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Egy paralimpikon 
vallomásai
Gurisatti Gyula egyedüli sporto-
lóként képviselte Fejér megyét a 
Paralimpián. – 7. ol dal

  

Türelmes jelenléttel 
Interjú Nagy Viktóriával, a Fejér 
Megyei Szent György Kórház 
református kórházlelkészével.    

 – 15. ol dal

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

Község a vár alatt
Megyejáró rovatunkban bemutat-
juk Csókakőt, ahol egy középkori 
vár és ízletes borok várják a turis-
tákat. – 10. oldal

 

Több mint egy könyv
Spányi Antal megyéspüspök a Biblia 
éve alkalmából minden megyei 
intézménynek egy példányt ajándé-
kozott a Szentírásból. – 2. ol dal

Olimpikonok
a Megyeházán
BESZÁMOLÓ A RENDEZVÉNYRŐL – 8. oldal
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Nyilvános, nyitott igazgatói értekezletet 
tartottak a Fejér Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények ve-
zetői szeptember 23-án. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Spányi Antal 
megyéspüspök, aki a Biblia éve alkalmá-
ból valamennyi intézménynek egy-egy 
példányt ajándékozott a Szentírásból.

Az intézmények vezetőit és a vendéget 
dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés el-
nöke köszöntötte. Bevezetőjében röviden 
ismertette a püspök úrral a megye intézmé-
nyeit, felsorolva eredményeiket, amelyekre 
méltán lehetnek büszkék. Spányi Antal me-
gyés- püspök – utalva a megyei közgyűlés 
elnökének áttekintésére a megyei intézmé-
nyekről – annak a meggyőződésének adott 
hangot: hatalmas az a szolgálat, amelyet az 
intézményvezetőkre bíztak. Ezek a feladat-

körök biztos értékrendet, felelősségteljes 
gondolkodást kívánnak. Emlékeztetett rá: 
ebben az esztendőben a keresztény egyhá-
zak a Biblia évét, XVI. Benedek pápa pedig 
Szent Pál évét hirdette meg. Központi gon-
dolatuk a Biblia, illetve a Szentírás üzenete. 
Személyes hangon megvallotta, nem tudja 
magában szétválasztani a tanúságot tevő 
papot, a kultúrát szerető embert és a Bibli-
ára hívőként tekintő embert. A Bibliát mint 
emberi alkotást kívánja átadni az intézmény-
vezetőknek – hangsúlyozta –, olyan alkotás-
ként, amely meghatározza Európa kultúráját, 
melynek alapja a zsidó-keresztény kultúrkör. 
Olyan Istentől sugalmazott könyvnek nevezte 
a megyéspüspök a Szentírást, amely segítheti 
az emberi kapcsolatokat. Kifejtette: ha nem 
figyelünk a Biblia üzenetére, szükségszerűen 
erkölcsi válság következik be. Beszéde végén 

arra kérte az intézményvezetőket: fogadják 
el tőle a Bibliát intézményük számára, akár 
hittel, akár csak azért, mert az alapozta meg 
az európai kultúrkört. Tegyék lehetővé mun-
katársaik számára, hogy kézbe vehessék a 
Bibliát. Reményét fejezte ki, hogy – mint két 
évezrede folyamatosan – a Biblia segíteni fog 
emberi gondjaink megoldásában.

Az intézményvezetők nevében dr. Deme-
ter Zsófia történész, a Fejér Megyei Múze-
umok Igazgatóságának igazgatója mondott 
köszönet az ajándékért, illetve az azt kísérő 
gondolatokért. Kitért rá, hogy „a magyar nép 
asztalán ez a könyv a lelki útravaló mellett 
mindennapi útmutatással is szolgált. Ezen 
túl azonban szokásban volt az, hogy a családi 
Bibliába jegyezték be a legfontosabb esemé-
nyeket. Természetesen elsősorban a születé-
sek és halálesetek dátumát”. 

Befejezésül arra kérte vezetőtársait, hogy 
használják az ajándékba kapott Bibliát ők is 
mind ünnepeinken, mind hétköznapjainkban.

Több mint egy könyv

Az idén október 7-e és 12-e között kerül 
sor a hagyományos „Könyvtárak össze-
fogása a társadalomért” rendezvényso-
rozatra. A Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár – a megye településein terve-
zett rendezvények összehangolása mel-
lett – változatos programokat kínál a 
megye lakosságának.

Az országos akció célcsoportja most 
a tizenéves korosztály, az ő számukra 
szerveznek beszélgetést pszichológussal 
és egészségpedagógussal, író-olvasó ta-
lálkozót a tinédzserek körében népszerű 
Tóth Krisztinával. Emellett lesz vetélkedő 
a reneszánszról, online kitölthető feladat-
sor a szerelmes magyar irodalom témakö-
réből, a vállalkozó kedvűek könyvtáros-
ként is kipróbálhatják magukat. Minden 
korosztályt érintenek a kedvezmények: 
a hét folyamán fél áron, vasárnap pedig 
ingyenesen használhatják a könyvtár – 

internet hozzáférést is biztosító – számí-
tógépeit. 

A rendezvénysorozat zárása a hagyomá-
nyos „könyves vasárnap”, amikor teljes körű 
nyitva tartással, kedvezményes könyv- és 
folyóiratvásárral, ingyenes beiratkozással, 
a késedelmi díjak elengedésével, különle-
ges programokkal (raktártúra, régi köny-
vek bemutatója) csalogatják az érdeklődő-
ket. A rendezvénysorozat a Szabad Színház 
előadásával zárul vasárnap este.

A részletesen program a www.vmmk.hu 
oldalon olvasható.

Ismét összefognak
a könyvtárak

Nem látva is látszani
Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Látássérültek Regionális 
Közhasznú Egyesülete. A rendezvénynek a megyeháza adott ott-
hont, a résztvevőket dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke 
köszöntötte. A konferencia deklarált célja volt, hogy feltárják a va-

kok és gyengénlátók esélyegyenlőségét akadályozó jelenségeket, 
a köznapokban is tapasztalható elutasítást, diszkriminációt – il-
letve, hogy megoldásokat találjanak azok enyhítésére. Dr. Balogh 
Ibolya támogatásáról biztosította a résztvevőket, elmondva, hogy 
a Fejér Megyei Önkormányzat értékrendjében kiemelt helyet 
foglal el a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok támogatása.
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Szeptember 25-én tartotta első rendes őszi 
ülését a Fejér megyei közgyűlés. Az eszten-
dő első fele, mint azt az ülés kezdetén több 
képviselő is megjegyezte, szoros, feszített 
költségvetési keretben telt el, de a kitűzött 
feladatokat a közgyűlés sikeresen végrehaj-
totta. Az önkormányzat féléves pénzügyi 
beszámolóját a képviselők elfogadták, akár-
csak a költségvetés ez évre tervezett módo-
sító javaslatát és a nagy horderejűnek számí-
tó, a Nemzeti Emlékhely fejlesztéséről szóló 
javaslatot is. A határozat szerint a közgyűlés 
a korábban már elvállalt nyolcvannégymil-

lió forint mellett a hiányzó hetvenmilliónyi 
önrészt is biztosítja a Nemzeti Emlékhely 
tervezett fejlesztéséhez. Így nincs akadálya 
annak, hogy a teljes, 2,3 milliárd forintos 
Királyi séta projektről októberben aláírják 
a szerződést.

A képviselők támogatását elnyerte a Vö-
rösmarty Megyei Könyvtár „Tudásdepó-Exp-
ress” pályázati kiírás keretében történő fej-
lesztése. A közgyűlésen a képviselők többsége 
nem fogadta el a Velencei-tavi Vízi Sportisko-
la (VVSI) Kft. korábbi működési időszakáról 
szóló beszámolót, amelyet annak korábbi 
vezetője adott elő. Ugyanakkor egy másik 
napirendi pontban az esztendő végéig tartó 
megbízatással Döbrentei Gábort nevezték ki 
az intézményt működtető kft. vezetőjéül.

A közgyűlés elfogadott egy hosszú táv-
ra tervezett környezetvédelmi és energia-
racionalizási programot. A közgyűlésen 
határozat született a megyei önkormányzat 

dolgozóinak lakáshoz jutási támogatásáról 
is. A megyei önkormányzat csatlakozott a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kezdemé-
nyezéshez, amely a megyénket is érintő M8-
as autópálya megépítést szorgalmazza.

Dr. Balogh Ibolya a közgyűlésről tartott 
sajtótájékoztatójában elmondta, felújítás-
ra szorul a Schaár Erzsébet Múzeum. Bár a 
közgyűlés megszavazta a felújítást, amely-
nek költsége 20 millió forint, a költségekről 
szeretnének tárgyalni a város önkormányza-
tával, hiszen az épület emeleti része az övék, 
és az ottani beázás miatt a földszinti rész 
is károsodott.  Mindezek mellett a megye 
50 millió forintot irányzott elő arra, hogy a 
megyei múzeum néprajzi értékeinek állan-
dó tárlatához megfelelő helyszínt biztosít-
son. A gyűjtemény anyaga – amely már bir-
tokukban van – a felújítások után a múzeum 
Országzászló téri épületegyüttesében kapna 
helyet.                     – Szücs Gábor

