezen belül – ki-
emelten – a hátrányos helyzetű fiatalokat tekinti. 
A rendezvénynek a Velencei-tavi Vízi Sportiskola adott otthont szeptember 6-án. Az 
egész napos rendezvény az egészséges életmód, a pozitív életcélok, a drogprevenció, a 
hagyományőrzés, a tehetséges fiatalok bemutatkozása, a fiatalok érdeklődési területe-
inek bemutatása és kulturált szórakozása jegyében zajlott. A rendezvényen működött 
civil falu, mászófal, kézműves foglalkozásokon lehetett részt venni, fafaragást és zsong-
lőrködést tanulni, vagy éppen tanösvényen hajókázni. A színpadon eközben egymást 
váltották az amatőr színjátszók, tánccsoportok és zenekarok. 
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
A terület már az Árpád-korban lakott volt: 
X-XI. századi magyar köznépi temető 32 sír-
ját találták meg itt. A község a XIV. század 
közepéig besenyő szállás volt. Oklevelek 
először 1334-ben említik a települést mint 
Sancta Agathát. A név a középkori templom 
védőszentjére, Szent Ágotára utalt. 1342-től 
lett a terület kisnemesi családok birtoka. A 
török 1543-ban elfoglalta Székesfehérvárt, 
ezzel megpecsételődött Szentágota sorsa is. 
A lakosság elmenekült, a falu teljesen elnép-
telenedett. Az oszmán uralom alóli felszaba-
dulás után szerbek telepedtek le a faluban. 
Az 1740-ben épített kápolnát 1753-ban 
templommá bővítették a jezsuiták, akik 
egy kúriát is emeltek. Ma ebben a kúriában 
működik az általános iskola. Végleges, ma 
is használatos elnevezését 1898-ban kapta 

Sárszentágota. A Sárvíz egykori nagy ki-
terjedésű mocsarát már lecsapolták, helyét 
kultúrnövények, főként gabonafélék és ku-
korica foglalta el. 

SÁRSZENTÁGOTA JELENE
Ma már – annak ellenére, hogy kiváló 
minőségű mezőföldi talaja van a telepü-
lésnek – a mezőgazdaság kevés ember-
nek ad munkát. Baranyák István polgár-
mester elmondása szerint helyben ugyan 
kevés munkahely van, ennek ellenére 
nem magas a munkanélküliek száma. 
A sárszentágotaiak nagy része Székesfe-
hérvárra jár dolgozni. A község lakossága 
1400 fő körül mozog. Ez a szám évek óta 
állandónak mondható. Az, hogy a tele-
pülés lélekszáma nem csökken, annak 
köszönhető, hogy sokan költöznek ki a 

nagyvárosból és találnak maguknak új 
otthont Sárszentágotán. „Gyakran kérde-
zem a beköltözőktől: mi ilyen vonzó a te-
lepülésben? A válasz szinte mindenkinél 
azonos: ez a csönd és nyugalom megfizet-
hetetlen” – mondja a polgármester. 

A településen nyolc osztályos általános 
iskola és óvoda is működik intézményi tár-
sulás keretében Kálózzal és Sárkeresztúrral. 
A faluban igen aktív a közösségi élet. Van 
nyugdíjasklub, lovasklub, sportegyesület 
(melynek kiszolgáló létesítményeit, öltöző-
it nemrég varázsolták újjá) és nagyon jelen-
tős munkát vállal magára a Sárszentágotáért 
Egyesület. Ők szervezik és bonyolítják 
például teljes mértékben a falu közétkez-
tetését. „Nagyon nagy terhet vesznek le az 
önkormányzat válláról a civil önszervező-
dések” – nyilatkozik elismerően a polgár-
mester. Természetesen Sárszentágotának is 
vannak jeles napjai. A legnagyobb ünnep az 
augusztus 20-i falunap és a július második 
vasárnapján tartott búcsú, de jelentős ese-
ménynek számít még a szüreti és a farsangi 
bál, valamint a június eleji fogathajtó ver-
seny is. 

