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Valódi kiválóságok
November elején, a megyeháza 
dísztermében adták át az idei Fejér 
Megyei Príma Díjakat.  
 – 2. ol dal

A Mikulás hazája 
– Nagykarácsony

   MEGYEJÁRÓ – 10. oldal

A szociális munka napja
Az idén tizenegyedik alkalommal 
tartott ünnepséget a szociális mun-
ka napja alkalmából a Fejér Megyei 
Önkormányzat.  – 5. ol dal

  

Karácsonyi üdvözlet
Katolikus, református és evan-
gélikus egyházi vezetők ünnepi 
gondolatai a közelgő karácsony 
alkalmából. – 8. oldal

Csak a szépre, jóra
Bartalos Sándornéval, a polgárdi 
Gondozási Központ vezetőjével 
beszélgettünk.    
 – 12. ol dal
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Sohonyai Edit író, dr. Guseo András or-
vos és az Alba Volán jégkorongcsapata 
kapta az idei Fejér Megyei Príma Díjat, a 
közönségdíjas Flaschner Kálmán műkö-
szörűs mester lett. A díjakat ünnepélyes 
keretek között a Megyeháza dísztermé-
ben adták át. A díjazottaknak elsőként 
Demján Sándor, a Vállalkozók Országos 
Szövetségének elnöke és dr. Balogh Ibo-
lya, a megyei közgyűlés elnöke gratulált.

Demján Sándor köszöntőjében méltatta 
a díj fontosságát, növekvő elismertségét, 
támogatottságát. Kiemelte, hogy az oda-
ítélés szempontjai között nem szerepel a 

politika – amit szerinte más kitüntetések-
re nemigen jellemző. Dr. Balogh Ibolya a 
kitüntetettek érdemeit, az általuk létreho-
zott, közvetített valódi értékeket a „perc-
emberkék, ál-celebek, gyorsan feledhető 
mű-sztárok” talmi és mulandó csillogá-
sával állította szembe. Ők „elismerést, di-
csőséget szereztek lakóhelyünknek, me-
gyénknek, hazánknak. Rájuk jó büszkének 
lenni! – mondta. – A díj a közösségnek 
ezt a büszkeségét is jelképezi. Mert nem a 
kitüntetetteknek van szükségük az elisme-
résre, hanem nekünk – mindannyiunknak 
– a valódi példaképekre.”

A három díjazott a Nagy Benedek szob-
rászművész által készített művészi plakett 
mellé egymillió forintot vehetett át; a kü-
löndíjas egy hatszemélyes adriai hajóúton 
vehet részt. Az idén először – az örvende-
tesen megnövekedett számú szponzornak 
köszönhetően – valamennyi jelölt kapott 
tárgyjutalmat.

A tárgyjutalomban részesült jelöltek: Ár-
pád Szakképző Iskola, Csutiné Schleer Er-
zsébet városszépítő, Klecska Ernő gazdasági 
újságíró, Kneifel Imre népzenész, karnagy, 
az Alba Regia Vegyeskar művészeti veze-
tője, Kovács György, a Megyei Művelődési 
Központ címzetes igazgatója, Sándorfalvi 
Sándor festőművész.

 Az év vállalkozója címet a VOSZ megyei 
elnöksége a Szivárványnet Kft.-nek és az 
Alba Mineral Kft.-nek ítélte oda.

Az Élőlánc Magyarországért országos 
politikai mozgalom szervezésben novem-
ber 14-én Székesfehérváron a Megyeháza 
dísztermében a nemzet nagy sorskérdései 
ügyében rendeztek tájékoztató fórumot. 

A mozgalom az emberhez méltó élet ter-
mészeti és kulturális feltételeinek védelmé-
re alakult. A közöny és a beletörődés ellen 
küzd, és azok csatlakozásra számít, akik nap 
mint nap tapasztalják jogaik megcsúfolást, 
akik megelégelték a hatalommal szembeni 

kiszolgáltatottságukat. Ennek szellemében 
a rendezvényen több neves szakember tar-
tott előadást. A fórumot dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte. 
Beszédében elmondta, hogy a Fejér Megyei 
Közgyűlés az elmúlt időszakban felelős elem-
ző munkát végzett, és szót emelt a magyar 
termőföld védelmében. A kistelepülésekért, 
a helyi kisiskolákért, a vasúti szárnyvonalak 
megszüntetése ellen, a víziközművek védel-
mében. Vagyis: a vidék-Magyarországért. 
Lányi András, az Élőlánc Magyarországért 
egyesület elnökségi tagja, egyetemi docens 
felszólalásában hangsúlyozta, a törekvésük 
lényege, hogy a közjavakat, a nemzeti és 
kulturális értékeket próbálják védelmezni. 
Bencze Izabella, aki öt évig volt a Kincstári 

Vagyonigazgatóság vezérigazgató-helyettese, 
szakemberként értékelte a nemzeti vagyon 
felélésnek valós folyamatát. Hozzászólásában 
kiemelte: a nemzeti vagyonnal való foglalko-
zás 1945 óta semmiféle társadalmi hangsúlyt 
nem kap. Kiemelten foglalkozott hazánk 
földalatti ivóvíz-készletének sorsával beszé-
dében Bencsik János parlamenti képviselő, 
a parlament gazdasági bizottságának tagja, 
Tatabánya polgármestere. Balsay István, a 
Fejér Megyei Önkormányzat alelnöke több 
megyei vonatkozású, a rossz törvényekből 
származó nemzetgazdasági kárról számolt 
be. Mint kifejtette, a parlamenti határozatok 
alapján tudatos alkotmánysértések sorozata 
történik.  – Szücs 

Valódi kiválóságok

Fórum a nemzet 
sorskérdéseiről
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Az ülés kezdetén tette le az esküt, és vette át 
megbízólevelét a testület új, az MSZP-frak-
cióban helyet foglaló tagja, Bognár Miklós, 
aki a dr. Márton Roland lemondásával meg-
üresedett képviselői helyet tölti be.

Tekintettel a témakör fontosságára, elő-
rehozott napirendi pontként vitatták meg 
a képviselők a „Tájékoztató a Fejér Megyei 
Önkormányzat 2006-2010. közötti időszak-
ára szóló gazdasági programjában kitűzött 
célok és feladatok időarányos teljesítéséről” 
című elemző anyagot. A gazdasági program-
ja tükrében értékelte az elmúlt két esztendő 
teljesítményét a testület. Hangsúllyal esett 
szó a közgyűlésen a megyei levéltárnál már 
megkezdett, 1,3 milliárd forint értékű beru-
házásról, a TISZK működéséért folytatott 
erőfeszítésekről, a szociális és gyermekvé-
delmi célokat szolgáló fejlesztésekről, továb-
bá arról is, hogy a sárbogárdi gimnáziumban 

százmilliós felújítás történik. A Tác-Gorsium 
pályázat esetében hozzájárult a Közgyűlés a 
nagyobb megyei önrészhez, így esélyük lesz 
elnyerni a pályázati támogatást.

A testület, élénk vita után, elfogadta a Fe-
jér Megyei Önkormányzat 2009. évi költség-
vetési koncepcióját. Megtárgyalták a képvi-
selők a 2008. évi költségvetés módosítására 
előterjesztett javaslatot is. Határozatban tett 
hitet a testület a megyerendszer mellett. Vé-
leményezték több település: Alcsútdoboz, 
Balinka, Bicske, Fehérvárcsurgó, Gárdony, 
Sárszentmihály helyi építési szabályzatát. 

A testület elfogadta a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola Nonprofit Kft. előtársaságként 
végzett tevékenységéről szóló határozati 
javaslatot, majd a VVSI üzleti tervét. Szó 
esett a Fejér megye közúthálózatán történő 
közlekedésbiztonsági intézkedésekről, vala-
mint a Fejér megye területén a 2008. évben 
megvalósult, illetve a tervezett turisztikai 
fejlesztésekről, programokról és kiemelt 
idegenforgalmi rendezvényekről.

Gazdasági programja időará-
nyos végrehajtásáról kiemelt na-
pirendi pontként tárgyalt a Fejér 
Megyei Közgyűlés, dr. Balogh 
Ibolya elnök vezetésével, a no-
vember 27-ei ülésen. Elfogadta 
a testület 2009. esztendő költ-
ségvetési koncepcióját.