Az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc egyik fontos ütközetének 
emlékére rendeztek nagyszabású 
ünnepséget Pákozdon. A „fris-
sen” megalakult magyar honvéd-
ség sikeresen vette fel a küzdelmet 
az ellenséggel szemben a forrada-
lom vívmányainak védelmében.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc egyik jelentősnek számító 
csatája zajlott le Pákozd térségében szeptember 29-én. A történel-
mi esemény 160. évfordulójának emlékünnepe alkalmával számos 
látványos megemlékezésre került sor. A történelmi eseményeket fel-
idézve a Pákozdi Katonai Emlékhelynél szeptember 26-án délelőtt 
az általános és középiskolás diákok számára rendeztek emlékezetes 
honvédelmi vetélkedőt, majd több éves hagyományoknak megfele-
lően a szabadságharc hőseinek emlékére ökumenikus imára került 

sor a sukorói református templomban 
az egykori haditanács színhelyén (a 
padsorokban ma is névtáblák jelölik 
a haditanács egykori résztvevőinek 
ülőhelyeit). Vasárnap a Pákozdi Ka-
tonai Emlékhelyen a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör (HTBK) szé-
kesfehérvári szervezte és Sukoró Köz-
ség Önkormányzata, valamint a Fejér 
Megyei Szent István Király Múzeum szervezésében egész napos csa-
ládi rendezvényekkel várták a vendégeket. Délelőtt dr. Gyuricza Béla 
vezérezredes, a HTBK örökös elnökének emléktábláját koszorúzták 
meg, majd Fejér megye és Székesfehérvár város önkormányzata, a 
honvédség, a rendvédelmi szervek és a civil szervezetek képviselői 
helyezték el koszorúikat a történelmi obeliszk talpazatán. Később a 
történelmi, hagyományőrző egyesületek, díszegyenruhás huszárok 
látványos katonai bemutatókkal elevenítették fel a csata legizgalma-
sabb pillanatait. Ezt követően a vendégek a Magyar Honvédség látvá-
nyos légi és földi harcászati bemutatóit szemlélhették meg. – Szücs

Az energiahordozók egyre gyorsabb fogyatkozása miatt mind 
fontosabb az úgynevezett megújuló energiaforrások kiaknázá-
sa. Ez volt a témája a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, a  Portugál-Magyar Kereskedelmi Kamara és a Fejér Megyei 
Önkormányzat által szervezett konferenciának is.

A tanácskozás alapötlete Karsai Bélától, a kamara alelnökétől 
származott, a megvalósítást azonban már a megyei közgyűlés és 
Portugália magyarországi nagykövetsége is teljes odaadással tá-
mogatta. A konferencia vendége volt Henriques da Silva nagykö-
vet, a termet zsúfolásig megtöltő érdeklődőket pedig dr. Balogh 

Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Az elnök asszony 
kiemelte, hogy a megyei önkormányzat kiemelten fontosnak 
tartja az energiatudatos szemléletmódot, a korszerű és hatékony 
energiafelhasználást. Mindennek érdekében környezetvédelmi 
és energiaracionalizáló programot alkotott a közgyűlés, melynek 
alapvető céljai között szerepel a hivatal- és  intézményhálózat ener-
giafogyasztásának csökkentése, az energiaveszteség okait feltáró 
vizsgálatok teljes körű elvégzése és az energiahatékony technoló-
giák bevezetése. A rendezvény adta alkalmat kihasználva, annak 
témájához illeszkedve a kamarák és a megyei önkormányzat hosz-
szú távú együttműködési megállapodást kötöttek; a megállapodás 
alapján fognak a jövőben együttműködni a megújuló energiafor-
rások felhasználásában.

Emlékezés Pákozdon

Az energia nélkülözhetetlen

A megyei 
közgyűlésen 
történt
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Két felújított lakásotthont adtak át szep-
tember 22-én Mezőfalván. A megyei 
önkormányzat fenntartásában műkö-
dő lakásotthonokat a Gyermekvédelmi 
Központ neveltjei vehették birtokukba. 

     Az ünnepélyes átadáson Balsay István, 
a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke mondott 
rövid beszédet. Sajnálattal jegyezte meg, 
hogy napjainkban a források, illetve a dön-
téshozók szociális érzékenységének hiánya 
miatt ritka a hasonló esemény. Kijelentette 
ugyanakkor, hogy a megyei önkormányzat 

minden akadályozó körülmény ellenére 
mindent elkövet, hogy a szociális és gyer-
mekvédelmi szakosított ellátások tárgyi-el-
helyezési, valamint személyi feltételeit mie-
lőbb a jogszabályi normáknak megfelelővé 
tegye. Ezen törekvés keretében valósult meg 
a most átadott beruházás, amelynek beke-
rülési költsége mintegy 29 millió Ft volt, 
melyből csaknem négymilliót a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályá-
zati forrásból biztosítottak, 25 millió Ft-ot 
pedig az önkormányzat saját forrásaiból.

Engedélyezett tervei vannak egy 48 fé-
rőhelyes gyermekotthon megépítésének, és 
készülnek a sárbogárdi, lepsényi lakásott-
honok, valamint az előszállási utógondozó  
felújítására benyújtandó európai uniós pá-
lyázatok.

Otthon
Mezőfalván

HIRDETÉS

HIRDETÉS

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

Mintegy fél éve a megyei önkormányzat kezdeményezésére 
indították el Fejér megye öt településén az ún. Településőr-
programot, amelynek lényege, hogy a munkaügyi központ 
támogatásával álláskeresőket alkalmaznak a közbiztonság 
védelme, erősítése érdekében. Mint arról Balsay István, a 
megyei közgyűlés alelnöke és Simon László megyei rendőr-
főkapitány beszámolt, a tapasztalatok kedvezőek – mégis van 
némi probléma a folytatással.
   Az öt település (Cece, Kálóz, Sárosd, Mezőfalva és Sárkeresztúr) 
közbiztonsága statisztikai adatokkal igazolhatóan javult, amióta a 
településőrök is segítik a rendőrök és a polgárőrök munkáját. A fő-

kapitány hangsúlyozta, hogy nem a hivatásos bűnüldözők és nem 
is az önkéntesek helyettesítésére találták ki a programot, hanem 
azok kiegészítésére.
   Az eredményes kezdeményezés folytatását illetően az jelent gon-
dot, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a munkaügyi köz-
pont ugyanazon személyek foglalkoztatására csak fél évre adhat tá-
mogatást. Mivel ez a támogatás a működtetésnek elengedhetetlen 
forrása, hat hónaponként le kellene cserélni a mégoly hatékonyan 
dolgozó őröket is. Ez pedig a hatékonyság ellen hat. A megyei ön-
kormányzat ezért kezdeményezi a rendeletek módosítását, a javas-
lattal a regionális munkaügyi központ is egyetért.

Folytatni szeretnék a Településőr-programot 
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A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga kezeli a székesfehérvári Romkertet, 
melynek rekonstrukciójára a követke-
ző két évben a tervek szerint több mint 
egymilliárd forintot költenek. A nagy 
várakozást kiváltó beruházás önrészé-
nek biztosításáról – 154 millió forintról 
– szeptember 25-i ülésén döntött a fenn-
tartó Fejér Megyei Közgyűlés. 

Régóta Nemzeti Emlékhelynek hívjuk a 
Romkertet, holott máig nincs arra vonatkozó 
jogszabály, mi is tekinthető annak. (Hivata-
losan még Ópusztaszer is csak történeti em-
lékhelynek minősül.) Talán azért emlegetjük 
mindannyian így a helyet, mert nemzetünk 
számára kiemelt jelentőséggel bír. Igen fon-
tos események színtere volt a magyar törté-
nelem során a törvénylátó napoktól kezdve 
a királyok koronázásán és temetkezésén át 
a kancellária működéséig – ezért érezhetjük 
igazoltnak e kifejezést. 

 Ahhoz képest, hogy a rommezőn 150 éve 
folytatnak feltárásokat, laikus szemmel az 
eredmény elég kevésnek tűnik. Azért van ez 
így, mert a régészek, az időjárás viszontagsá-
gaitól megóvandó, kénytelenek voltak a talált 
maradványok zömét visszatemetni. A projekt 
célja egyebek mellett éppen az, hogy végre a 
teljes leletanyagot láthassa a nagyközönség. 
„Meggyőződésem, hogy a nemzeti emlék-

hely gondolatkörének egyetlen autentikus 
hitelesítő eszköze maga a rommező” – vallja 
Szabó Zoltán építész.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor 
miért építenek hozzá bármit, maradhattak 
volna a puszta állagvédelemnél, ám a szak-
ember szerint a kettő nem zárja ki egymást, 
sőt. „Mindaz, amit hozzá szeretnénk építeni, 
az emlékhelyet a lehető legnagyobb gondos-
sággal védi, és sosem feledkeztünk meg arról, 
hol vannak a határaink. Csak oly mértékig 
éltünk a mai kor építészeti nyelvével a kon-

cepció megalkotása során, hogy az véletlenül 
se közömbösítse vagy szorítsa háttérbe a tör-
téneti emlékezést.”

A rommezőt körülbelül egy méterrel a je-
lenlegi járószint alatt mutatják be. Egy előre 
megtervezett, kötött pályán lehet majd bejár-
ni olyan korracél-üveg szerkezetű járdákon, 
amelyek a volt földhivatal felőli bejáratot a 
Mátyás kápolna melletti kijárattal kötik ösz-
sze. 

A tér szellemi középpontja a Szent István- 
sír. Kiemelt szerepét egy „diadalívvel” jelení-
tik meg, amely mintegy az őt hitelesítő rom-
terület materializálódásaként idézi meg az 
egykori templom lélegzetelállító méreteit. Ez 
az emlékmű tulajdonképpen nem lesz más, 
mint a bazilika egyik jellegzetes, kőből kifa-
lazott metszéke, az eredeti jellegzetességeket 
bemutató faragványok (fejezetek, lábazatok, 
ívbélletek stb.) stilizált feltüntetésével, úgy, 
ahogyan azt a térgeometriai sajátosságaiból, 
illetve a fennmaradt történeti forrásokból ki-
következtették. Az emlékhely környezetében 
a romok fölötti városi tér egy része üvegbo-
rítást kap, így a rommező, illetve a belőle ki-
növő templommetszék spirituális kapcsolata 
tapinthatóvá válik. 