1 0  •  F e j é r  L a p 

Sárszentágota a Székesfehérvárt Sárbogárddal összekötő 63-as út 
mellett, Fejér megye közepén, a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet 
határán fekszik. A majd 1400 lakosú községnek közigazgatásilag ma 
Felsőkörtvélyes is része.

M e g y e j á r ó

SÁRSZENTÁGOTA 

Csend és nyugalom 
a Sárvíz völgyében

„Nagyon nagy terhet 
vesznek le az önkormány-
zat válláról a civil önszer-
veződések” 

BARA NYÁK
ISTVÁN 

Sárszentágota   
polgármestere

fehervarujsag2008-09.indd   10fehervarujsag2008-09.indd   10 2008.09.08.   17:56:142008.09.08.   17:56:14



A 60-as években, amikor a talajvizeket lecsa-
polták, felborult a környék vízháztartása és jó 
néhány tó kiszáradt. Most a tervek között sze-
repel, hogy mesterségesen hozzanak létre egy 
1 hektáros horgásztavat. Az idegenforgalom 
másik iránya a vallási turizmus lehet. Ugyanis 
Szent Ágota, aki a falunak és a templomnak is 
a névadója, a mellrákos betegek védőszentje. 
(Szent Ágotáról lásd a keretes írást.) Ugyan-
csak a turistaforgalom fellendítését szolgálná 
egy tájház kialakítása is. További tervek között 
szerepel a falu infrastruktúrájának növelése. 
Kiépítésre vár a csatornahálózat. „A tervek 
már megvannak, de sajnos a pályázatokon 
eddig még nem sikerült külső forrást találni 
a megvalósításhoz” – mondja Baranyák Ist-
ván. De a település önkormányzata szeretné 
mihamarabb megvalósítani a templom és a 
sportpálya felújítását, valamint az orvosi ren-
delő bővítését is.  – H. Z.

TERVEK
Amikor a fejlesztési lehetőségekről érdeklő-
dünk, Baranyák István így válaszol: „tervek-
ben nincs hiány”. Az egyik, már épp a vége 
felé tartó beruházást meg is mutatja nekünk. 
A napokban lesz a műszaki átadása az álta-
lános iskola új épületszárnyának. Hat tan-
teremmel bővül az intézmény. A remények 
szerint a legifjabb nebulók a téli szünet után 
birtokba is tudják venni az új létesítményt. 
Az így felszabaduló régi kisiskolai épületet 
az önkormányzat szeretné szálláshellyé alakí-
tani. Eddig ugyanis nem volt a faluban sem-
milyen szálláslehetőség, pedig Sárszentágota 
több szempontból is vonzó lehet a turisták 
számára. „A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Kör-
zet kapuja vagyunk” – mondja a polgármes-
ter. A tájvédelmi körzet különleges értéket 
képvisel. A szakemberek 42 itt költő és 56 
átvonuló madárfajt számoltak össze. Külföldi 
turisták, vadászok csodájára járnak az itteni 
érintetlen természeti környezetnek. Bár ez 
csak egy része annak, ami a múltban létezett. 

2 0 0 8 .  s z e p t e m b e r  •  1 1

M e g y e j á r ó

NÉVJEGY

Sárszentágota
A település rangja: község

Irányítószám: 8126
Körzetszám: 25

A település honlapja: 
sarszentagota.extra.hu

Ágota a keresztény 
ókor egyik leghí-
resebb szentje. A 
források szerint a 
III. század elején 
született Szicíliá-
ban, előkelő szü-
lők gyermekeként. 
A római helytartó 
beleszeretett Ágo-

tába, ám ő hajthatatlan maradt. Erre a 
helytartó bordélyba csukatta. Ágota 
továbbra is ellenállt, ezért bíróság elé 
állították, kihallgatták, megkínozták és 
börtönbe vetették. A kínvallatás során 
hóhérai levágták Ágota melleit. A rá-
következő éjszakán Ágota cellájában 
megjelent Szent Péter és begyógyította 
a sebeit. A további kínzásokba később 
mégis belehalt. A legenda megőrizte 
Szent Ágotának azokat a szavait, ame-
lyeket bírája szemébe vágott, miután 
az megcsonkíttatta: „Embertelen 
zsarnok! Nem szégyenled, hogy egy 
nő testéről azt vágatod le, amiből mint 
gyermeket anyád téged is táplált? Tudd 
meg, hogy lelkemben továbbra is épek 
melleim, melyeket Istennek szentel-
tem. Belőlük merítek erőt magamnak.”