„Együtt biztonságunkért”
Sajtótájékoztatóra hívta november 26-án, szerdán a puszta-
szabolcsi városvezetést és a dunaújvárosi megbízott kapitányt 
Csombók Pál, a 2008. november 21-én megalakult SZEM moz-
galom vezetője. Az állampolgári kezdeményezésként létrejött 
Szomszédok Egymásért Mozgalom szószólójaként a SZEM 
létrehívásának ötletét és céljait kívánta ismertetni és elfogadtat-
ni a jelenlévőkkel. A húsz alapító taggal megalakult mozgalom 
tíz körzetre osztotta a várost, és ezekben a körzetekben további 
öt-öt mikroközösség kialakítását tűzték maguk elé a közeljövő 
első feladataként. Az önszerveződés nem titkolt célja ugyanis az, 
hogy a településen elburjánzott erőszaknak és bűnözésnek gátat 
vessen, segítve a rendőrség és a polgárőrség munkáját. A kis kö-
zösségek – a közvetlen szomszédok – ugyanis egymásra jobban 
figyelve sok kellemetlen meglepetéstől (betörések, lopások, ga-

rázdaság) kímélhetik meg magukat. A fő cél azonban az, hogy 
ne csupán elszigetelt kis csoportokba tömörülve működjenek, 
hanem szervezett formában koordináló szerepet töltsenek be a 
város közbiztonságának javulása érdekében.

A rendezvényen részt vett Budavári Árpád rendőr őrnagy, a 
dunaújvárosi rendőrkapitányság megbízott vezetője, Czompó 
István, Pusztaszabolcs város polgármestere és Kovács Dénes, a 
pusztaszabolcsi polgárőrség vezetője. A helyi polgármester üd-
vözölte az ötletet, és támogatásáról biztosította a mozgalom ve-
zetőjét, míg Budavári Árpád együttműködésük első lépéseként 
egy bűnmegelőzési szakmai előadás megszervezését és lebonyo-
lítását indítványozta az érdeklődők számára, melyen a legegysze-
rűbb technikákkal ismertetnék meg a mozgalom tagjait a bűn-
megelőzés hatékonyságának fokozása érdekében.

A SZEM példaértékű mozgalom lehet, ha a lakók, a bűnül-
döző szervek és az önkormányzat összefogása révén beváltják 
szlogenjüket, s együtt tesznek önmaguk biztonságáért!  – sz. z.

A Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elnöke (2400 Duna-
újváros, Római krt. 51.) pályázatot hirdet a Fejér Megyei Szakképzés-
szervezési Társulás „A TISZK rendszer továbbfejlesztése” c. pá-
lyázatának megvalósításához 24 hónapos időtartamra az alábbi 
álláshelyekre: TÁMOP projektvezető, TÁMOP pénzügyi vezető, 
TÁMOP szakmai vezető, TÁMOP projektasszisztens.

A pályázati kiírás részletei megtekinthetőek a KSzK Közigállás por-
tálon és Fejér megye honlapján (www.fejer.hu). Illetmény a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2008. december 16. A pályázat címzettje: 
L. Simon László, a Társulási Tanács elnöke. (2400 Dunaújváros, Római 
krt. 51.) A borítékra kérjük ráírni a pályázatszámot: 33/2008-5000.

„A Fejér megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése” c. pá-
lyázatának megvalósításához 24 hónapos időtartamra az aláb-
bi álláshelyekre: TIOP vezető projektmenedzser, TIOP pénzügyi 
projektmenedzser, ERFA projektmenedzser, TIOP gazdasági asz-
szisztens, TIOP általános asszisztens.

A pályázati kiírás részletei megtekinthetőek a KSzK Közigállás 
portálon és Fejér megye honlapján (www.fejer.hu). Illetmény a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 16. A pá-
lyázat címzettje: L. Simon László, a Társulási Tanács elnöke (2400 
Dunaújváros, Római krt. 51.) A borítékra kérjük ráírni a pályázat-
számot: 34/2008-5000. További információ és egyéb pályázati lehe-
tőségek a www.fejer.hu-n találhatók.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Elfogadták a 2009. év költségvetési koncepcióját
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Nádasdy-nap a kastélyban
Sikeres volt a Nádasdy-nap rendezvénysorozat első vetélkedőso-
rozata, amelynek egyik helyszíne a település évszázados történel-
méről mesélő műemléke, a Nádasdy-kastély volt.

A helyi és környékbeli általános iskolás gyermekek matematikai, 
helyesírási, rajz-, ének-, testnevelés-, természettudományos és történe-
lemi tudásukat, valamint activity-felkészültségüket mérték össze. Hét 
általános iskola, Székesfehérvár, Úrhida, Sárszentmihály, Jenő, Ősi, 
Várpalota és Nádasdladány 230 tanulója háromfős csapatokban vett 
részt a vetélkedőn. A kastély legpompásabb terme, az Ősök csarnoka 
a történelmi játékos verseny helyszíne volt, ahol a Nádasdy család és 
a kastély történetével kapcsolatos vetélkedő zajlott. A versenyek ered-
ményhirdetésére és a díjak kiosztására a kastélyban gyűltek össze a 
gyerekek, ahol tárlatvezetésen ismerkedhettek meg a kastély építészeti 
és történeti értékeivel. A rendezvény szervezője Nádasdladány önkor-
mányzata és a nádasdladányi Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola 
volt. Nádasdladány képviselőtestülete anyagilag és jelenlétével is támo-
gatta a rendezvényt. A Nádasdy-nap háziasszonyaként Varga Tünde, 
Nádasdladány polgármestere fogadta a gyerekeket és a vendégeket. Kö-

szöntőjében hangsúlyozta, hogy a vetélkedővel hagyományt kívánnak 
teremteni, hogy erősítsék a gyermekekben a kötődést a településhez, 
a térséghez, és hogy felkeltsék az érdeklődésüket a történelmi értékeik 
iránt. Jövőre a versenyek tematikáját és az iskolák körét is bővíteni sze-
retnék, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és a Nádasdy Alapítvány 
pedig örömmel vállal partnerséget kezdeményezésükben.

A Fejér Megyei Önkormányzat rendezte meg a Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) Oktatási és 
Kulturális Munkabizottsága soros ülését november 11-12-én, 
Móron. A kétnapos rendezvényt – melyen a megyék oktatási és 
kulturális témákkal foglalkozó szakemberei vettek részt – dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. 

Biztosította a jelenlévő szakembereket arról, hogy bár a kor-
mányzat gazdaságilag ellehetetleníti az önkormányzatokat, a 
megyei önkormányzatok oktatási és kulturális, de szociális és 
gyermekvédelmi szakellátására is szükség van. Ez a tevékeny-
ség megyénként több tízezer, többségében hátrányos helyzetű 
embert, a kultúra területén pedig az egész magyar lakosságot 
érinti. Fontos, jövőt építő tehát az a feladat, amelyet a megyei 
önkormányzatok intézményeik, iskoláik, levéltáraik, könyvtára-
ik, múzeumaik és művelődési otthonaik útján látnak el. Ehhez 
azonban az önkormányzatoknak forrásra van szükségük, melyet 
a kormányzat a kötelezően ellátandó feladatokhoz sem biztosít. 
Kiemelte, hogy másfél éve két beadvánnyal fordult a Magyar 
Köztársaság Alkotmánybíróságához, egyrészt a megyei önkor-
mányzatok állami finanszírozási rendszere, másrészt a megyei 
múzeumok régészeti feladatkörét érintő miniszteri rendelet al-
kotmányellenessége tárgyában. Az indítványt az Alkotmánybíró-
ság másfél év után sem tárgyalta. 