A rommaradványokon és az új építészeti 
elemeken kívül segíti még a látogatók számá-
ra az elmúlt évszázadok megértését az alsó 
szinten igényesen, mégis visszafogott eszkö-
zökkel kialakított, interaktív múzeumi tér, 
egy olyan audio-vizuális rendszerrel, amely-
nek része a ma már legtöbb professzionális 
kiállításon alkalmazott érintőképernyő is.

 – méhes mónika

A diadalív fényében

Tessely Zoltánt, a Fidesz–KDNP jelöltjét választották meg a Szántó 
János halálával megüresedett polgármesteri posztra a 2008. szeptem-
ber 28-án, vasárnap tartott időközi választáson. A településen név-
jegyzékbe felvett választópolgárok száma 9204 fő volt, a választópol-
gárok összesen 3448 voksot adtak le. Tessely Zoltán, a Fidesz–KDNP 
jelöltje 1405 szavazattal a leadott voksok 40,49 százalékát nyerte el. 
A három független jelölt közül Fekete Attila 873, Kovács János 893, 
Mészáros András pedig 277 szavazatot kapott.

Tessely Zoltán Bicske új polgármestere 

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

HIRDETÉS
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Országos demonstratív találkozó lesz 
október 18-án, Sárszentlőrincen.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a felnö-
vekvő generációk, gyermekeink megfelelő 
oktatási-nevelési intézményekbe járjanak. 
Ez szükséges ahhoz, hogy egészséges lel-
kületű, jól képzett, a múlt értékei és a jövő 
lehetőségei iránt fogékony és elkötelezett 
polgárokká váljanak.

A magyar iskolarendszerben az elmúlt 
években lezajlott változások – vélemé-
nyünk szerint – nem efelé vezetnek. A 
teljesítményfinanszírozás, az intézményi 
integrációkat preferáló jogszabályok egy-
re nehezebb helyzetbe hozzák az oktatás 
résztvevőit. Ezek a döntések mára a legtöbb 
kistelepülés iskolájának létét veszélyeztetik, 
aminek következménye a felső tagozatok 
és helyenként az iskolák teljes bezárásának 
tendenciája. A fejlemények közvetlenül a 
gyermekeket és az iskolákat érintik, közvet-
ve azonban a kistelepülések rövid idő alatt 
történő teljes felszámolását vetítik előre.

A kisiskolák megmentéséért orszá-
gos összefogást kezdeményez dr. Puskás 
Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnö-
ke 2008. október 18-ra, a Tolna megyei 
Sárszentlőrincre. A demonstratív találkozó 
célja olyan konkrét javaslatok megfogalma-
zása a költségvetés, illetve az ágazati jogsza-
bályok módosításához az Országgyűlésnek, 
amellyekkel biztosított lesz a kistelepülése-
ken is az iskolák működtetése. 

A találkozón az ország minden részéről 
várjuk az ügyben érintett települések pol-
gármestereit, iskolaigazgatókat, pedagógiai 
szakmai szervezetek képviselőit és szakpo-
litikusokat. 

A fórumra 13 órától kerül sor a 
sárszentlőrinci általános iskola udvarán, 
ahol döntés születik az Országgyűlés felé 
benyújtandó javaslatokról. Reméljük, 
minél több olyan emberrel találkozunk 
Sárszentlőrincen, akinek fontos a kistele-
pülések jövője. Meggyőződésünk, hogy 
közös kiállásunkkal elősegíthetjük a vidéki 
Magyarország egyik legnagyobb problé-
májának megoldását!

 Tolna Megyei Önkormányzat

HIRDETÉS

Felhívás
a kisiskolák 
megmentéséért Dunaújváros Megyei Jogú Város Köz-

gyűlése szeptember 25-én elfogadta az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát (to-
vábbiakban IVS), mely az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Tervhez szervesen illesz-
kedve lehetővé teheti, hogy regionális 
operatív programok útján európai uniós 
pályázatokon nyerjen forrásokat a város.

Az IVS három nagy területre összpon-
tosít: városi funkciókra, az egészséges élet-
módra és a gazdasági fejlesztésekre. Célja 
élhető és versenyképes város kialakítása. 
A dokumentum 24 akcióterületet határoz 
meg, ezek közül az egyik a belváros rekonst-
rukciójával foglalkozik. Komoly pénzfor-
rások nyílhatnak meg, különösen, hogy a 
kidolgozott projektjavaslatokat 2008. feb-
ruár 29-től már be lehet nyújtani a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Kiemelt Programok 
és Projektek Főosztályára. S azt se feledjük, 

ilyen léptékű arculatváltásra, a városkép 
átformálására ötven éve nem volt hasonló 
léptékű koncepció. Kedvező elbírálás esetén 
a projektek megvalósítása a jövő évben meg-
kezdődhetne.

Szabó Imre, Du-
naújváros főépí-
tésze támogatja az 
elképzeléseket. 
– Feladatom volt a 
projekt koordiná-
lása, melyet nagyon 

hasznosnak tartok. Sikerült olyan stra-
tégiai anyagot elkészíteni, amely kije-
lölte a fejlesztési irányokat és elgondol-
kodtatta a városfejlesztéssel foglalkozó 
szakembereket, valamint megvalósításra 
érdemes megfontolásokat vetett fel. Az 
első számú akcióterv megvalósulása már 
önmagában is jelentős változásokat hoz-
na. A most felvázolt nagyvonalú elképze-
lések megvalósulását azonban politikai 
egyeztetésnek kell majd megelőznie.

Arculatot 
válthatna a város
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A Fejér Megyei Szent 
György Kórház Új-
szülött-, Csecsemő és 
Gyermekosztálya jelen-
tős pénzadományban 
részesült 2008. szep-
tember 5-én. A „Közös-

ség Szíve” elnevezésű program keretében, 
melyet a CBA és a Procter & Gamble vál-
lalkozások kezdeményeztek, egymillió 
forintos összeghez jutott a Fejér Megye 
Gyermekeiért Alapítvány. S hogy az ado-
mánynak köszönhetően milyen műsze-
rekkel gyarapodott az osztály és az eszkö-
zök mennyiben segítik munkájukat – erről 
kérdezte lapunk munkatársa az osztályve-
zető főorvost, dr. Simon Gábort.
– Az adomány részben nagyon sokat jelentet, 
hisz egy égetően fontos, akut műszerpótlást 
sikerült belőle megoldani. Pulzoxymétereket 
szereztünk be, mely készülékek a beteg véré-
nek oxigénkoncentrációját, szívműködését 
ellenőrzik. Az általuk jelzett értékek nagyon 
fontos segítséget nyújtanak a betegágy, illet-
ve az inkubátor mellett dolgozó nővéreknek, 
orvosoknak. Másrészt viszont nagyon keve-
set, mivel az 1990-es években évente kiírt 
pályázatok 2001-ig biztosították az újszülött 

intenzív ellátás folyamatos fejlesztését. Az-
óta viszont célzott pályázatok nem kerültek 
kiírásra, így az elhasználódott gépek-műsze-
rek folyamatos lecserélését és a minimum-
feltételhez szükséges darabszám biztosítását 
nem sikerül megoldani.

– Jelenleg milyen technikai ellátottsággal 
rendelkezik az osztályuk?

Osztályunk három részlegén folyik in-
tenzív betegmegfigyelés és betegellátás, a 
tizenhét ágyas intenzív újszülött, a nyolc 
ágyas gyermek- és a hat ágyas sürgősségi 
részlegünkön. A minimumfeltételek szerint 
mindegyik ágyhoz egy betegellenőrző mo-
nitor, egy intenzív ágyhoz három infúziós 
pumpa szükséges. Szerencsére rendkívül 
ritkán fordul elő, hogy minden ágyban beteg 
fekszik, így a részlegek közötti műszerátcso-
portosításokkal eddig a betegellátást még 
nem fenyegető munkát tudtunk végezni. A 
közelmúltban azonban olyan helyzet alakult 
ki, hogy a koraszülött intenzív részlegünkön 
egyszerre tizenöt intenzív megfigyelést és 
ellátást igénylő, 1500 gramm alatti súlyú kis 
beteg feküdt, akiknek a monitorizálását csak 
úgy tudtuk biztosítani, hogy egyidejűleg a 
gyermek intenzív részlegünkön szerencsére 
kevés beteget kellett ellátnunk. Monitorok 
kölcsönkérésével tudtuk megoldani, hogy 
a kismamákat koraszülés veszélye esetén 
ne kelljen más intézetbe szállítani. Az or-

vosi műszerek rendkívül drágák, például 
egy pulzoxyméter a minőségtől függően 
300-390 ezer forint közötti összegbe, egy 
komplett, több életfunkciót ellenőrző mo-
nitor pedig 3-4 millió forint körüli összegbe 
kerül. Az adománynak köszönhetően több  
pulzoxymétert tudtunk megrendelni, ezáltal 
jelentős árengedményt kaptunk. Egy infú-
ziós pumpa 350-400 ezer forintba kerül, a 
megnyugtató betegellátáshoz a jelenlegi állo-
mányhoz még legalább 20-25 darab kellene. 

– A feladat tehát kettős: hiányzó műszerek 
beszerzése és az elöregedettek felfrissítése…

Az inkubátorparkunk 2001-ben az ország-
ban az egyik legkorszerűbbnek számított, de 
sajnos azóta eltelt nyolc év, és gyakorlatilag tíz 
évnél „fiatalabb” intenzív inkubátorunk nincs. 
Ezért sok a meghibásodás, és gyakori javítások 
is nehezítik munkánkat. A lélegeztető géppar-
kunk is (egy korszerű lélegeztető gép 7-8 millió 
forint) sürgős megújításra szorul. Nyilvánvaló, 
hogy több millió forintos műszereket csak 
adományból képtelenség optimális szinten 
tartani, ez csak a központi pályázatok visz-
szaállítása révén lehetséges. Akkor tudunk to-
vábblépni az elmúlt 20 évben jelentősen javuló 
csecsemőhalálozási mutatók további javításá-
ban – melyek az elmúlt évben országos szinten 
mérsékelt visszaesést jeleztek –, ha az intenzív 
koraszülött ellátás műszeres és személyi fel-
tételeit központilag javítják.  – Szücs

Jelentős adomány

Gyermekápolók kongresszusa
Sikeres tudományos fórumnak, hasznos tapasztalatcse-
rének bizonyult a gyermekápolók X., kétnapos országos 
kongresszusa, melyet a székesfehérvári Szent István Műve-
lődési Házban rendezett szeptember 12-13-án a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház és a Magyar Ápolási Egyesület. 