Szent Ágota a középkorban a tizen-
négy segítőszent között volt. Főleg a 
mellbetegek fordulnak hozzá, de ő a 
szoptatódajkák, s általában az anyatej 
védőszentje is.

Szent 
Ágota 
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R i p o r t

HOVA TOVÁBB, HA RÁTALÁLTUNK?
„A településeken létrejöttek a gyermekjóléti 
szolgálatok. Bár szükség volna több jól fel-
készült szakemberre és bővebb eszköztárra, 
egyelőre a financiális korlátok szabnak a mű-
ködésnek mozgásteret. Ha az alapellátásban 
való gondozás eredménytelennek bizonyult, 
vagy azonnali intézkedéssel a gyermek csa-
ládból való kiemelése válik szükségessé, to-
vábbi sorsáról az illetékes gyámhivatal dönt. 
Tapasztalatunk szerint a gyermekek egyre 
előrehaladottabb életkorban, sok-sok trau-
mát megélten, sérülten kerülnek az ellátó-
rendszerbe.” 

FELKÉSZÜL, VIGYÁZZ – SZŰRÉS 
A START ELŐTT 
„Jelenleg nevelőszülői családokban nevelke-
dik a gyermekek fele. A nevelőszülők felada-
ta átmeneti, arra az időtartamra szól, amíg 
a vér szerinti család újra képessé nem válik 
funkciója ellátására. Ez egészen más, mint az 
örökbefogadás, ahol a gyermek olyan jogok-
kal, a szülő pedig olyan kötelezettségekkel 
bír, mint a vér szerinti kapcsolatban. Az ide-
iglenes befogadóknak nemcsak a kötődésre, 
hanem az elszakadásra is fel kell készülniük, 
ezért is fontos a mentális felkészítésük: a 60 
órás képzés kötelező.”

A NEVELÉSBEN NINCS ÜZLET
„Az otthont nyújtó ellátás színvonalas bizto-
sítása rendkívül sok forrást igényel. A szoci-
ális szféra egyik költségtakarékos szegmense 
a nevelőszülői ellátás: a normatív támogatás 
összege évek óta csökken. A jelenlegi 820 ezer 
forint/fő/év összeghez legalább ennyit hozzá 
kell tennie az intézmény fenntartójának ahhoz, 
hogy a működés biztosított legyen. A gyerme-
kek gondozását, nevelését végzők díjazása évek 
óta azonos összegű, a „hagyományos” nevelő-
szülő 13 ezer forint juttatásban részesül, a hiva-
tásos nevelőszülői díj 112 ezer forint havonta 

(mindössze hat van ilyen a megyében). Ebben 
a tevékenységben nincs üzlet. Aki ilyen feladat-
ra vállalkozik, azt a segíteni akarás vezérli.”

AZ ISKOLA IS PARTNER
„A gyermekek többsége különböző tanulási 
problémákkal és hátrányokkal küzd, melyek 
leküzdésében komoly segítséget nyújtanak 
a közoktatási intézmények. A pedagógu-
sok többnyire tolerálják a magatartásprob-
lémákat is. Célunk, hogy a gyerekek minél 
sokoldalúbb fejlesztését biztosítani tudjuk 
tehetségük kibontakoztatása, illetve felzár-
kóztatásuk érdekében. Fontos, hogy önálló 
életük kezdetén rendelkezzenek egy olyan 
szakmával, amellyel a munkaerőpiacon jó 
eséllyel jelenhetnek meg.”