A móri szakmai eseményen ezt követően a 2009. évi költség-
vetési tervek közoktatási vonatkozásairól dr. Horváth Péter, a 
Pedagógusok Szakszervezetének országos igazgatója tartott elő-
adást, majd Marekné dr. Pintér Aranka, az Oktatási Hivatal re-
gionális igazgatója a hivatal kibővített feladatrendszeréről adott 
tájékoztatást. A Térségi Integrált Szakképző Központok, TISZK-
ek létrehozásának tapasztalatairól Mátyus Mihály, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője beszélt a bizottság 
tagjainak. A következő napi programban L. Simon László író, a 
Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottságának 
elnöke a megyei önkormányzatok kulturális és közgyűjteményi 
feladatairól, a feladatellátás széles körű összefüggéseiről tartott 
előadást, majd Vámos Éva igazgató asszony a pedagógiai szak-
szolgálatok feladatellátásának formáit ismertette. Az előadások és 
konzultációk után a bizottság elnöke, Mátrahalmi Tibor előter-
jesztésében szakmai javaslatokat fogalmazott és szavazott meg a 
jövő évi költségvetési normatívák szintentartására, az új, modul 
rendszerű szakképzés állami szakmai vizsgabizottságainak műkö-
désére és finanszírozhatóságára, a sérült gyermekek pedagógiai 
fejlesztésének állami támogatására, valamint a megyei közoktatá-
si fejlesztési tervekre épülő szakvélemények kiadásának módszer-
tani elveire vonatkozóan. A javaslatokat a MÖOSZ-on keresztül 
juttatják el az illetékes minisztériumba. 

M e g y e i  h í r e k

Az önkormányzatoknak forrásra van szükségük
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HIRDETÉS
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A globális pénzügyi, gazdasági, valamint az 
acélipari válság begyűrűzésének hozománya-
ként Dunaújváros legnagyobb foglalkoztató-
ja, az ISD Dunaferr Zrt. is megszorításokra 
kényszerült. A több mint nyolcezer főt fog-
lalkoztató gyáróriás vezetősége és a Dunaferr 
Társaságcsoport reprezentatív szakszerveze-

teinek képviselői november 17-én módosították a Kollektív Szer-
ződést annak érdekében, hogy megmaradjanak az állások. 

A kéthetes tárgyalássorozat eredményeként született megállapodás 
a Dunaferr Társaságcsoport Kollektív Szerződésének immáron 37. 
módosítása. Ennek értelmében 2008. december 1-jétől korlátozzák, 
illetve elhalasztják minden olyan szociális juttatás kifizetését, amely 
kedvezőbb a Munka Törvénykönyve által előírt minimumnál. A 2009-
es esztendő közepére (2009. július 1.) tolódik az alapbér-fejlesztés, és 
jövő év június 1-jéig nem fizetnek étkezési hozzájárulást – még a nyug-
díjasoknak sem. Ezután a melegétkezés költségeit is a dolgozóknak kell 
állniuk. A 2008-ra járó vezetői prémiumokat és az ösztönző béreket 
2009. májusa helyett jövő október 31-ig fizetik ki. Felfüggesztik a mun-
kabér-előlegeket, elhalasztják a nyugdíjasok törzsgárda-kötvényeinek 
kifizetését. Továbbá lakáskölcsönöket 2009. I. félévében nem fizet a 
vállalat. A készenlétben, az átirányítással és helyettesítéssel dolgozókat, 
valamint a csökkentett munkaidőben foglalkoztatottakat december 
1-től május 31-ig a Munka Törvénykönyve szerint fizetik. Ugyancsak 
július 1-ig felfüggesztik a nyugdíjpénztári munkáltatói támogatást, és 
havi 1000 forintban maximalizálják az egészségbiztosítási pénztári hoz-
zájárulások mértékét – ha a dolgozó is befizet ugyanennyit a számlájá-
ra. Idén még megmarad viszont a karácsonyi bér, igaz, a maximálisan 
adható összeg egységesen bruttó 140 ezer forint lesz – a személyi alap-
bérek függvényében. A megállapodást Valeriy Naumenko vezérigazga-
tó, Mucsi Zoltán, a  Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke és 
Csapó Tamás, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet elnöke írta alá.  – sz. z.

A szociális munka napja
Az idén tizenegyedik alkalommal tartott ünnepséget a szo-
ciális munka napja alkalmából a Fejér Megyei Önkormány-
zat. A rendezvényen az intézményekben ellátott gyermekek 
műsorral kedveskedtek a dolgozóknak, majd ezt követően 
elismeréseket adtak át az ágazat kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó képviselőinek.

A közgyűlés elnöke beszédében ismertette a megyei ön-
kormányzat kiterjedt szociális tevékenységét, a nagyszámú 
intézményt felölelő hálózatot, külön kiemelve a polgárdi, 
a sárosdi és a gánti szociális otthonokat. Ezekben, mint 
mondta, „pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékos szemé-
lyek, idős, magatehetetlen emberek élnek – elszomorító és 
elfogadhatatlan körülmények között” – s hozzátette, hogy 
„az ezen intézményeinkben dolgozó szakemberek milyen 
felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal 
végzik munkájukat”.
   Röviden ismertette az idei év fejlesztéseit, felújításait, ame-
lyek mind azt szolgálják, hogy az ellátottak körülményei 
javuljanak. Végül megköszönte az ágazat dolgozóinak mun-
káját.

Kompromisszumos 
megállapodás született

HIRDETÉS
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Fejér Megyei Szent György Kór-
ház Belgyógyászati Osztálya októ-
ber végén nagy értékű adományt 

vehetett át a Denso nagyvállalattól. Ez alka-
lommal egy korszerű ultrahang-készüléket 
és egy szektor-vizsgálófejet kaptak az orvo-
sok munkájuk megkönnyítésére 6,5 millió 
forint értékben. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke, Yukimasa Ohoka, a Denso elnöke, az 
adomány átadója, valamint dr. Szabó László 

főigazgató és dr. Sereg Mátyás osztályvezető 
főorvos is. Dr. Balogh Ibolya elnök asszony 
beszédében kiemelte: a Denso adomá-
nyának értékét növeli, hogy a pénzügyi, 
gazdasági válság idején történik. Példamu-
tatónak nevezte, hogy egy ilyen nehéz idő-
szakban a japán nagyvállalat még nagyobb 
társadalmi felelősségvállalásban gondolko-
dik – nem széles körű megszorításokban. 
Nem elvesz, hanem ad… Reményét fejezte 
ki, hogy a Denso adományátadó-ünnepsége 
nem egyszeri esemény, hanem egy tartós 

együttműködés kezdete – egy japán nagy-
vállalat és a megyei Szent György Kórház 
értékes, példamutató együttműködése a 
Fejér megyében élő emberek egészsége, a 
szívbetegségek korai felismerése, a pontos 
diagnózis és a színvonalas gyógyítás érde-
kében.

Újságírók kérdésére Yukimasa Ohoka 
elmondta: a nagyvállalat vezetőjeként több 
mint öt éve él Székesfehérváron, és beteg-
ként több alkalommal járt a kórházban, így 
megismerte annak működését is. 

„Ezek az új és korszerű készülékek a 
szívvizsgálatok széles spektrumában alkal-
mazhatóak” – fogalmazott Sereg Mátyás 
osztályvezető főorvos, hozzátéve, segítsé-
gükkel a betegek igen nagy százalékánál 
pontosan megállapítható hogy található-e a 
szívizomzatban vagy a billentyűknél bármi-
féle eltérés.

Mint megtudtuk, rövidesen megérkezik 
a kórházba további 3,5 millió Ft értékben 
két db kardiotokográf, UH-fejekkel és 2 db 
intenzív ágy. Összesen tehát 10 millió forint 
értéket képvisel a Denso adománya.

 – Szücs Gábor

Nagy értékű adomány 
a megyei kórház számára

A

TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉS

A hazai kórházak szűkös anyagi helyzetében nagy segítséget jelen-
tenek azok az adományok, amelyek hosszabb távon is segítik az in-
tézmények színvonalas, korszerű gyógyító szolgáltatását és a megfe-
lelő betegellátást. Legutóbb október 30-án a megyei kórház jutott a 
szívbetegségek felderítéséhez komoly segítséget nyújtó, nagy értékű 
gyógyászati eszközökhöz.

Támogatják a kórház 
uniós pályázatát
Több fajsúlyos kérdésben döntött a Fejér Megyei Közgyűlés 
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága 2008. november 20-ai 
ülésén. A testület tagjai támogatják a megyei Szent György 
Kórház által benyújtott, 12 milliárd forint értékű fejlesztésre 
lehetőséget nyújtó európai uniós pályázatot, és annak sikeres 
elbírálását – írásos szándéknyilatkozatuk szerint – minden 
téren előmozdítják. 