   A megnyitó ünnepségen a konferencia fővédnöke, dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke 
nagy elismeréssel szólt a gyermekápolók elhivatottságáról, szakmai tudásáról, és fontos célként je-
lölte meg, hogy növekedjen a szakképzett ápolók, az egészségügyi szakdolgozók anyagi és erköl-
csi elismerése, társadalmi presztizse. Az elnök asszony az eseményen hangsúlyozta: üzenetértéke 
van annak, hogy a gyermekápolók idei országos kongresszusát – karöltve a Magyar Ápolási Egye-
sülettel – Fejér Megyei Szent György Kórház rendezhette. Azt jelzi e bizalom, hogy a megyei ön-
kormányzatunk intézményében, a Szent György Kórházban – s kiemelten az újszülött-, csecse-
mő- és gyermekosztályon – dolgozó ápolási szakemberek az ágazatot régóta sújtó elvonások és 
a rossz politikai döntések ellenére mindent megtesznek, hogy megfeleljenek a kor kihívásainak. 
Azt is jelzi a kongresszus rendezésével járó felelősség, hogy országos szinten is számon tartják 
a Fejér Megyei Szent György Kórházban dolgozó ápolók szakmai fejlődését, eredményeit.  Dr. 
Szabó László, a Fejér Megyei Szent György Kórház főigazgatója elemezte a 2440 szakembert 
foglalkoztató, 1184 aktív és 550 krónikus ágyon gyógyító munkát folytató intézmény tevékeny-
ségét, szólt súlyponti szerepéről, majd szakmai látogatásra hívta meg a konferencia résztvevőit.   
Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület elnöke hangsúlyozta: szervezetük mindent meg-
tesz azért, hogy a fiatalok közül egyre többen válasszák az ápolói hivatást. A kétnapos kongresz-
szuson a gyermekgyógyászati ápolás teljes szakterületét felölelte a 41 elhangzott előadás.

SIKERESEN SZEREPELTEK MEGYÉNK 
MENTŐEGYSÉGÉNEK TAGJAI
A Magyar Mentő- és Mentőtiszti Egyesület 
tudományos ülésével egybekötve rendezték 
2008. augusztus 28-29-én Balatonaligán az 
országos mentőversenyt. Az ország vala-
mennyi részéből érkeztek a versenyre men-
tőegységek. Megyénket a Horváth Attila 
mentőtisztből, Ferenczi Krisztián Tamás 
mentőápolóból, Klupács Péter mentőápo-
ló-gépkocsivezetőből és Somogyi János 
mentőápoló-gépkocsivezetőből álló csapat 
képviselte (képünkön). Az eredményhirde-
tés a megyénket képviselő csapat számára 
volt a legeredményesebb, hiszen a különdíj 
átadása után a dobogó legfelső fokára is őket 
szólították, mert minden előírt versenyszá-
mot ők nyertek meg. 
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Dunaújváros polgármestere, dr. Kálmán 
András szeptember 19-én ünnepélyes foga-
dás keretében köszöntötte a Városháza köz-
gyűlési termében a pekingi olimpián résztve-
vő dunaújvárosi sportolókat. A városvezető 
kiemelte, a sportolók kitűnő szereplése büsz-
keséggel töltötte el a helyi embereket, majd 
átadta a közgyűlési határozat értelmében járó 
jutalmakat. Az ötkarikás játékokon remekül 
szereplő, és a város, valamint az egyesületek 
hírnevét öregbítő sportolók közül a köszöntő 
után pénzjutalmat vehetett át: Szabó Gabri-
ella, aki a kajak négyes tagjaként 500 méteren 
szerzett ezüstérmet, valamint Brávik Fruzsi-
na, aki a vízilabda csapat tagjaként negyedik 
helyen végzett (igazoltan hiányzott Sós Ildi-
kó és Primász Ágnes). Edzőjüket, Mihók At-
tilát szintén díjazták. Ugyancsak a negyedik 
helyen zárt Pekingben a magyar női kézilab-

da válogatott, melynek tagja volt Ferling Ber-
nadett, s másodedzőként Imre Vilmos is, aki 
azóta szövetségi kapitánnyá lépett elő. Kö-
szöntésben részesült Takács Krisztián úszó, s 
edzője, Berzlánovits Éva, valamint Benedek 
Dalma kajakozó, aki az olimpián tartalékként 
vett részt. A szép szavakkal járó jutalomát-
adást és bensőséges ünnepséget pezsgős koc-
cintás zárta. Az olimpiai köszöntő azonban 
szeptember végén folytatódott. Dr. Dorkota 
Lajos és Pintér Attila alpolgármesterek közös 
indítványát elfogadva nettó kétmillió forint-
tal ismerte el a Megyei Jogú Város Közgyűlé-
se Takács Krisztián úszó teljesítményét. Mint 
ismert, Krisztián a Nyári Olimpiai Játékokon 
az 50 méteres gyorsúszásban a kilencedik he-
lyet szerezte meg 21,84 másodperces új or-
szágos csúcsával, amellyel az athéni olimpián 
első helyezést ért volna el. Most azonban hét 
századmásodperccel maradt le a döntőről. A 
kilencedik helyért ellenben nem járt az Ön-
kormányzati Minisztérium pénzbeli jutalma-
zása, hiszen csak a pontszerzők (1-8. hely) 
kaptak pénzt, ezt ellensúlyozta döntésével a 
képviselőtestület.

Ízig-vérig sportemberek vették birtokukba 
Dunaújvárosban a Városháza teret szeptem-
ber 20-án, hiszen a hirtelen jött égi áldás sem 
riasztotta el a K&H Futóverseny résztvevőit, 
akik újra benépesítették a belváros utcáit. 
Az immáron hagyománynak számító ren-
dezvény egyébként az Újvárosi Ötpróba 
negyedik állomása volt egyben, de önálló 
szabadidős rendezvényként bárki részt vehe-
tett a nagyszabású megmozduláson. 2250-en 
álltak rajthoz, hogy megtegyék a 3100 méte-
res távot. A csúszóssá, nyálkássá vált aszfalton 
szerencsére nem történt baleset, így tíz-tizen-
öt perc elteltével mindenki épségben ért célba. 
A szárítkozást követően az első három női, il-
letve férfi versenyző, valamint a három legtöbb 
főt delegáló iskola kapott jutalmat. Azonban 
mindenki, aki lefutotta a kötelezően kirótt 
métereket, elmondhatja magáról, hogy része-
se lehetett egy kiváló hangulatú és remekül 
szervezett sportprogramnak, melyen csak-
nem a város öt százaléka indult, bizonyítva: 
Dunaújváros valóban egy sportváros. 

A megye legjobb 
olimpikonjait 
köszöntötték

Zsúfolásig megtöltötték a Megyeháza díszter-
mét a család nélkül, a megyei önkormányzat 
gyermekvédelmi központja gondoskodásá-
ban nevelkedő gyerekek. Lepsényből, Me-
zőfalváról és Fehérvárról érkeztek a fiatalok, 
hogy – dr. Balogh Ibolya megyei elnök meg-

hívására – találkozni tudjanak magyar olimpi-
konokkal. Nagy öröm számunkra és – túlzás 
nélkül mondhatom – megtiszteltetés, hogy 
ilyen kiváló sportemberek jöttek el hozzánk – 
mondta dr. Balogh Ibolya, aki arra is felhívta a 
figyelmet: hihetetlen akaraterejük, elszántsá-

guk, egészséges életmódjuk alapján példaké-
pül állhatnak minden mai fiatal előtt.  

Molnár Tamás háromszoros olimpiai baj-
nok vízilabdázó és Szabó Gabriella olimpi-
ai ezüstérmes kajakozó válaszolt a derűs, jó 
hangulatú, kötetlen találkozón és fórumon a 
kíváncsi kérdésekre. Őket, továbbá Demeter 
Józsefet, az Alba Volán SC öttusázóinak tech-
nikai vezetőjét, illetve két fiatal dunaújvárosi 
tehetséget, Vass András és Kárász Anna kajak 
EB-győzteseket, továbbá Kovács Istvánt, a 
pekingi olimpiai lángfutás egyik résztvevőjét 
Kiss Norbert, a MOB munkatársa, no és per-
sze a gyerekek faggatták napirendjükről, ét-
kezési szokásaikról, pekingi tapasztalataikról, 
a siker titkairól. 

Az eseményen jelképesen a magyar olim-
piai csapat tiszteletbeli tagjává fogadta dr. Ba-
logh Ibolyát a háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó, Molnár Tamás, átnyújtva a me-
gyei közgyűlés elnökének egy olimpiai mezt.

Senkit sem riasztott el
az égi áldás

S p o r t

Olimpikonok gyerekekkel találkoztak a Megyeházán
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z előzetes eredményei alapján 
Gyula titkos esélyesnek számított, 
ám önmaga számára is csalódást 

jelentő helyeken zárt. Az egykori búvárúszó 
világbajnok ugyanis három (!) számban 
kvalifikálta magát, de átütő sikert – egyelő-
re – nem sikerült elérnie. Ám már önmagá-
ban a tény: a paralimpián való részvétel is 
elismerésre méltó teljesítmény, különösen 
a háttér ismeretében. Beszélgetésünkből a 
legfontosabb gondolatait fűztem csokorba.