KIEMELT FIGYELEMMEL
„A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és tagjai 
személyesen szereztek tapasztalatot az egyes 
gondozási helyek állapotáról és erre alapoz-
va tettek hitet a változtatás szükségessége 
mellett. Az elmúlt évben a fenntartó 50 mil-
lió forint összeget biztosított arra, hogy az 
ellátó rendszerben korábban keletkezett hát-
rányok csökkenjenek – ez a hozzáállás az el-
látottaknak örömet, a szakemberek számára 
pedig megerősítést jelent. Az európai uniós 
források lehetőséget nyújtanak az intézmé-
nyi fejlesztésre, remény szerinti megvalósu-
lásukkal ellátórendszerünk mind közelebb 
kerül a szükségletekhez.”  – méhes

Akik a szívükkel ruháznak be 

A GONDOSKODÁS PILLÉREI
A megyei önkormányzat döntése értelmében a Fejér Megyei Önkormányzat Gyer-
mekvédelmi Központja 2007. július 1-jétől integrált gyermekvédelmi szakellátást 
nyújt. A központ munkavállalóinak száma 229 fő. Gyermekvédelmi gondoskodásban 
részesülők száma a megyében 813 fő, ebből 670 kiskorú. A Gyermekvédelmi Köz-
ponthoz 669 ellátott tartozik, a kiskorúak száma ebből 561 fő. Nevelőszülői családok 
száma 194, ebből hivatásos 6.

Szakfeladat: az otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosítása, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatás, szakmai szolgáltatói és hatósági döntéselőkészítés. 
A lakásotthonokban (Előszállás, Sárbogárd, Mezőfalva, Dég, Lepsény, Sárosd) a gyer-
mekvédelem rendszerébe bekerülő kamaszkorúakat helyezik el. Székesfehérváron két 
gyermekotthoni egység működik, az egyik 0–3 éves, a másik 3–24 éves korig fogadja 
a rászorultakat. Martonvásáron a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek a külön-
leges gyermekotthon lakói. A 18–24 év közötti, utógondozói ellátásra jogosult fiatal 
felnőttek számára fenntartott az előszállási otthon, amelyhez külső férőhelyek tartoz-
nak, Dégen, Előszálláson és a megyeszékhelyen. Az integráció nem érintette a velencei 
különleges gyermekotthonokat.

Átlátható vázlat a legmélyebb kötődések és legfájóbb szakadások ke-
zelésének szakmai hátteréről: Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei 
Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja igazgatónőjének gondo-
latait foglaltam össze, a teljesség igénye nélkül.

HIRDETÉS
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Idén kijutott a jóból a dunaújvárosiaknak. 
A kiválóan megrendezett EFOTT után a 
sörfogyasztóké, majd a borkedvelőké volt a 
színtér. Előbbi két fesztivál a Szalki-szigeten, 
utóbbi a Városháza téren került megrende-
zésre. Az első helyi sörfesztivál gyermekba-
rát vidámparkjaival és a csábító lacikonyhák 
ízbombáival, valamint a színpadi kínálattal 
nagy sikert aratott. Az augusztus közepén 
megrendezett, immáron hagyományos bor-
fesztivál pedig a Zamatos Napok elnevezést 
kapta a keresztségben. A családi pincészetek 
és cégek (izsáki, tiszaföldvári, villányi, móri, 
badacsonyörsi, kunszentmiklósi, soltvadkerti 
borászatok tették tiszteletüket) legízletesebb 
borai mellett három napon keresztül kézmű-
ves-vásár és ugyancsak nívós színpadi elő-
adások kínáltak kellemes kikapcsolódást a 
város lakosságának. 