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi és Gazdálkodási Bizott-
ságának tagjai 2008. november 20-ai testületi ülésükön kife-
jezték szándékukat, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház 
által benyújtott TIOP 2.2.7. „Infrastruktúra-fejlesztés az egész-
ségpólusokban” című Európai Uniós pályázatot támogatják, és 
annak sikeres elbírálását, tőlük telhetően, minden téren elő-
mozdítják. 

Ellátták kézjegyükkel a támogatási szándéknyilatkozatot – 
párt-hovatartozásuktól függetlenül – a bizottság képviselő tagjai: 
Horváth András (az MSZP frakció vezetője), Merkatz László, 
Hrabovszky László és Ádám András (a Fidesz–KDNP–Nemzeti 
Fórum frakció tagjai), továbbá két nem képviselő, szakértő bizott-
sági tag – Gálicz Tibor és Szabó Sándor András – a megyei pénz-
ügyi, gazdálkodási bizottság november 20-ai nyílt ülésén.
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Több száz kép, több száz alkotótól. A Fe-
jér Megyei Szent György Kórház közel 
egy évtizede ápol baráti kapcsolatot mű-
vészekkel, festőkkel, akik valamennyien 
a Szent György alkotókör tagjai. A hosz-
szú időre visszatekintő kapcsolat során 
Balatonszabadiban, a kórház üdülőjében 
számos remek, páratlan alkotás született 
már. Mindez nem véletlen, a tehetségükhöz 

párosul Szakál Antal szakértő útmutatása, 
aki nagy gonddal segíti, formálja a művé-
szek látványvilágát, kifejezőkészségét.

Megragadó életképek, a Balaton-parti táj 
hangulatos nyári és téli szépségei, Székesfe-
hérvár jellegzetes utcaképei egyaránt visz-
szaköszönnek azokról a művekről, melyeket 
november 24-én mutattak be és adtak át a 
megyei kórház kisebédlőjében. Ez alkalom-
mal mintegy tizenhét alkotó 44 festményét 
tekinthették meg azok a látogatók, aki vették 
a fáradtságot és november 28-ig felkeresték 
a tárlatot. Az alkotók, akik az ország szinte 
valamennyi táját képviselik, műveik közül 
– hagyományosan – ajándékként adják át a 
legszebbeket a kórház számára, hogy a képek 
a folyosókon, a kórtermekben és a nővérszál-
lásokon foglalják el végleges helyüket. Álta-
luk sikerül bensőséges hangulatot teremteni 
a gyógyításra szoruló betegek és a munkáju-
kat végző orvosok és ápolók körében.

A KIÁLLÍTOTT KÉPEK ALKOTÓI:
Dr. Bajkai B. Géza, Baracz Katalin, Beda László, 
Biszák László, Erdei Edit, Halasi Erzsébet, Hor-
váth Barbara, Horváthné E. Mária, Horváth 
Éva, Horváth Péter, Szakál Antal, Szalay Ágnes, 
Pappné M. Éva, Polyák István, Takács Antal, 
Tatár Antal, T. Kinczer Györgyi. – Sz. G.

Mit jelent a táj, a természet a klasszikus 
és a kortárs alkotók számára? Erre a kér-
désre keresi a választ a Tájreneszánsz 
című budapesti kiállítás, amely száz év 
különféle képzőművészeti értelmezéseit 
mutatja be. 

Az izgalmas, előzmények nélküli tárlat 
nyitóképe, központi alkotása Mednyánszky 

László Őszi világ című emblematikus, ám 
évtizedekig mostoha sorsú alkotása, melyet, 
Szollár László tordasi vállalkozó támogatá-
sával, a Fejér Megyei Önkormányzat resta-
uráltatott. Megnyitó beszédében erre utalva 
hangsúlyozta dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke: kiemelt fontossá-
gúnak tartja a múlt és a jelen alkotásainak, 
alkotóinak megbecsülését, az értékmentést, 
az értékőrzést. „Ezek nemcsak szavak, ezek 
nem szlogenek. Ez tettekben megvalósult 
hitvallás. Értékrend, amelynek immár több, 
kézzel fogható eredménye van. Erőfeszítése-
ink sikerének élem meg, hogy a Volksbank 
művészettámogatási programjában rende-
zett táj-kiállításon az országos közönség is 
megismerkedhet Mednyánszky alkotásával” 
– mondotta.   A kiállítást – melyen a klasszi-
kus alkotók mellett Gyémánt László, Kőnig 
Frigyes, Ujházi Péter festményei és filozofi-
kus tájértelmező fejtegetései is helyet kaptak 
– Csányi Vilmos etológus professzor rendha-
gyó gondolatokkal ajánlotta a művészetked-
velők figyelmébe. A kiállítás 2009. február 
20-áig tekinthető meg a Volksbank budai ga-
lériájában. (Istenhegyi út 40/A) 

Újabb művészi 
festményekkel 
gazdagodott 
a megyei kórház

 

TÁJRENESZÁNSZ

A középpontban 
Mednyánszky
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Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!

Hosszú és sötét, a nap él-
tető és vidámító fényét 
nélkülöző, sajátosan ad-
venti hangulatot  teremtő 
időszakhoz érünk kará-
csony  előtt. 

Készülünk az ünnepre, melyet hívő és a hit 
örömét nem ismerő ember egyformán vár. 
Ilyenkor kicsit megbékél a világ, elcsönde-
sednek a máskor egymásnak feszülő indu-
latok, és több béke tölti el szívünket, szebbé 
varázsolva ezzel az egész világot. Jó látni a la-
kások ablakából kiszűrődő ünnepi fényeket, 
a karácsonyfák gyertyáinak, lámpásainak  
fényét, és jó meglátogatni a templomokban 
egy-egy szép betlehemet. Ezek sokszor nem 
is művészi értékük, hanem az őket felállító 
közösség szeretete miatt szépek.

Szép az ünnep, mert ilyenkor megnyílik 
a szívünk, és több türelmet tanúsítunk, több 
áldozatot hozunk ránk szoruló embertár-
sainkért, jobban meglátjuk az ő ínségüket, 
és jobban tudjuk becsülni mindazt, amink 
van.  És talán ilyenkor elevenebb módon jut 
eszünkbe, amire szüleink tanítottak, amit 
nevelőink és tanáraink megpróbáltak lel-
künkbe csepegtetni, elevenebben él ilyen-
kor bennünk, ami az embert igazán emberré 
teszi: a szeretet. 

Ez mutatkozik meg abban a lázas készü-
lődésben is, ami az ünnep előtti napokat jel-
lemzi. Keressük azt az ajándékot, amivel ki 
tudjuk mutatni a megajándékozott személy 
iránti szeretetünket, megbecsülésünket.  
Milyen öröm, amikor egy alkalmas ajándék-
ra ráakadunk, és milyen jó látni az ajándék 
átadásakor az örömet annak arcán, akinek 
meg akartuk mutatni szeretetünket. 

Milyen szép ez a karácsonyi világ! Milyen 
jó lenne, ha mindig ebben a lelkületben, eb-
ben a hangulatban és ebben a békességben 
tudnánk élni. 

De tudjuk: jönnek az ünnep után a való-
ságosnak mondott hétköznapok, és ismét 
elfogy a türelem, a másikra figyelő szerete-
tet kiszorítja a türelmetlenség és az önzés, és 
az, ami széppé teszi ezeket a napokat, mint-
ha visszahúzódna, elrejtőzne. Tennünk kell 
ez ellen, hogy ne így legyen! Alakítsuk át a 
világot, és a világban önmagunkat, emberi 
kapcsolatainkat!

Áldott, békés karácsonyt kívánok a Fejér 
Lap minden olvasójának! 