TÉNYEK, KIFOGÁSOK HELYETT
– Sajnos nem így képzeltem el az első olim-
piai szereplésem. Az eredményeimet illető-
en csalódott vagyok, igaz, amit láttam, ta-
pasztaltam, a szervezés, az ország, a kultúra 
fantasztikus volt. 

Még soha nem voltam ilyen távol – a bú-
várúszókkal sem, ezért nem tudtam, mi vár 
rám. A megérkezésünkkor nem lehetett le-
feküdni, csak este. Azt reméltem, nem lesz 
gond az átállással, mert az első este jót alud-
tam. Ügyeltem arra is, hogy a szakemberek 
által előírt edzésmunkát végezzem. Másnap 
azonban már nem volt étvágyam, gyomor-
savam viszont igen, ráadásul csak száz száza-
lékos, rostos gyümölcsleveket tudtunk inni. 
Hiába feküdtem le időben, csak forgolód-
tam, nem találtam a helyem. A levegő is ret-
tentően párás volt. A lőtéren eleinte arány-
lag jól ment a lövészet. Az első napokban 
becsukott szemmel kellett lőnöm, míg nem 
állt át az idegrendszer. Problémát jelentett, 
hogy minden nap 19 kilométert buszoztunk 

a lőtérig, s a buszok nagyon lassan mentek. 
Az étteremig és a lőpályáig pedig napi há-
rom-négy alkalommal is mintegy másfél-
két kilométert kellett megtennünk. Ehhez 
egy nagyon kemény, tömör gumikerekű ke-
rekesszéket adtak, amelyet nehéz volt hajta-
ni. Ez a tevékenység teljesen más izomzatot 
mozgatott meg, mint a fegyvertartás. Volt, 
hogy kiszálltam a kocsiból és toltam ma-
gam mellett, annyira fájt a vállam. Azonban 
muszáj volt használnom, mert a műlábakat 
nem erre az igénybevételre találták ki. Igen 
kimerítő volt, a finommotorikus mozgás-
nak nem tett jót, pláne a lövészetben, ahol 
ezredmilliméterek számítanak. Másrészt 
súlyfeleslegem is van, 10-15 kiló, ezért a 
párás levegőtől állandóan izzadtam, ami 
szintén zavart a koncentrációban. Valójában 
a versenyek után, a 12-13. napon kezdtem 
rendesen akklimatizálódni. Ekkor jött visz-
sza az étvágyam, akkortól tudtam rendesen 
aludni is. 

NEM DŐLT ÖSSZE A VILÁG – MÁR 
LONDONRA KÉSZÜL
– Elképzelhető, hogy a túlzott akarat gör-
csösséget szült, hiszen mindent alárendel-
tem a jó szerepés érdekében, nem mozdul-
tam ki az olimpiai faluból sem, s lehet, hogy 
a vágyak felemésztették erőmet. Ez pedig a 
halála a lövésznek. Érdekes volt, hogy a fegy-
vereket már megérkezésünk pillanatában le 
kellett adni, az edzés mindössze fél-egy óra 
volt, az is irányított. Máshol a szállodában is 
nálunk lehetnek a pisztolyaink, edzhetünk, 

célra tarthatunk velük. Itthon jómagam 4-5 
órát edzek naponta, ezért az egyetlen óra 
sokszor bemelegítésnek is kevés volt. A szál-
lóban ezért pólóba csavart vizes flakonokkal 
tartottam célra. Mit mondjak, nem ugyan-
az a fogása. Összességében szerettem volna 
jobbat lőni, de Karácsony Gyula, az edzőm 
vigasztalt: ne legyek türelmetlen. London-
ban már több esélyem lehet, s négy év múlva 
visszavágunk a kínaiaknak és a koreaiaknak. 
Addig azonban egy másik nagy eseményre 
készülünk, harmadik gyermekünk, Gergő 
érkezését várjuk.

KÍNAI ÉLMÉNYEK
– A Kínai Nagy Falat azért láttam. Szeptem-
ber 12-én végeztem a versenyekkel, másnap 
már részt vettem a fakultatív foglalkozásokon. 
A Nagy Falat valóban látni kell testközelből. 
Voltuk a Madárfészekben, a Vizes kocká-
ban, de a vívócsarnokban és az erőemelők 
csarnokában is. A más sportágakból ismert 
létesítmények mellett a lőtér is fantasztikus 
volt. Hatalmas plazmatévéken nézhette a kö-
zönség a lövéseket. Minden találatot azonnal 
észleltek. A lőállások három méter szélesek 
voltak, s mintegy 80 állásos, gigantikus mé-
retű pályát építettek – három szinten. De a 
fegyelem, a fegyvertartás is szigorú és példás 
volt. Már a repülőtéren külön táblával vártak, 
a lőszereket leszámolták, külön akkreditációs 
kártyát kaptunk, a leadott, illetve a felvett 
fegyvereket és a lőszereket állandóan ellen-
őrizték. A buszok akkor is elindultak, ha csak 
ketten voltunk rajta. A városban a vásárlások-
nál, az utazásnál is segítettek. Még metróz-
tunk is. Azonnal ugrottak hozzánk, kérdez-
ték, hová megyünk, s mire kiszálltunk, már a 
mozgáskorlátozottak rámpáját is kinyitották. 
A záróünnepség pedig olyan monumentális 
volt, hogy szabályosan porszemnek éreztem 
magam. Az angolok szerint is ez volt a legek 
olimpiája, amit nehéz lesz felülmúlni.

 – Szóládi Zoltán

N É V J E G Y

Név: Gurisatti Gyula
Született: Dunaújváros, 1966. 05. 01.
Családi állapota: nős
Gyermekei: Lilla (14), Gréta (12)
és Gergő fiukat várják
Felesége: Nagy Edina, búvárúszó edző
Legjobb eredményei: négyszeres 
világbajnok, egyszeres Európa-bajnok 
búvárúszó, paralimpiai magyar bajnok 
lövészetben és horgászatban.

EGY PARALIMPIKON VALLOMÁSAI

Egy sportember a világok határán
Nagy várakozás előzte meg Gurisatti Gyula szereplését a pekingi 
paralimpiai játékokon. A dunaújvárosi sportlövő egyedüli sportoló-
ként képviselte Fejér megyét a világ legnagyobb sportfesztiválján.

A

S p o r t
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
Csókakő neve eredetileg csak a várra vonat-
kozott. Az alatta elterülő települést Váraljának 
hívták. A terület már az Árpád-korban lakott 
volt. Székesfehérvár 1543-as eleste után Csó-
kakő is a török végvárrendszer része lett, a 
falu teljesen elnéptelenedett. A török kiűzését 
követően Hochburg János tanácsos vásárolta 
meg a csókakői uradalmat. Az első telepese-
ket a XVIII. század közepén Lamberg grófja 
hozta Csókakőre. A betelepülők jellemzően 
szőlőműveléssel foglalkoztak. A községgé 
szerveződés fontos állomása volt a katoli-
kus templom megépítése az 1700-as évek 
második felében. Ekkor már iskola is műkö-

dött, ahol magyar nyelven oktattak. Érdekes, 
hogy míg a környező településeken főként 
németajkúak találtak maguknak otthont, 
Csókakőre nem érkeztek idegen telepesek. 
A falu lélekszáma csak lassan növekedett és 
gyakoriak voltak a visszaesések. Nagy törést 
jelentett például a XIX. század végén a falu 
fő terményét, a szőlőt pusztító filoxéravész, 
amely után sokan elhagyták a települést. 
A II. világháború is megtizedelte a lakossá-
got. Heves harcok dúltak 1944-ben a kör-
nyéken. A falu többször is gazdát cserélt. 
A veszteséget jelzi, hogy míg 1944 novembe-
rében 842 főt számlált a falu, ’45 áprilisában 
már csak 703 lakója volt Csókakőnek. 

CSÓKAKŐ JELENE
„A rendszerváltoztatás óta folyamatosan és 
egyenletesen nő a falu lakossága. Tíz éve 
még csak 1068, idén januárban már 1341 
fő lakta Csókakőt” – mondja Végh Konrád 
polgármester. A növekményt főleg a Mórról 
és Fehérvárról kiköltözők adják. A vonzerőt 
az idilli környezet mellett az jelentheti, hogy 
Csókakő a megye egyik legbiztonságosabb 
települése. „Nyáron másfélszeresére nő a 
lakosságunk” – teszi hozzá a polgármester. 
Csókakő ugyanis kiterjedt – a falu terüle-
ténél másfélszer nagyobb – üdülőövezettel 
rendelkezik. A folyamatos növekedésnek 
csak az új területek hiánya szabhat határt. 
Az önkormányzat tulajdonában nincs fel-
parcellázható föld, pedig a polgármester el-
mondása szerint szívesen alakítanának még 
ki építési telkeket fiatal családok számára. 
A helyzetet hátráltatja az is, hogy az önkor-
mányzat a kárpótlás során nem kapott visz-
sza földterületeket, és az ingatlanok magas 
ára miatt a helyhatóság egyelőre nem tud új 
területeket vásárolni. 

A lakosok nagy része régebben mezőgaz-
daságból, főleg szőlő- és gyümölcstermesz-
tésből élt. Ma a föld már csak keveseknek ad 

1 0  •  F e j é r  L a p 

Csókakő a Móri-árok Vértes felőli oldalán terül el. A kitűnő adottsá-
gokkal rendelkező település szeretné kihasználni a turizmus adta le-
hetőségeket. Középkori vára és ízletes borai várják az odalátogatókat.

M e g y e j á r ó

CSÓKAKŐ 

Község a vár alatt

„Nekünk a legfontosabb, 
hogy megfelelő színvonalú 
szolgáltatást nyújtsunk az itt 
élőknek.”