A Mányi Német Hagyományőrző Tánc-
együttes ebben az évben részt vett a 45. 
Europeade folklórfesztiválon, Európa leg-
nagyobb folklórfesztiválján Martignyben, 
Svájcban. A több mint 4500 táncost, zenészt 
és énekest vendégül látó öt napos fesztivál 
július 23-tól 27-ig tartott. A mányiak 22-én 
este indultak és fél napos buszutazás után 
23-án délben érkeztek a Wallis kantonban, 
francia nyelvterületen fekvő Martignybe, 
ahol regisztrálás után egy kísérővel men-
tek tovább a szállásukra, egy kis faluba, 
Riddesbe, Martignytől 17 km-re. A helyi 
iskolában kaptak szállást, ahol az osztály-
termekben a matracok elég kényelmetlenek 

voltak ugyan, de a csodás panoráma elfeled-
tette ezt a kis kényelmetlenséget. Amúgy 
sem töltöttek sok időt a szálláson, szinte csak 
aludni jártak vissza, mert a program elég 
sűrű volt. Csütörtök délelőtt Montreux-ban 
jártak a Chillon váránál, ahol legnagyobb 
meglepetésükre magyar nyelvű prospekust 
kaptak, ami alapján felfedezték a várat. Dél-
utánra pedig siettek vissza Martignybe az 
utcai fellépésükre, ahol a Ganter Spiztbaum 
zenekar kísérte őket. Pénteken a vendéglátó 
Riddes falu szervezett az ott lakó spanyolok-
nak, cseheknek, bolgároknak és a mányiak-
nak egy borkóstolót, kirándulást majd azt 
követően vacsorát és fellépést a hegyek kö-
zött. Szombaton a hivatalos találkozó után 
rövid strandolás következett, majd buszban 
öltözés és 2 km-es felvonulás, amin 202 kul-
túrcsoport vett részt egész Európából, és a 
magyar zászlót borzasztó büszkén lobog-

tatták a mányiak is. Vasárnap következett a 
rendezvény csúcspontja, fellépés az Amfite-
átrumban, a záró ünnepségen. A táncosok 
meghatottan álltak a több ezer néző előtt, 
és mikor felharsant a leányvári zenekar, a 
leányvári és mányi tánccsoportok közös 
műsorral koronázták meg a fesztiválon való 
részvételt. Hétfőn a csoport nem haza in-
dult, hanem Franciaország felé, Chamonix-
ba, ahol a Mont Blanc csúcsot nézték meg 
3800 méterről, és bár a ritka levegő miatt 
majdnem mindenki rosszul volt, feledhe-
tetlen élményben volt részük. Az éjszakát 
Bregenzben, Ausztriában töltötték, majd 
kedden a Bodensee déli partján utaztak az 
Insel Mainauig, a sziget felfedezése után 
pedig visszahajóztak az északi part mentén 
ismét Bregenzbe. Ott felültek a buszra és 
csodás élményekkel tértek haza Mányra.
  – Fuchs Orsolya, csoportvezető

A Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesülete (VEKI) tava-
szi konferenciáján hirdették meg az I. Velencei-tavi Filmfesztivált 
a tó környékén kiránduló, nyaraló amatőr „filmkészítők” részére. A 
Bál-Na Produkció Kft., a Keleti Szél Háza és a Velence-tavi Kistér-
ségért Alapítvány által szervezett filmfesztivál témája a Velencei-tó 

környéki élmények voltak. A verseny eredményhirdetését augusztus 23-án rendezték a gár-
donyi Sport Beachen. Húsz induló közül kilencen jutottak a döntőbe. Ezek közül szakmai 
zsűri választotta ki a legjobbakat. A legjobb film, legjobb operatőr, legjobb rendező és leg-
jobb vágó kategóriában hirdettek győzteseket. A díjakat Trócsányi Gergő, a Taxidermia c. 
film főszereplője, L. Simon László, a Magyar Írószövetség titkára, Tóth István, Gárdony 

város polgármestere és Sas Tamás filmrendező 
adta át. A szervezők célja a kezdeményezéssel az 
volt, hogy a Velencei-tóra és környékére felhívják 
a figyelmet, miközben arra is kíváncsiak voltak, mi 
vonzó a nyaralók számára a tóban. A díjátadással 
egy időben meghirdették a második Velencei-tavi 
Filmfesztivált, azért, hogy a nyári mellett őszi, téli 
és tavaszi élmények is filmre kerülhessenek.