– Spányi Antal 
székesfehérvári megyéspüspök

Az ünnepelt 
ajándéka

Készült az ünnepre. Meg-
vásárolta, előkészítette 
ajándékait. Még azt is 
„megleste”, hogy mire 
van leginkább szüksé-
günk – mint ahogy aki 

igazán szeret, az nagy gonddal figyel a 
másik kívánságaira, titkos vágyaira…
Jézus Krisztus karácsonyában az a külön-
leges, hogy mielőtt bármit kérne tőlünk, 
előtte Ő ad! Vajon tudjuk-e, hogy már 
megvette, előkészítette az ajándékot, amit 
ezen a karácsonyon oda akar adni? Igen, Ő 
az ünnepelt, Ő vette meg a legnagyobbat a 
többieknek! Alaposan utánajárt: nem egy 
kis örömet, egy kis szeretettel többet, nem 
is egy új ruhát, autót vagy lakást készített, 
mert ezek mind ideig valók, s mind pénzért 
megvehetők. Ő olyat készített, amit millió-
kért sem lehetne beszerezni – ugyanakkor 
örökre velünk marad: sem el nem avul, sem 
tönkre nem megy, sem el nem fogy. Olyat 
szerzett, amit soha senki más a történelem-
ben: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok 
belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, 
és hússzívet adok nektek.”  (Ezékiel 36,26)

Igen, a mi igazi szükségünk, hogy született 
kőszívünk helyére hússzívet tegyen! Azért 
kéri a szívemet, hogy helyette másikat adhas-
son! Újat, újonnan szülöttet! (János 3,7)

E szívcseréhez már mindent előkészített, 
mindent megfizetett: kizárólag ezért engedte 
magát keresztre feszíteni, hiszen ez az áldozat 
új szívünk váltságdíja!

Ezért ha átadom a szívem Neki, hogy kicse-
rélje, ha elismerem, hogy az enyém „kőszív”, s 
hiszem, hogy a Nála lévő a „hússzív” – akkor 
megtörténik az ajándékozás! A kőszív persze 
semmit sem ad szívesen: sem idejét, sem ere-
jét, sem hálaáldozatát, sem önmagát; kőszívvel 
nem csinálunk semmit sem szívesen az Ő di-
csőségére. Erről az állapotról írja Pál apostol: 
„Nincs, aki jót cselekednék, nincs egyetlen egy 
sem.” (Róma 3,12) Amit ugyanis kényszerből, 
s nem jó szívvel cselekszem, az Isten előtt nem 
lehet kedves: legyen az akár templomba járás, 
szolgálat, adakozás vagy bármi… Az új szív 
viszont spontán, gyümölcsként termi a szere-
tetet, örömet, békességet… (Galata 5,22)

Mit kér az Úr Jézus Krisztus karácsonyra? 
Bűnös, önző szívemet, hogy újat, megtisztí-
tottat adjon a helyébe! 

„Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd sze-
med előtt utaimat!” (Példabeszédek 23,26) 
– Somogyi László, református lelkészi elnök

Emeljétek fel 
fejeteket!

Egyenesedjetek fel, és emel-
jétek fel fejeteket, mert 
közeledik megváltásotok! 
(Lk 21:28) Ádvent 2. vasár-
napjának evangéliumával 
köszöntöm az Olvasót.

A táborok reggeli tornái jutnak eszembe: fej és 
karkörzés, majd oldalsó középtartásban hátra-
húzzuk a karunkat, végül alsó tartásból felfelé 
emelve kezünket mély levegőt veszünk. Fáradt 
reggelen először minden ilyen mozgás nehéz-
kes volt. Aztán, ha mégis becsülettel elvégez-
tem a gyakorlatot, nemcsak a testem, hanem a 
lelkem is felfrissült. Már nem kábán járkáltam 
a sátrak között, hanem felemelt fejjel, egyenes 
tekintettel néztem arra, ami előttem állt. 

Ma is hangzik a hívás: egyenesedjetek fel, 
és emeljétek fel fejeteket! Nem fáradt reggel-
re ébredtünk, hanem valóban súlyos gondok 
nyomják vállunkat, kemény félelmek húzzák 
lefele tekintetünket. Nem merünk előre néz-
ni: félelmes jövő áll előttünk. Többszázezres 
elbocsátásokról beszélnek nyíltan vagy titok-
ban. Ki meri ennek következményeit végig-
gondolni! Többen bizonyosan „karácsonyi 
ajándékként” kapják meg az elbocsátásukat. 
Vajon hányan lesznek a mi megyénkből, is-
merőseink közül, családunkból? 

Ezen a vasárnapon mégis hangzik Jézus 
szava: „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel 

K a r á c s o n y
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fejeteket, mert közeledik megváltásotok!” 
Idén újból választóvonalként jelenik meg ez 
az ige. Vallásos szöveg-e ez számunkra, amit 
jó ugyan a templomban hallgatni, hiszen 
olyan békés. Talán még igaznak is gondoljuk: 
majd a távoli jövőben beteljesül. Vagy pedig 
meghalljuk, hogy nekünk szóló, hétköznap-
jainkat meghatározó, bátor cselekvésre kész-
tető ige ez. Erős, mindent megrázó beszéd, 
amelyre az ötéves kos is felemeli fejét (Füst 
Milán), amire nem lehet nem odafigyelni. 

Idén választóvonalként jelenik meg ismét 
ez az ige. Megváltásunk bizonyosságában tu-
dunk-e fölemelt fejjel, félelmeinket legyőzve, 
egyéni érdekeinket háttérbe szorítva egy-
másért és együtt cselekedni? Mert ez a világ 
– amelyben már megjelent Isten jósága és 
emberszeretete Jézus Krisztus által – várja az 
Isten fiainak megjelenését. 

Kábultan ébredünk. A Jó hír, az evangéli-
um, hogy megváltásunk közeleg, emelje fel 
tekintetünket, egyenesítsen fel bennünket, 
és frissítsen fel bennünket, hogy szembe tud-
junk nézni azzal, ami előttünk áll!

Nem kívánok kellemes karácsonyt. Ha-
nem azt kívánom, hogy karácsonyi ünne-
pükben a közvetlen környezeten túl lássák a 
valóságot: a hozzánk érkező Jézust, megvál-
tásunkat. 

 – Bencze András, evangélikus lelkész

Ismét kitárja kapuit az Adventi udvar
Az esztendő legbensőségesebb időszakában újra ünneplőbe öltözik a Szé-
kesfehérvári Püspökség udvara. November 29. és december 21. között idén 
is jótékonysági kézműves vásárral és gazdag programokkal várják a betérő-
ket advent minden szombatján és vasárnapján délelőtt 10-től este 6 óráig, 
valamint az utolsó adventi hét hétköznapjain délután 2-től este 7 óráig.

Ebben az évben a Püspökség a Vörösmarty Színházzal és a Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola és Gimnáziummal készített egy szép karácsonyi kiadványt, amely az 
Adventi udvar jótékonysági vásárában és a színház jegyirodájában is árusításra ke-
rül. A Fehérvári Karácsony 2008 CD-n ismert magyar költők legszebb karácsonyi 
verseit mondják el a színház művészei, a legkedveltebb karácsonyi énekeket adják 
elő a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium diákjai. Drahos Béla fuvola-
művész és Kardos Kálmán zongoratanár Bach gyönyörű dallamaival varázsolnak 
karácsonyi hangulatot a lemez hallgatói számára. További meglepetése a CD-nek, 
hogy Spányi Antal megyéspüspök olvas fel nagy püspökelődjének adventi-kará-
csonyi gondolataiból. A CD teljes bevétele januárban kerül átadásra a sajtó jelen-
létében egy székesfehérvári szociális intézmény javára.

A Magyar Katolikus Karitász országos felhívás keretében gyűjtést szervez az „Egy-
millió gyertya a szegényekért" szolidaritási akcióval. Az Adventi udvaron megvásárol-
ható gyertyák bevételéből az Egyházmegyei Karitász a rászorulók számára fűtőanya-
got vásárol és szállít ki december–január folyamán. Szeretettel várnak az udvarban 
mindenkit, aki a karácsonyi előkészületek rohanásában szeretne egy kicsit megpihen-
ni, találkozni ismerőseivel, barátaival, ünnepélyesebbé tenni ezzel a várakozást!

HIRDETÉS

Szent Erzsébet 
példáját követve
Szent Erzsébet apja haragjával dacolva is 
segítette a szegényeket, az elesetteket. Ezért 
adott jó alkalmat az emléknapja arra, hogy 
Balsay István, a megyei közgyűlés alelnöke 
és Vargha Tamás, a városi önkormányzat ta-
nácsnoka bejelentsék: közös kezdeménye-
zésükre széles körű adománygyűjtő akció 
indul a megye nehézsorsú lakóinak javára.