VÉGH 
KONRÁD,

Csókakő   
polgármestere

 Borvidék
Csókakő az ország 22 történelmi bor-
vidéke közül az egyik legkisebb terü-
letűnek, a Móri borvidéknek a része. 
Ide tartozik még Mór, Pusztavám, 
Söréd, Zámoly és Csákberény is. A 
borvidék teljes területe 730 hektár. 
A Móri borvidék borai jellemzően 
fehérborok. Meghatározó fajtája az 
Ezerjó, amely ma már hungarikum. 
Emellett a leányka, a tramini, a riz-
lingszilváni, a zöld veltelini és az ezer-
fürtű a leggyakoribb szőlőfajták.
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sunk az itt élőknek. Nálunk igenis fontos, 
hogy legyen 8 osztályos általános iskolánk, 
óvodánk, művelődési házunk, könyvtá-
runk, egészségházunk, gyógyszertárunk” – 
mondja Végh Konrád. A falu egy modern, 
150 férőhelyes, emelt szintű ellátást nyújtó 
idősek otthonával is rendelkezik. De az ön-
kormányzat mellett a civilek is kiveszik a ré-
szüket a falu otthonossá tételéből. „Nagyon 
szerencsések vagyunk, hisz 10 aktív civil 
szervezetünk van” – mondja a polgármester. 
Szinte nincs olyan hét, amikor ne lenne va-
lamilyen közösségi esemény. Épp ottjártunk 
előtt néhány nappal fogadta el a képviselő-
testület az éves programtervet, amely 28 
programelemet tartalmaz. Az ünnepek kö-
zül kiemelkedik a Csókakői Várjátékok, a 
szüreti fesztivál és a tavaszköszöntő majális.  

TERVEK
Amikor a további tervekről kérdezzük a 
polgármestert, elmondja, hogy számos el-
képzelés van még a továbblépésre. „Notó-
rius pályázók vagyunk, az elmúlt 10 évben 
180 pályázatot adtunk be” – mondja. Most 
is számos pályázat van elbírálás alatt. Min-
denképpen szeretnék az óvoda felújítását 
és bővítését, mert a növekedő gyereklét-
számot már nehezen bírja az intézmény. De 
tervek vannak a felszíni csapadékvíz-elve-

zetés megoldására, az utcák szélesítésére, 
és egy tűzoltószertár, ifjúsági ház építésére. 
A megnövekedett turistaforgalom miatt 

nagy szükség lenne egy szálloda-fo-
gadóra is. Szintén a vendégforgalom 
növekedését eredményezné, ha meg-
épülne a települést Mórral összekötő 

mezőgazdasági út, mely a Csákberény– 
Csókakő–Mór borútnak lenne a része, és kö-

zel 200 csókakői pincét 
kapcsolhatna be a 

borturizmusba. 
 – h. z.

megélhetést. A csókakőiek többsége inkább 
a megyeszékhely vagy Mór ipari parkjába jár 
dolgozni. 

A falu teljes infrastruktúrával ren-
delkezik. Van ivóvíz, csatorna, gáz, 
villany, telefon, kábeltévé, és a lako-
sok több internetszolgáltató közül is 
választhatnak. A településnek saját 
televízióadása és havonta megjelenő 
újságja is van. Az intézmények 
terén is jól áll Csókakő. „Min-
den önkormányzat 
maga dönti el, hogy 
mire költi a pénzt. 
Nekünk a legfon-
tosabb, hogy meg-
felelő színvonalú 
szolgáltatást nyújt-
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M e g y e j á r ó

NÉVJEGY

Csókako
A település rangja: község

Irányítószám: 8074
Körzetszám: 22

A település honlapja: 
www.csokako.hu

Csókakő vára 479 méter magasan, 
egy sziklaplatóra épített erődítmény. 
A középkorban stratégiailag nagyon 
fontos hely volt, hisz innen lehetett el-
lenőrizni a mai 81-es út előzményét, a 
Gaja-patak völgyében haladó utat. Ez 
az út azonos a tihanyi alapítólevélben 
említett „hadút”-tal. A vár első írásos 
említése 1299-ből való. Károly Róbert 
1326-ban, felismerve az erődítmény 
stratégiai jelentőségét, megszerezte 
magának. Aztán több kézen is meg-
fordult, birtokosai között volt például 
Corvin János, illetve Bakócz Tamás is.  
Fehérvár eleste után Csókakő is török 
kézre került. A hódoltság idején mint 
Fehérvár egyik előretolt megfigyelő-
helye játszott szerepet. 1687 őszén sza-
badult fel, de a továbbiakban már nem 
szerepelt a harci eseményekben. A vár 
állami tulajdonban van, a felújítás nagy 
részét azonban a Csókakői Várbarátok 
Társasága és a csókakői önkormányzat 
vállalta magára. A feltárás és az újjáépí-
tés napjainkban is tart. A csókakői vár 
különös jelentőségét az adja, hogy Fe-
jér megye egyetlen középkori eredetű, 
a török időkben is használt vára.

A csókakoi vár 
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F e j é r  m e g y e

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
JOGÁLLÁSA ÉS SZERVEZETE: 
A megyei önkormányzat jogi személy, mely-
nek feladatait és hatáskörét a közgyűlés látja 
el. A közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés 
választja saját tagjai sorából a megbízatásának 
időtartamára. A közgyűlés tisztségviselői: az 
elnök és a saját tagjai közül választott alelnök, 
akiket a közgyűlés titkos szavazással választ.

A Fejér megyei közgyűlés elnöke: dr. 
Balogh Ibolya. Főállású alelnök: Balsay 
István. Társadalmi alelnök: dr. Tiborcz 
Péter, Törő Gábor 

A közgyűlés köteles megalakítani pénz-
ügyi bizottságát, emellett azonban felada-
tainak eredményesebb ellátása érdekében 
szabadon alakíthat bizottságokat. A megyei 
testületek és tisztségviselők munkáját me-
gyei önkormányzati hivatal segíti, melynek 
feladata a döntések szakmai előkészítése, 
valamint a döntések végrehajtásának szer-
vezése és ellenőrzése. A hivatal vezetőjét, a 
megyei főjegyzőt a megyei közgyűlés neve-
zi ki határozatlan időre. 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
FELADATKÖRE: 
A megyei önkormányzat köteles ellátni 
azokat a feladatokat, amelyek megoldására 
a települési önkormányzat nem kötelezhe-
tő, ugyanakkor a törvény a megyei önkor-
mányzat kötelező feladatává teheti az olyan 
körzeti jellegű közszolgáltatás biztosítását, 
amely a megye egész területére vagy nagy 

részére kiterjed, vagy a szolgáltatást igénybe 
vevők többsége nem a szolgáltatást nyújtó 
intézmény székhelye szerinti települési ön-
kormányzat területén lakik. 

A megyei önkormányzat kötelező fel-
adatként gondoskodik:

1.  a középiskolai, szakiskolai és kollégiu-
mi ellátásról, amennyiben azt a külön 
törvény szerint ellátást biztosító tele-
pülési önkormányzat nem vállalja;

2.  a természet és a társadalom megyében 
levő kulturális javainak, valamint a tör-
téneti iratoknak a gyűjtéséről, őrzésé-
ről, tudományos feldolgozásáról;

3. a megyei könyvtári szolgáltatásokról;
4.  a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesí-

tésével kapcsolatos feladatokról;
5.  az egészségügyi intézményekben tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermekek okta-
tásáról, a többi tanulóval együtt nem fog-
lalkoztatható fogyatékos gyermekek okta-
tásáról, neveléséről, gondozásáról, ifjúsági 
szolgáltatások ellátásáról (például segíti a 
sportági és iskolai területi versenyrend-
szerek kialakítását, illetve lebonyolítását); 

6.  az alapellátást meghaladó egészség-
ügyi szakellátásról, amennyiben azt 
a kötelezett települési önkormányzat 
nem vállalja;

7.  a szakosított szociális szolgáltatások 
területi összehangolásáról;

8.  az épített és természeti környezet védel-
mével, a térségi területrendezéssel kap-
csolatos feladatok összehangolásáról. 

A megyei önkormányzat törvényi kö-
telezettségeinek teljesítésén túl szabadon 
vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket 
törvény nem utalt más szerv kizárólagos fel-
adat- és hatáskörébe, illetve amelynek gya-
korlása nem sérti a megyében levő községek 
és városok érdekeit. 

A helyi autonómia legkézenfekvőbb 
eredménye, hogy a megyei önkormányzat 
közgyűlése saját feladatkörében rendele-
tet alkothat, a döntési hatáskörébe tartozó 
ügyekben megyei népszavazást rendelhet el. 

A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
ÉVES RENDEZVÉNYEI, ÜNNEPSÉGEI: 
• Március 15., október 23., közös karácso-
nyi ünnepség szociális és gyermekvédelmi 
intézményeink lakóival, Magyar Kultúra 
Napja, Pedagógusnap. A Megyenap a leg-
nagyobb közönséget vonzó éves nagyren-
dezvényünk, mely minden évben a megye 
egy tetszőlegesen kiválasztott településén 
kerül megrendezésre. Az évek során otthont 
adott a rendezvénynek többek között Csó-
kakő, Nádasdladány, Bakonycsernye, Mór és 
Martonvásár. A Megyenapon külföldi testvér-
megyéink delegációit is vendégül látjuk. 

TESTVÉRMEGYE KAPCSOLATOK:
A Fejér Megyei Közgyűlés 8 térséggel kötött 
partneri szerződést. Ezek: 
Európában: Göttingen járás (Németo.), 
Opole vajdaság (Lengyelo.), Kolozs megye 
(Románia), Közép-bánáti körzet (Szerbia), 
Kelet-Groningen térség (Hollandia), Athén 
megye (Görögo.)
Ázsiában: Jilin tartomány (Kína), 
Gyeongnam tartomány (Dél-Korea)

Európai partnereinkkel a földrajzi kö-
zelség miatt intenzívebb együttműködést 
tudunk folytatni. Voltak kezdeményezések 
gazdasági együttműködésre, ebben azon-

Fejér megyéről…
Két éve, 2006. október 1-jén zajlott a rendszerváltoztatás utáni szabad 
évek ötödik helyhatósági választása. Az évforduló kapcsán csokorba gyűj-
töttük a legfontosabb információkat a Fejér Megyei Önkormányzatról.
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ban a Kamarák lennének inkább illetéke-
sek. A megyei önkormányzat tapasztalat-
cserékben, kulturális, nevelési és szociális 
területeken tud leginkább együttműködni 
partnereivel.