A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesü-
let idén is szervezett „Testvértábort” az álla-
mi gondozásba vett, különböző települése-
ken/intézetekben élő, vér szerinti testvérek 
számára. Az immár hetedik alkalommal 
megrendezett program keretében egy hé-
tig Balatonfenyvesen nyaralhattak együtt a 
testvérpárok. A táborban egy 3 éves kislány 

volt a legfiatalabb, és az enyhe, valamint kö-
zépsúlyos fogyatékkal élő táborlakók együtt 
tevékenykedtek egészséges társaikkal.

C i v i l  h í r e k

I. Velencei-tavi Filmfesztivál

Fesztivál 
fesztivál hátán

VII. Testvértábor

A Mányi Német Hagyományőrző Táncegyüttes Svájcban táncolt
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C i v i l  h í r e k

 Bűnmegelőzési tábor a 
drogprevenció jegyében
Augusztus 16. és 22. között, immár negyedik 
alkalommal rendezte meg a Lurkó Gyer-
mekvédelmi Egyesület bűnmegelőzési tá-
borát veszélyeztetett fiataloknak. A lakás- és 
gyermekotthonokban, nevelőszülőknél élő, 
14-19 év közötti állami gondozott fiatalok 
sokkalta nagyobb veszélynek vannak kitéve 
kamaszként és fiatal felnőttként is, mint nor-
mál családi körülmények között felnövő tár-
saik, ezért próbál pályázati forrásokat keresni 
civil szervezetünk az integrált táborra. 

Idén a megszokott helyszíntől eltérően 
egy balatonkenesei üdülő adott otthont a 
tábornak. Napi 6-8 órás tematikus foglalko-
zásokon vettek részt a fiatalok. Csapatépítés-
ben, önismereti, konfliktus- és agresszióke-

zelési technikák elsajátításában Bíróné Oláh 
Mária pártfogó felügyelő szaktudásával 
segítette munkánkat. Székesfehérvár város 
rendőrkapitánysága közlekedésbiztonsági 
alosztályának munkatársa, Májer László 
r.fhdgy vezetésével baleset-megelőzési ve-
télkedőt és gyakorlati bemutatót tartottak; 
tesztlap-kitöltés, keresztrejtvény és kerékpá-
ros ügyességi pálya is szerepelt a program-
ban. A bűnmegelőzési alosztály munkatársai 
Brandl Csilla r.őrnagy vezetésével, „Vigyázz 
magadra” címmel drogprevenciós, isme-
retterjesztő foglalkozásokat tartottak sok 
játékos elemmel, a végén hasznos ajándé-
kokkal. Drámapedagógiai foglalkozás kere-
tében, nagy odaadással gyakorolták a tábor 
résztvevői a valós helyzeteket. Klobusitzky 
Györgynek, a Rendőrtiszti Főiskola ad-
junktusának kétnapos, látványelemekkel és 
szórakoztató illusztrációkkal tűzdelt előadá-

sa nagy hatással volt minden résztvevőre. 
Dr. Szeifert Jenőnek a Fejér megyei Vörös-
kereszt igazgatójának szakmai programja is 
sok egészségügyi, elsősegélynyújtó ismeret-
tel gazdagította a fiatalokat. 

A remek idő ellenére nem sok idő ju-
tott fürdőzésre és napozásra. A reggeli tor-
na után többnyire késő délután, este volt 
idő szabadfoglalkozásra, sportolásra. Bor 
Imréné táborvezető, Nagy Dánielné, Ma-
gyar Boróka, Szabó Mónika és Janóné Ildi-
kó szervezők biztosak abban, hogy a Lurkós 
táborban részt vevő állami gondozott gye-
rekek egészséges, drog-, baleset- és bűncse-
lekménymentes életvitelének kialakítását, 
és áldozattá válásuk megakadályozását szol-
gálta az együtt töltött egy hét.