Balsay István emlékeztetett rá, hogy Fejér 
megye már sokszor bizonyította: nem közöm-
bös mások bajával, a másokat sújtó csapások-
kal szemben. A romániai forradalom idején 50 
kamion vitte a megyében összegyűlt adomá-
nyokat Gyulafehérvárra, és jelentős összeget 
gyűjtöttek Böjte Csaba árvaházának, vagy a 
tiszai árvizek károsultjainak is. Most itthon, az 
ünnepek közeledtével ismét segítségnyújtás-
ra van szükség. Mint Balsay István, a megyei 
közgyűlés alelnöke fogalmazott, ismert, hogy 
hazánk gazdasági helyzete és ezzel együtt élet-
színvonala folyamatosan romlik. Terjed az 
elszegényedés. Ez a negatív folyamat érezhető 
a megyében is. A segítségre váró, kinyújtott 
kezeket pedig észre kell venni. Ezért Fejér me-
gye önkormányzata és Székesfehérvár városa 

közös adománygyűjtésbe kezd a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattal, a Karitásszal, valamint 
a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermek és 
Ifjúságvédelmi Központjával együttműköd-
ve. Gyűjtőhelyeket állítanak fel több települé-
sén és a megyeszékhely több pontján. Ezekre 
a helyekre várják a feleslegessé vált bútorokat, 
háztartási eszközöket, ruhákat, tartós élelmi-
szereket és pénzadományokat. Az összefogás 
eddigi eredményeként több városból és tele-
pülésről jelezték, hogy aktivisták, önkénte-
sek kapcsolódnak be az adománygyűjtésbe. 
Balsay István azt is hangsúlyozta: a beérkező 
felajánlásokat a megyei fenntartású intézmé-
nyek, valamint a települési önkormányzatok 
és a Karitász csoportok is segítenek továbbí-
tani, hogy azokat valóban az arra rászoruló 
emberek, családosok, gyermekek kaphassák 
meg.

 
Karácsonyi jótékonysági adomány-
gyűjtő helyek Székesfehérváron
–  Máltai Szeretetszolgálat Sziget utca 23. 

alatti irodája
– Cisztercita Gimnázium központi aulája
–   Malom Ház 
– Alba Pláza mellett felállított sátor
Továbbá Fejér megyében több mint 40 tele-
pülésen
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NAGYKARÁCSONY TÖRTÉNETE
Nagykarácsony Fejér megye déli részén, a 
Mezőföldön fekszik, Székesfehérvártól öt-
ven, Dunaújvárostól huszonöt kilométerre. 
A település története a tárgyi és írott emlé-
kek alapján a középkor derekáig vezethető 
vissza. IV. Béla királyunk a tatárjárás után 
behívta az országba a kunokat. Az ország-
ban megtelepedő kunok hét nemzetsége 
hét kun széket hozott létre. Egy részük 
ezen a vidéken lelt új otthonra. A 
kunok – tekintettel a legeltető, 
legelőváltó állattartó életformára 
– szállásokon éltek. A pásztorok a 
ridegen tartott állományt az ősz végén 
átterelték a Dunán, és Előszállás kör-
nyékén legeltették a tél beköszöntéig. 
A pásztorok a karácsonyi ünnepeket 
a mai Nagykarácsony területén, régi 
nevén Karácsonyszálláson töltötték, 
majd innen indult a nyáj, a csorda 

Szent György napján Györgyszállásra. A 
faluban máig élő népszokás a „pásztorozás”. 
Egy 1702-es összeírásban Karácsonyszállás 
már, mint falu szerepel. A XIX. század elejé-
től a települést a zirci apátság uradalmaként 
említik. Az uradalom 1936-ban templomot 
épített a településen. A „szállások” 1953-
ban szűntek meg hivatalosan, de az itt lakók 
ragaszkodtak régi nevükhöz, így lett a tele-

pülés elnevezése Nagykarácsony. 

NAGYKARÁCSONY JELENE
„Nagykarácsonyt valamivel több 

mint 1500 ember lakja” – mondja 
Scheier Zsolt, a falu idén nyáron megvá-
lasztott polgármestere. Volt már nagyobb 

is a lélekszám, a XX. század közepén pél-
dául 2200-an lakták a falut. A csökkenés 
mára azonban megállt. „Szerencsére a 
fiatalok ma már helyben maradnak” – te-

szi hozzá a polgármester. Mindezek mellett 
további fiatal családok megtelepedése érde-
kében az önkormányzat telkek parcellázását 
tervezi, melyeket – bizonyos feltételekkel 
– kedvező áron értékesítenek az itt megtele-
pedni szándékozóknak. És újabb betelepü-
lőkre lehet is számítani, hiszen a Dunaújvá-
rost övező „első kör” már igen megdrágult. 
Itt azonban még házat lehet venni azon az 
áron, amiért a város közvetlen környékén 
csak telek vásárolható. 

A település életében korábban meghatá-
rozó mezőgazdaság ma már jóval kevesebb 
embernek ad munkát helyben, mint régen. 
Mégis az egyetlen nagyobb üzemegység 
a településen a régebbi tsz-ből alakult kft. 
A kitűnő adottságú termőtalajon főként 
búzát, kukoricát és napraforgót termeszte-
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Nagykarácsonyról talán az ország összes polgára hallott már. A tele-
pülés a hírnevet elsősorban a nevének köszönheti. A Magyar Posta 
1992 óta „Nagykarácsonyon keresztül” ünnepi bélyegzővel látja el a 
karácsonyi küldeményeket. A település postai irányítószáma is az ün-
nepre utal: 2425. 2008 adventjén Nagykarácsonyban jártunk.

M e g y e j á r ó

NAGYKARÁCSONY 

A Mikulás hazája

NÉVJEGY

Nagykarácsony
A település rangja: község

Irányítószám: 2425
Körzetszám: 25

A település honlapja: 
www.nagykaracsony.hu
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szerint az elkövetkező időszak legnagyobb 
fejlesztése remélhetőleg a csatornázás kiépí-
tése lesz. Pályázati forrás egyelőre még nem 
áll rendelkezésre, de a hatástanulmányok már 
elkészültek. Nagykarácsony határában tábla 
jelzi, hogy a település csatlakozott a Leader 
programhoz. A Leader egy francia kifejezés-
ből alkotott, angolos hangzású betűszó, azt 
jelenti, akciók a vidék gazdasági fejlesztése 
érdekében. Lényege, hogy a megfelelő tá-
mogatási jogcímeket és célokat is helyben 
szabják meg. Az ötlettől a kivitelezésig min-
dent a helyiekre bíznak. „Ez a program nagy 
segítség számunka, hisz az itt lakók mond-
hatják meg, hogy mit szeretnének” – mondja 
Scheier Zsolt. Ugyanakkor a pályázati rend-
szer néha probléma forrása is. „Egy ilyen kis 
önkormányzat nem pályázhat bármire, hisz a 
megfelelő önrész nem áll korlátlanul rendel-
kezésünkre, még úgy sem, hogy a hátrányos 
helyzetű települések között vagyunk nyil-
vántartva, így nekünk kevesebb önrész bizto-
sítása is elegendő a pályázat benyújtásához” 
– állítja a polgármester. „De nem minden 
csak pénz kérdése” – teszi hozzá. Szerencsére 
nagyon jó a falu közössége. Nemrég például 
halottak napja előtt összefogtak a helyiek, 
és két kezükkel takarították ki a temetőt. A 
jó közösségi élet a civil szerveződésekben is 
tükröződik. Nagyon jól működő polgárőrség 
és nyugdíjasklub van a faluban, de működik 
emellett vadásztársaság, futballklub és ön-
kéntes tűzoltó egyesület is.   – h. z.

nek. „Nálunk a munkanélküliség nem jelent 
problémát, az ugyanis nagyon alacsony, szo-
ciális segélyt is alig kell adnunk” – mondja 
a polgármester. Az itt lakók nagy többsége 
Dunaújvárosba jár dolgozni, legtöbben a 
Dunai Vasműbe. Aki mégis elveszti az állá-
sát, azon az önkormányzat megpróbál úgy 
segíteni, hogy az illetőnek segít a közmun-
kaprogramba bekapcsolódni. 

Nagykarácsonyban napközi otthonos 
óvoda és nyolc osztályos általános iskola is 
működik, jelenleg még önállóan. Igaz, az 
önkormányzat – az országos folyamatokkal 
összhangban – intézményfenntartó társulás 
létrehozását tervezi Nagyvenyimmel. A tele-
pülésen az infrastruktúra a csatornázás kivé-
telével teljesnek mondható. A polgármester 
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Nagykarácsony élete november kö-
zepe és december vége között nem a 
megszokott kerékvágásban halad. Eb-
ben a másfél hónapban több ezer gyer-
mek és szülő fordul meg a településen. 