Holland partnerünk EU-s forrásból fi-
nanszírozott projekt keretében Sárvíz kistér-
séggel épített ki szorosabb együttműködést. 
Polgármesterek részére szemináriumokat és 
tanulmányutakat szerveztünk. 

Német partnerünkkel ifjúsági területen  
közös rajzpályázatot szerveztünk és szorgal-
mazzuk a gyerekcserét, illetve a települések 
közötti kapcsolatok kialakítását.

Lengyel partnerünkkel diákcsere progra-
mokat szervezünk. 

Szerb partnerünkkel a levéltárak, könyv-
tárak együttműködése és tapasztalatcseréje 
zajlik, valamint az EIP révén EU-s informá-
ciókat nyújtunk részükre. 

Kolozsi partnerünkkel leginkább gye-
rekcsere, testületek utazásai, gyermekvé-
delmi intézmények közötti együttműködés, 
tapasztalatcsere zajlik. 

Athén megyével a kultúra területén ter-
vezünk együttműködést. 

KIADVÁNYAINK:
• Fejér Megye Programjai
•  Fejér Megyei Kistérségek Információs 

Térképe
• Fejér Megye Kastélyai
• Fejér Megye Múzeumi Kalauza
• Fejér Megye Atlasz

A FEJÉR MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI:
1. Oktatási intézmények:
• Középfokú oktatási intézmények

–  Vajda János Gimnázium, Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium (Bicske)

– Táncsics Mihály Gimnázium (Mór) 
–  Perczel Mór Szakképző Iskola és Kollé-

gium (Mór)
–  Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégium (Pusztaszabolcs)
–  Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközép-

iskola és Gimnázium (Sárbogárd)
–  Eötvös József Szakképző Iskola és Kol-

légium (Seregélyes)
–  Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakis-

kola és Kollégium (Velence)
• Alapfokú művészetoktatási intézmény

–  Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (Bicske)

• Általános iskolák
– József Attila Általános Iskola (Bicske)
–  Pápay Ágoston Általános Iskola, Kész-

ségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diák-
otthon (Martonvásár)

–  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Spe-
ciális Szakiskola (Mór)

–  Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és 
Előkészítő Szakiskola (Sárbogárd)

–  Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola, Diákotthon és Gyermek-
otthon (Velence)

2. Gyermekvédelmi intézmény: 
–  Fejér Megyei Lakásotthon-hálózat 

(Előszállás)
3. Sportintézmény

–  Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit 
Kft. (Gárdony)

4. Szociális intézmény
–  Fejér Megyei Rehabilitációs Intézet 

(Polgárdi)
5. Egészségügyi intézmény

–  Fejér Megyei Szent György Kórház 
(Székesfehérvár)

6. Gyermekvédelmi intézmények
–  Fejér Megyei Gyermekotthon (Székes-

fehérvár)
–  Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat (Székesfehérvár)
7. Pedagógiai intézet

–  Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és 
Szakszolgáltató Intézet (Székesfehér-
vár)

8.  Gyógypedagógiai intézet (Székesfehérvár)
–  Gőbel János György Fejér Megyei 

Gyógypedagógiai Központ és Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Reha-
bilitációs Bizottság

9.  Művelődési és közgyűjteményi intéz-
mények (Székesfehérvár)
– Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
– Fejér Megyei Levéltár
– Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága
– Fejér Megyei Művelődési Központ

10. Egyéb
–  Európai Információs Pont és Turisztikai 

Kht. (Székesfehérvár). Turisztikai kiad-
ványaink kiadásáért felelnek.

ADATOK FEJÉR MEGYÉRŐL 
Fejér megye a Dunántúlon fekszik, 
majdnem Magyarország közepén. 
Északról Komárom megye, délről 
Tolna megye, keletről Pest és Bács-
Kiskun megye, nyugatról Veszprém 
és Somogy megye határolja. A me-
gye területe 4359 négyzetkilomé-
ter. Lakosainak száma 430 ezer fő. 
Fejér megye mind területét, mind 
lakosságának számát tekintve Ma-
gyarország közepes nagyságú me-
gyéi közé tartozik, 106 települést és 
2 megyei jogú várost foglal magába. 

A megyeszékhely Székesfehér-
vár, Magyarország és Közép-Európa 
egyik legrégibb városa. Fejér megye 
másik megyei jogú városa Duna-
újváros, mely fejlett ipari központ. 
Városi rangú településeink még a 
megyében: Bicske, Bodajk, Enying, 
Ercsi, Gárdony, Mór, Polgárdi, 
Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Velence, 
Adony, Martonvásár.

KASTÉLYOK FÖLDJE 
A megyében több csodálatos kastélyt 
tekinthet meg az idelátogató, melyek 
a magyar és nemzetközi építészettör-
ténet remekeinek számítanak. A korai 
barokk stílusú kastélyok közé tartozik a 
móri Lamberg-kastély. Neobarokk át-
alakítású az iszkaszentgyörgyi Bajzáth-
Pappenheim kastély. Barokk stílusúnak 
indult, de végleges formájában klasz-
szicista külsőt öltött a Csákvár közép-
pontjában található Esterházy-kastély. 
Lovasberényben a klasszicista Cziráky-
kastélyt nézhetik meg az érdeklődők. 
A seregélyesi Zichy-Hadik kastély gyö-
nyörű freskóiról híres. A dégi Festetich-
kastély, a háborúban széthordott alcsúti 
Habsburg-kastély, a vajtai kastély és a 
soponyai Zichy-kastély mind a klasszi-
cizmus egyik hazai képviselője Pollack 
Mihály nevéhez fűződnek. Angol neogót 
stílusú a martonvásári Brunswick-
kastély, ahol ma Beethoven emlékmúze-
um működik. Az épület körül található 
az egyik leggyönyörűbb kastélyparkunk, 
ahol nyáron rendszeresen tartanak 
Beethoven-hangversenyeket. 
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 Madarak 
a Királyok Városában
Székesfehérvár lakói szerencsések abból a 
szempontból, hogy a várostól elérhető tá-
volságra igen sok és sokféle természeti ér-
ték és kirándulóhely található, gondoljunk 
csak a Velencei-tóra, a Vértesre, a Bakony-
ra vagy a Sárrétre. Valójában azonban a vá-
ros sem egy kihalt betonsivatag, az élelmes 
madarak szinte minden lehetséges helyen 
felbukkannak. Tegyünk képzeletben egy 
sétát, ismerkedjünk meg a legérdekesebb 
élőhelyekkel és tollas lakóikkal.

A város legfontosabb madárélőhelye vi-
tathatatlanul a Sóstó. A múlt kiterjedt mo-
csárvilágának ez a megmaradt darabkája nádi 
énekeseknek, barna rétihéjának, récefajok-
nak, vízityúknak nyújt otthont, de még több 
faj jár ide táplálkozni. Nagyszerű kirándulást 
tehetünk a védett területet behálózó tanösvé-
nyeken, felfedezhetjük a mocsárral szomszé-
dos erdősáv, bokros, mocsárrét és az egykori 
homokbánya madarait is.

A Vörösmarty-halastó a profi madarászok 
térképén is szerepel, hisz két ízben is tartó-
san megfigyeltek itt kis hattyúkat. Ez a faj a 
messzi északon költ, hazánkban csak ritka 
kóborló. A tavak fontos táplálkozóhelyei a 

gémeknek, kócsagoknak, a nevével ellentét-
ben a gólyákkal rokon kanalasgémnek, a ká-
rókatonának. 

Maradjunk még egy kicsit a vizeknél. A kis 
horgásztavak (Bregyó-köz, Palotaváros) nád-
szegélye tavasztól nyár derekáig a nádirigó re-
kedt hangjától harsog. Ez a hang a kakukk ér-
deklődését is felkelti, vízparton ez az énekes a 
kakukk leggyakoribb „gazdamadara”. Sokszor 
láthatunk itt tőkés récét, dankasirályokat, de 
még a gyönyörű küszvágó csér is fel-felbuk-
kan. Az öreghegyi Bánya-tavon testközelből 
gyönyörködhetünk a félvad díszrécék mellett 
a szárcsákban és a bütykös hattyúkban. 

Szinte kizárólag az ember közelében él a 
molnárfecske és a füstifecske, az Öreghegy 
házain még szép számban fészkelnek. A 
Nyugat-Európában fogyatkozó mezei veréb 
nálunk még közönséges faj. Az új Csóri út 
mentén évről évre költ egy pár fehér gólya 
(2007-ben és 2008-ban is 4 fiókát neveltek). 
Az utóbbi évtizedekben igazi városlakóvá 
vált a házi rozsdafarkú, a fekete rigó, a balkáni 
gerle (mely csupán az 1930-as években jelent 
meg hazánkban!), a búbos pacsirta (másik 
nevén pipiske), a szarka, de egyre gyakorib-
bak a pintyfélék is, például a zöldike vagy a 
csicsörke. A parkokban és a kertvárosokban 
nagy és balkáni fakopáncsok tanyáznak. Ezek 
a fajok igénylik a zöld szigeteket, a kerteket, 

parkokat. A fecskékkel csak nevében rokon 
sarlósfecske ellenben a lakótelepek épület-
réseit választotta magának fészkelőhelyül. 
Májustól augusztusig csapatokban sivítoznak 
és kergetőznek például a Palotaváros házai 
között, a legügyesebben repülő madárfajok 
egyikét tisztelhetjük benne.