Janó Andorné
elnök, 

Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület  
HIRDETÉS
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Még otthagytam a papírboltban 
kétezer-hatszázat, körzőre, szí-
nesekre, erre-arra. Eszembe 

jutott az anyuka a buszról, akinek ujjaiba 
vörös vályút nyomott a nejlonszatyor, és a 
mellette kapaszkodónak megjegyezte: „Ná-
lunk három nagy gyerek van, százezer fölött 
már nem számoltam”. Mármint a pénzt, ami 
az iskolakezdésre elfolyt. 45 körüli asszony 
volt. Amolyan három műszakos alkat, aki a 
keveset is sokfelé tudja osztani, hogy a vé-
gén hogy, hogy nem, mindenre jusson. 

77 millió elemistakorú gyermeknek nem 
adatik meg a világon, hogy írni-olvasni ta-

nuljon. Ahol pedig megadatik, ott sem egy-
szerű. Egy pápua új-guineai iskoláról láttam 
egy magazinban fotót. A gyermekek kavicsos 
földön ülve hallgatták a tanítót. Pandanus fa 
leveléből készült szoknyácskát viseltek, hogy 
így is őrizzék őseik szokásait.

Kicsi lányom új tankönyvei között felfe-
deztem egy csodát Hon- és népismeret cím-
mel. Nem ér fel a levélszoknyával, tudom, 
de végre valami. Ha már a nyelvtankönyv 
címlapjára tolakodott a „kommunikáció”… 
Néha elnézem a gyereket, ahogy hazaesik a 
teli táskával. Kedvem volna elvinni a temp-
lomba, ahol a padok között még látszik a 
homokföld. Összetoboroznám a falu pulyá-
it, és fogadnék egy tanítót, akinek szállást 
adnék, kosztot, s minden nyáron vödör-
szám a sárgabarackunkból. Nem várnám, 
hogy a kislány mindent tudjon, és életfogy-

tig tanuljon. Csak ismerje a növény- és ál-
latvilágot, amely körülveszi, mert könnyen 
megélheti, hogy a súlyos ivóvíz- és élelmi-
szerhiány ráköszönt. Aztán – hogy egyenes 
derékkal járjon – olvasson néhány magyar 
klasszikust. Ismerjen meg államférfiakat a 
múltból, s akarjon ő is rendet, tisztességet, 
szeretetet magában, maga körül.

 Rengeteget olvastam életemben, nemcsak 
irodalmat. Természettudományos írásokat is 
nagy kanállal. Olykor mégis feleslegesnek 
érzem mindezt. Mert bár a gyermekeknek 
csípőből jellemzem a zöldborsót (rendszer-
tani kategória, morfológiai felépítés, nö-
vényélettan), megtermelni nem tudom. Bár 
vidéken lakom, hajtom a melót és nincs rá 
időm. Meg jóval olcsóbb a fagyasztott. Így 
vész ki az élet az életből.

 – méhes mónika

Levélszoknya, 
kavicsföld
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– Gondolhatnánk, hogy a Vízmű akár félvállról is veheti a minő-
ségbiztosítást, legalábbis a fogyasztó szemszögéből, hiszen tetszik, 
nem tetszik, olyan víz folyik a csapból, amilyen. A dolog nem úgy 
működik, mint például egy mobilszolgáltató esetében, amivel ha elé-
gedetlen vagyok, váltok.

– Egy fogyasztó valóban nem tud kilépni tőlünk, egy teljes 
település viszont igen, ha az önkormányzata úgy dönt. A testü-
letet a helyiek választják, így közvetve ugyan, de a vizet haszná-
lók kontrollja is működik a törvények előírta szabályozókon túl. 
Emellett hatalmas tévedés lenne azt hinni, ha a fogyasztó nem 
mehet máshová, akkor nem kell komolyan venni. Ugyanis pont 
ettől a kényszertől érzékenyebb – a vízellátás amúgy is kényes te-

rület. Ha nem oldjuk meg a problémát, az „beszorul” a fogyasztó 
és a szolgáltató közé. Csak halmozódik, és kölcsönösen keserít-
jük meg egymás életét. De nem ezt tesszük. A lehető leghama-
rabb, többnyire azonnal elintézünk minden ügyet. 