Mikulásház: A nagykarácsonyi Mi-
kulásház 1995-ben nyitotta meg kapuit, 
és azóta évről évre több ezer gyermeket 
látnak vendégül. A házban az ide látoga-
tó kicsik és nagyok személyesen is talál-
kozhatnak a magyar Mikulással, utána 
pedig a játszóházban vezethetik le  fölös 
energiáikat. Az udvaron rénszarvasszán 
és természetesen rénszarvasok teszik 
még érdekesebbé a látogatást. Hétköz-
naponként óvodás- és iskoláscsopor-
tok, hétvégenként családok látogatják 
inkább a létesítményt. A tervek között 
szerepel, hogy a jövőben egy új Mi-
kulásház épül az önkormányzat által 
kijelölt 13 hektáros területen, szállodá-
val és étteremmel. Bővebb információ: 
www.mikulasfalva.com

Nagykarácsonyi posta: 1992 óta 
minden évben advent első vasárnapján 
nyitják meg a nagykarácsonyi karácso-
nyi postát. Itt látják el „Nagykarácso-
nyon keresztül” bélyegzővel a postán 
feladott ünnepi küldeményeket. 

Betlehem: Ugyancsak advent 
első vasárnapjától látogatható az or-
szág legnagyobb kültéri Betleheme 
is. A jászol a Nagykarácsonyi Magya-
rok Nagyasszonya templom tövében 
várja a híveket. Bővebb információ: 
www.nagykaracsony.com

Mikulásfalva

„Szerencsére a fiatalok 
ma már helyben 
maradnak”

SCHEIER
ZSOLT, 

Nagykarácsony
polgármestere
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– 1969-ben kezdett Polgárdi Ipartelepen, 
a bentlakásos Idősek Otthonában, ahol har-
minc éven át dolgozott. Nem fájt a szíve ott-
hagyni az intézményt?

– Dehogynem. Igaz, nehéz körülmények 
között folyt a munka, de ott szerettem meg 
igazán az időseket, ott tanultam meg, hogyan 
lehet a problémákat megoldani a sok gond 
ellenére. 1999-ben aztán meghirdették a Gon-
dozási Központ vezetői állását a törvényi sza-
bályozás változása miatt; azt csak főiskolai vég-
zettséggel bíró személy tölthette be. Szociális 
szervezőként végeztem a tanárképző főiskolán; 
pályáztam, és felvettek. A központban nappali 
ellátás van. A rászorulók étkeztetése folyik ná-
lunk, de van olyan ellátottunk is, akihez kiviszi 
a gondozó vagy a hozzátartozó az ételt. Házi 
segítségnyújtás keretében takarítunk, orvost 
hívunk, receptet váltunk ki, intézzük a hivata-
los ügyeket – mikor mire van szükség.

– És megtartják a születésnapokat, név-
napokat…

– Jól esik a kis öregeknek, hogy odafigye-
lünk erre. A karácsonyaink is emlékezetesek, 
a tavalyi ünnepség nagyon jól sikerült. Az ön-
kormányzattól hatalmas tálca bejglivel érkez-
tek, tiszteletüket tették nálunk az egyházi ve-
zetők, a helyi nyugdíjasklub tagjai pedig szép 
műsorral köszöntötték az időseket.

– A nyugdíjasklubon kívül még kikkel 
ápol jó kapcsolatot az intézmény?

– Az óvodából, iskolából is járnak hozzánk 
szerepelni, a gyermekek hozzák a házba a leg-
több örömet. A gyógyszerészek és orvosok 
nagyon jók hozzánk. Ha valakinek kifogy a 
gyógyszere, de még nem érkezett meg a nyug-
díja, segítenek.

– Lelkes szervezője egyebek mellett a szü-
reti mulatságnak, és közéleti szerepet is vál-
lalt. Hogy bírja energiával?

– Sajnos már nem úgy, mint néhány éve, de 
azért tartom magam. Önkormányzati képvise-
lőként dolgozom a településen, az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságot vezetem. Tagja 
vagyok még a Fejér Megyei Önkormányzat 
Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának is.

– Közvetlen közelről látja az emberi 
sorsokat. Mit tapasztal?

– Évről-évre elkeserítőbb a helyzet. Egyre 
többen találkozunk olyanokkal, akik valaha 
biztos egzisztenciával rendelkeztek, és ön-
hibájukon kívül csúsztak le. Kiszolgáltatott 
helyzetüket sokáig titkolják szégyenükben, 
hozzánk végső elkeseredésükben jutnak 
el. Alacsony a segély és a minimálnyugdíj 
összege, sokaknak nem telik tüzelőre sem. 
Amióta bevezették a pontozásos rendszert 
a tartósan betegek állapotfelmérésére, na-
gyon kevesek jutnak be az idősek ottho-
nába, jóformán elfekvőt csinálnak az ilyen 
intézményekből. Gondozó Központunkban 
is rengeteg a nehézség. Igyekszünk karban 
tartani a magunk szerény eszközeivel, de 
szűkülő költségvetésünkből nem jut az el-
avult épület fejlesztésére. 

– Ön mégis kitartott negyven éven át…
– Volt hozzá elég energiám, hála Istennek. 

Máskülönben csak a szépre, jóra, a kis öregek 
odaadó szeretetére emlékszem. Irodám és a 
lakásom apró ajándékaikkal, szívem pedig a 
figyelmességükkel van tele. 

– Ha véget ér a szolgálata, mivel üti el 
majd az időt?

– Könyvet olvasok, szorgoskodom a ház 
körül, s végre pihenek is. Kicsik tartok a ma-
gánytól, hiszen megszoktam, hogy sok ember 
vesz körül. Ha már nagyon hiányzik a nyüzs-
gés, besétálok a központba, és a kedves, régi 
ismerősökkel beszélgetek. – méhes mónika
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I n t e r j ú

A csikorgó télben még nyilvánvalóbbá lesz a szegénység 
és a nyomorúság – az idősekre különösen igaz ez. Bartalos 
Sándorné nyugdíjba vonulása után meghosszabbítot-
ta szolgálati idejét a polgárdi Gondozási Központ élén, 
hogy a rászorulókon mind tovább segíthessen.

A HÓNAP EMBERE

Csak a szépre, jóra 

Metszett árakon
Télen látszólag „alszanak" a gazdák, pe-
dig ilyenkor is akad munka a földeken. 
Idén a csapadékból nem volt hiány, ám 
a jobb termés sem hozott többet a kony-
hára: a miértről Ulcz Gyulát, soponyai 
gazdálkodót kérdeztem.

– Cégünk 300 hektárt művel meg. Ennek kétharmadán szántó-
földi növényeket termesztünk. A búza, kukorica, napraforgó és rep-
ce bőven terem a Mezőföld ezen részén, ha megfelelő mennyiségű 
vízhez jut; az idei esztendő csapadékosabb volt az előzőeknél, s a 
termésátlagokra nem is volt panasz. Az átvételi árakra annál inkább. 
A búza, kukorica tonnájáért 2-3000 forinttal kaptunk kevesebbet a 
tavalyihoz képest, miközben az energia, az üzemanyag, a műtrágya 
és a növényvédő szerek drágultak; a jövedelmezőség tehát a magas 
terméshozam ellenére is csökkent – mondja a gazdálkodó. A te-

rület többi részén gyümölcsöt termesztenek. Az értékesítés során 
befőttnek szánt meggy, bár volt bőséggel, szintén kevés haszonnal 
járt. Ulcz Gyula szerint az országosan magasnak mondható termés-
átlagokon kívül piaci manipulációk is közrejátszottak az átvételi ár 
letörésében. A kajszibarackot értékén sikerült eladniuk, viszont az 
élelmiszerszínezéknek szánt bodza több mint felét elverte a jég. 
– Időben végeztünk a betakarítással, jelenleg a gyümölcsfák ágait 
metsszük – folytatja Ulcz. A téli időszak kicsit nyugodtabb, a sze-
zonban azonban bőven akad munka; olyankor ötvenen-hatvanan 
dolgoznak a földeken. A meggyet már géppel takarítják be, a barac-
kot és a bodzát viszont kézzel szedik. Sajnos nem egyszerű munkát 
adni az embereknek; nem a tennivaló kevés, hanem a jogi környezet 
folyamatos változásainak felel meg nehezen az ember. A mezőgaz-
daságot általában véve is a bizonytalanság jellemzi leginkább; az 
időjárási és piaci viszonyok, valamint a törvényi szabályozások is 
egyre kiszámíthatatlanabbak.  – méhes mónika

HIRDETÉS

Szeretné, ha hirdetése eljutna a megye összes polgárához?
Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!