A székesfehérvári körgyűrű északi, 
északnyugati része mentén több helyen is 
láthatunk sűrű erdősítéseket. Ezek a helyek 
fészkelési időben sem lakatlanok, ám első-
sorban a tavaszi és őszi vonulás során jelen-
tősek. Az énekesmadarak között ugyanis 
vannak fajok, melyek a számukra védelmet 
és táplálékot nyújtó bokrosokat, erdősávo-
kat követve vonulnak. A magasabb fákon 
telente vetési varjak éjszakáznak. A hideg 
évszakban sokan etetik a madarakat. Ilyen-
kor húzódik be a házak közé a szén- és kék-
cinege, a meggyvágó, a csuszka.

Végül említést érdemel a város „légtere” is. 
A bevezetőben már említett szerencsés elhe-
lyezkedésnek köszönhető, hogy számos ma-
dár légiútja elhalad fölöttünk. Nagy kócsagot, 
szürke gémet, nagy liliket, vetési ludat, sárgalá-
bú sirályt, gyurgyalagot, de szerencsés esetben 
még darut vagy rétisast is megfigyelhetünk, 
amint a nyüzsgő forgalommal és az emberek-
kel nem törődve átszállnak a város fölött. 
 – Kovács Gergely

Szeptember utolsó vasárnapján hosszabb 
szünet után újra erdei utakra indultak a 
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület által 
meghívott gyerekek és az önkéntes kísé-

rők. A saját családjuk nélkül nevelkedő fi-
atalok sportosabbik fele mindig örömmel 
fogadja, ha „jó helyre és jó időben” érkezik 
a meghívónk. A több száz Fejér megyében 
állami gondozásban élő gyermek közül csak 
korlátozott létszámban és kiérdemelten 
vehet részt hasonló programjainkon 15-
20 kisebb- nagyobb lurkó. A Fejér Megyei 
Természetbarát Szövetség által remekül 
szervezett Hamuház 15 elnevezésű bakonyi 
teljesítménytúrán Velencéről, Székesfehér-
várról és Előszállásról érkezett gyerekek 
hódíthatták meg a kijelölt útvonal melletti 
bogáncsos dombokat, hosszú létrás magas-
leseket. A nagyobb és erősebb lábú fiatalok 
becsülettel teljesítették a térképen jelölt 15 
km-es távot, Kisgyóntól a Barkócáson, az 

Erdei Szentélyen és a Tűzköves-árkon át 
vissza a Hamuházig. Míg a kisebbek egy rö-
vidített szakaszon, külön programokkal gaz-
dagítva – mint tintagomba tanulmányozása, 
dombfutás Sportszeletért, vakvezetés – lép-
deltek be a célba, így is több mint 10 km-t 
hátuk mögött hagyva. A jól megérdemelt 
díjazáson felül zsíros kenyér és üdítő is várt 
ránk. Külön öröm volt, hogy új önkéntesek 
érkeztek közénk. Minden újabb önkéntes 
újabb 2-3 lurkónak teszi színessé a napját, 
azaz lehetővé a programon való részvételt. 
A gyerekek visszavárják őket, mi önkén-
tesek pedig bízunk abban, hogy miközben 
Zsuzsa és Tamás egyesületünk oszlopos 
tagjaivá válnak, további lelkes jelentkezők-
kel bővülhetünk.   – Magyar Boróka

A Bakony Erdei
Szentélyében jártunk

Fehér gólya RozsdafarkúMezei veréb
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– Miért lett éppen kórházlelkész?
– Amikor matematika-fizika szakról át-

mentem teológiára, a köztes időben segéd-
ápolóként dolgoztam a Margit kórházban. 
Megtapasztaltam, hogy a betegeknek szük-
ségük és igényük volna a testi ápoláson túl 
lelkire is, amire azonban az orvosoknak, 
ápolóknak legjobb szándékuk ellenére sincs 
elég idejük.

– Svájcban a kórházi istentiszteletet a bete-
gek az ágyukban is meghallgathatják, ha nincs 
erejük elmenni a kápolnáig. A hazai egészség-
ügy és az egyházak kapcsolata messze jár a 
svájci példától?

– Nálunk még nem forrt ki ennek a gya-
korlata. A lelkésznek meg kell találnia az 
utat a beteghez úgy, hogy közben alkalmaz-
kodjon a kórház rendjéhez. Aki feküdt már 
egészségügyi intézményben, az tudja, mi-
lyen érzés egyedül maradnia a félelmeivel, a 
kérdéseivel, a bánatával…

– Hát még ha megjelenik az ágya mellett 
a pap.

– Valóban, sokan hiszik azt, hogy utolsó 
kenetet akarok adni vagy téríteni jöttem. 
Erről szó nincs. A hívő ember számára le-
hetőséget kínálok arra, hogy elhagyatottsá-
gában újra érezze, nincs egyedül. Ahogyan 
Isten megszólítja a szenvedőt: „Ne félj, 
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy.” Ha a páciens kívánja, olvasok 
neki a Bibliából, ha a szívét nyomja valami, 
meghallgatom, ám ha csak kikapcsolódásra 
vágyik, elbeszélgetünk. Volt olyan onkoló-
giai beteg, akivel a történelemről társalog-

tunk másfél órán át. Nem érezte jól magát, 
és semmi kedve nem volt a betegségéről, 
félelmeiről beszélni. A haldokló ágya mel-
lett csak a szeretetben való megállással le-
hetek jelen. Minden lélekhez más út vezet, 
és sokszor a lelkészi jelenlét nem több, mint 
türelmes, emberi jelenlét. De volt olyan 
pszichiátriai kezelt, aki  találkozásunk után 
embereket toborzott az istentiszteletre be-
tegtársai közül.

– És mi lesz az Önre terhelt problémák gar-
madával? Nem érzi úgy néha, hogy megfojtja 
a mások bánata?

– Amikor eljövök egy betegtől, fohász-
ként azonnal Isten elé viszem a terhét, és így 
tovább is adom azt. Azután azonban már 
azzal foglalkozom, hogy időben odaérjek az 
oviba a kislányomért. Vár haza a családom, 
s otthon ugyanúgy helyt kell állnom, mint 
a munkám során. Az odaadásomnak mindig 
abban kell elmélyülnie, amit éppen csiná-
lok.

– Volt valaha nagyon beteg? S ha igen, sike-
rült Istenhez fordulnia?

– Igen, voltam. Amikor az ember nagyon 
rosszul van, a fájdalomtól elhomályosul 
előtte az istenkép, s olyanná lesz, mint az 
emmausi tanítványok, akik mellett ott járt 
Jézus, de nem ismerték fel. Tudatosan ke-
restem az Istennel való kapcsolatot, mert 
tudtam, hogy az orvosi segítségen túl szük-
ségem van rá. A betegségből való végleges 
gyógyulást tőle remélhettem, s remélhetjük 
mindannyian.

 – méhes mónika

A jézusi elhívás felülírta Nagy 
Viktóriában a reáltantárgyak 
iránti vonzalmat még az egye-
temi évek idején. Az akkor ma-
tematika-fizika szakos hallgató 
úgy érezte, hogy később hasz-
nosabb útmutatóvá válhat lel-
készként, mint tanárként. Ma 
a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban szolgál, a reformá-
tus egyház követeként.

Türelmes 
jelenléttel 
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Hogy van a 13, mindig? 
Dessewffy Arisztid, akinek „a halál 
semmi” volt?

Lázár Vilmos, kit a temesvári ütközetben, ahol 
körüldongták a golyók, valamiféle gonosz sze-
rencse mentett meg a katonához illő haláltól?
Schweidel József, akinek barátságát az őt öve-
ző tisztelet miatt még a gőgös osztrák tisz-
tek is keresték?
Kiss Ernő, aki Görgey szerint „csak úgy löve-
tett magára, merő passióból”?
Poeltenberg Ernő, aki vallotta, hogy „csak a 
nyelvem német, a szívem magyar, mert a 
szabadságért dobog”?

Török Ignác, aki a kivégzése előtti éjszakán 
is egy francia marsall erődítési szakkönyvét 
olvasgatta?
Láhner György, aki a fegyver- és lőszergyár-
tás irányítójaként komolyan vette Kossuth 
szavait, miszerint „annyi katonánk van, 
amennyi fegyvert adni tudunk”?
Knezic Károly, aki bár menekülhetett volna, 
nem hagyta el „jó honvédeit, kik mindig hí-
vek voltak” hozzá?
Nagysándor József, aki leveleit mindig így 
írta alá: „polgár, tábornok”?
Leiningen-Westerburg Károly, az „echte” né-
met gróf, akiért életüket adták magyar ba-
kái?
Aulich Lajos, aki azért a magyar nemzetért 
harcolt, amelynek a nyelvét sem beszélte?
Vécsey Károly, aki szegre akasztotta osztrák 
kardját, s vele egy kiszámíthatóbb jövőt?

S Ön, Damjanich tábornok, aki kivégzése 
előtt így figyelmeztette a hóhért: „Ügyeljen, 
vigyázzon a szakállamra, hogy rendesen ma-
radjon, mert mindig kedves volt előttem”?

Felemlegetik olykor, mondja, odafönt, 
a forradalmat még? Egészen mást jelen-
tett a szabadság a maguk idejében, vagyis 
akkor jelentett igazán valamit. Idestova 
159 esztendeje az aradi mészárlásnak, ám 
hóhéraik csak megerősítették a szabad-
ságeszményt, amelyet csírájában akartak 
elfojtani. Nekünk, azt mondják, van sza-
badságunk, már nem kell érte küzdeni. 
A miénk azonban enervált, életunt, folyton 
káromkodik. Iszik, dohányzik, kávét hör-
pöl és drog után nyúl, az utcákon céltalan 
lődörög – iránytűjét elhagyta rég. Közben-
járna, tábornok úr, egy másikért? 

 – méhes mónika

Tisztelt Damjanich 
tábornok úr!

1 6  •  F e j é r  L a p 
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