– Mi az, amire figyelniük kell?
– Mindenre és mindenkire. Az ISO 9001 minőségirányítá-

si és a 14001 környezetközpontú irányítási rendszert, illetve a 
laborszabványt integráltuk: ezek együttese ad keretet működé-
sünknek, vagyis az egész szolgáltatás szigorúan szabályozott és 
ellenőrzött.

– Minden tanúsítvány annyit ér, amennyi a gyakorlatban meg-
valósul belőle. A reklamációk száma ennek közérthető mérőszáma 
lehet.

– 112 ezer fogyasztói helyen 288 ezren veszik igénybe a 
Fejérvíz szolgáltatásait, ebből 537-en fordultak hozzánk panasz-
szal tavaly. Természetesen előfordult, hogy mi hibáztunk, ám az 
ilyen típusú megkeresések zöme megalapozatlan, és leginkább a 
számlázással kapcsolatos. 1,4 millió számlát küldünk ki évente, 
a reklamációk száma erre az értékre vetítve a fél ezreléket sem 
teszi ki.

– Az önök kötelezettségei világosak: minőségi szolgáltatás, kor-
rekt tájékoztatás és rugalmas ügyintézés. Melyek a fogyasztó felada-
tai?

– A felsoroltak rá eső oldala. Mi biztosítjuk a tiszta ivóvizet 
és elvezetjük a szennyvizet, de arra a vízhasználónak is ügyelnie 
kell, mit enged a csatornába: nem szabad bele például zsiradékot, 
nagy darabos szemetet és állati hulladékot önteni. Lehetővé kell 
tennie munkatársaink számára, hogy leolvashassák a vízmérőt, 
illetve meg kell óvnia azt a téli fagyoktól. Mi igyekszünk minden 
lényeges dologról tájékoztatást adni. Meghirdetjük a leolvasások 
idejét az újságban, tájékoztató füzetekben, a honlapunkon stb. 
Ám ha a fogyasztónak kérdése van, bátran forduljon ügyfélszol-
gálatunkhoz! Nem multinacionális, hanem önkormányzati cég 
vagyunk. Emberi léptékben gondolkodunk, s ennek szellemé-
ben keresünk megoldást minden problémára.

– Nemrég újult meg székesfehérvári ügyfélszolgálatuk, illetve 
Bicskén, Móron, Sárbogárdon és Szabadbattyánban is tárt ajtók 
várják az ügyfeleket. Ma már azonban egyre többen élnek az elekt-
ronikus lehetőségekkel. Mit lehet ily módon a www.fejerviz.hu-n el-
intézni?

– Szinte mindent, az onnan küldhető e-maileken keresztül. 
Honlapunk mindig friss, a települések vízminőségi adataitól 
kezdve a letölthető formanyomtatványokon, ügyintézési tudni-
valókon át az elérhetőségig minden megtalálható rajta.

– méhes mónika

A FEJÉRVÍZ ZRT elérhetőségei: 
Székesfehérvár, Király sor 3-15. 
Tel.: 535-800, Fax: 315-598. 
Elektronikus ügyintézés, honlap: 
www. fejerviz.hu

H i r d e t é s

Emberi léptékkel, 
magas színvonalon

Nemcsak beszélnek és ta-
núsítványokat állíttatnak ki 
róla, hanem ellenőrzik is, 
nap mint nap. Zsebők Lajos 
kommunikációs és minőség-
fejlesztési főmérnök frap-
páns meghatározással élve 
írja le a Fejérvíz Zrt. egyik 
legfontosabb ismérvét: minőség az, amit a fo-
gyasztó annak tart. Vonatkozzék az a vízre, a tá-
jékoztatásra vagy az ügyfélszolgálatra; bármire, 
ami része a szolgáltatásnak.
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