Megjelenik minden hónapban 165 ezer példányban
Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde. Mobil: 30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu
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 JELLEM, ŐSZINTESÉG, AKARAT, TISZTELET, FEGYELEM
A kis faházban 1991 óta működik a Hikari Dojo SE karate centruma. 
Hikari japánul annyit tesz, mint fény, míg a Dojo jelentése edzőterem. 
Nem teljesen véletlenül Hikari a távol-keleti ország legszebb és leg-
gyorsabb expresszének a neve is. S hogy mitől olyan különleges ez a 
terem? Attól, hogy itt mindenkit szívesen látnak öt éves kortól száz éves 
korig (s még a későbbiekben is). Szabadon lehet választani, hogy „csak” 
edzeni, vagy versenyezni is kívánunk-e, netán az öv-vizsga rendszerben 
haladni céljainkért. Önmagunk megerőszakolására azonban nem kell 
vállalkoznunk. Bár Schneider László oktató, edző, tanító az eredeti ja-
pán iskolát követi – azaz más elemek nem keverednek itt –, mégsem 
kell lemondanunk kedvenc cupákos étkeinkről. Itt akarata ellenére sen-
kiből nem lesz „bioember”. Talán az sem véletlen, hogy a mester termé-
ből eddig közel 50 fő jutott el sikeresen  a harmadik dan fokozatig, ami 
akár egy japán iskolának is dicsőségére válna. (Nem meglepő, hiszen 
itt a hét éves versenyzőnek is „profi” szerződése van az egyesülettel.) A 
szolid külső után aztán a teremben megelevenedik a napkelet. A Dojo 
falait képek, tusrajzok és egyéb érdekességek borítják, amelyek egy ré-
sze szintén a mester keze munkáját és fantáziáját dicséri. 

Az ősi sportág szülőföldjén e sportot művelők 90 százaléka művelt, 
tanult ember, a nevesebb mesterek mind főiskolát végeztek. Termé-
szetesen az itt sportoló fiataloknak is minden egyes félévkor be kell 
mutatniuk a bizonyítványukat. A nem megfelelő tanulmányi előme-
netellel rendelkező nebuló pedig komoly fejmosásban részesül. Az itt 
töltött idő duplán megtérül. A kiváló szakmai munkára garanciát jelent 
évente három-négy bajnoki cím. Másrészt a gyermekek nem haszon-
talan csavargással töltik idejüket, hanem jó kezekben, biztos helyen 
erősödnek testben és lélekben egyaránt. Hiszen a legfontosabb, hogy 
azt is megtanulják: nem a misztikus sporttól kell várni a csodát, hanem 
saját maguktól, mert a csoda ott van mindenkiben, azt kell felfedez-
nünk. A Dojónak különlegessége az is, hogy kifejezetten hölgyeknek 
kondicionáló-alakformáló tornára van lehetőség, erőfejlesztő, nyújtó 
-lazító gyakorlatokkal, s nem divatelemekkel. Az eredményesség csu-
pán a rendszerességtől függ, és centiméterekben mérhető. 

AZ ARANYKÖZÉPÚTON HALADVA
A nyugati és a keleti világban rengeteg értékes elemet tapasztalt a 
karate-do segítségével Schneider László, a Hikari Dojo vezetője. 
Ezekből próbálja meg oktatni önmaga és tanítványai számára a leg-
fontosabb és legszebb képességeket, tulajdonságokat. Keletre, illet-
ve a keleti emberekre jellemzőbb a fegyelmezettség, míg nyugaton 
nagyobb a lazaság. Az arany középút elve a működőképes filozófia. 
A legfontosabb, hogy hibák nélkül próbál tevékenykedni, becsülete-
sen teszi a dolgát. A nehezebb napokon igyekszik követni Funakoshi 
mester gondolatát: „Engedd el a felhőket és keresd az utadat!” Fe-
leségét tekinti legjobb tanácsadójának és menedzserének, sikerei 
zálogának. Ő a biztos bázisa családjának és tevékenységének.

MUNKA ÉS ÉRETTSÉG
A Hikari Dojo karate-egyesület vezetője október elején nyolc napot 
töltött a sportág őshazájában, hogy a legjobb mesterektől tanuljon. 
A mesternek harminchárom éve az élete, a szenvedélye a karate, s 
ha már ott járt, megpróbálkozott a hatodik danos minősítés meg-
szerzésével. 

– Nagyon hosszú folyamat, hogy valaki egy-egy fokozatot elő-
reléphessen. 2002-ben Londonban léptem az ötödik dan fokozat-
ra. Két fokozat között minimum annyi évet kell edzéssel eltölteni, 
amennyi számszerűleg a következő dan. A kivárást követően beje-
lentettem szándékom – ez nem kötelező – a nyolcadik danos, vi-
lághírű instruktor, a Japán Karate Szövetség technikai igazgatója, 
Tanaka Masahiko sensei felé, tőle biztatást kaptam. Harmincan 
vizsgáztunk a negyediktől a hetedik dan fokozatig, ebből mindössze 
hárman voltunk – egy belga és egy indiai társammal egyetemben –, 
akik nem a felkelő nap országából érkeztünk. Az eredményhirdetés-
kor alig tízen örülhettünk a kívánt minősítésnek. Örülök a sikernek, 
a csapatom nevéért is dolgoztam, ez plusz erőt adott. De úgy gon-
dolom, nem csak a technika és a küzdelem számított. Bízom benne, 
talán érettebb is lettem a feladatra.   – szóládi
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Hogy hagyományos karate edzőterembe jussunk, 
nem kell Japánba utaznunk. Csupán Dunaújvá-
ros egyik nagy áruházának szomszédságába kell 
benéznünk, hogy ráleljünk a világ forgatagában 
megbújó Hikari Dojóra, ami japánul annyit tesz, 
„Fény edzőterem”. 

„ENGEDD EL A FELHŐKET ÉS KERESD AZ UTADAT!”

A  Hikari Dojo 
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Zsuzsika hangja
Székesfehérváron, a Vörösmarty Szín-
ház Pelikán Termében egy interaktív, 
zenés gyerekelőadáson vehetett részt a 
székesfehérvári, lovasberényi és a ve-
lencei gyermekotthonokban és nevelő-
szülőknél élő nagyobb ovisok és kisebb 
iskolások közül 82 gyermek. 

A Pelikán Terem lépcsőjén Zsurzs 
Kati fogadta a gyerekeket és mesélt a 
színházban dolgozó különböző szakem-
berek munkájáról. A nézőtér megtelt, és 
a gyermek nézők aktív részesei lehettek, 
ahogy a színházban éppen a Hamupipő-
kére készülnek a színészek. Zsuzsika mű-
vésznő és Flórián művész úr segítségével 
beleshettek ebbe a különleges világba, a 
színház varázslatába. Zsuzsika a gyerekek 
és Flórián segítségével megtanulja, hogy 
csak akkor sikerülhet az előadás, és csak 
akkor történhet meg a csoda, ha megta-
nuljuk tisztelni a másikat, ha számítha-
tunk egymásra és ha megtanulunk együtt 
játszani.

A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi 
Egyesület által szervezett előadás résztve-
vői közül több gyermeknek ez volt az első 
színházi élménye. A remek, szórakoztató és 
tanulságos produkciót sokáig nem felejtik 
a kis nézők. 
– Janó Andorné elnök, „Vigyázó kéz” 

Gyermekvédelmi Egyesület

A Rozmaring Nyugdíjas Klub megalaku-
lásának 10. évfordulóját ünnepelte no-
vember 15-én, Előszálláson. Az esemény 
a művelődési házban került megrende-
zésre, melyen részt vett a Nagykarácso-
nyi Nyugdíjas Klub, a Daruszentmiklósi 
Kertbarátok Köre, a Népdalkör és a 
Ráckeresztúri Pávakör, akikkel együtt 
érkeztek a Borászok. 

Szoboszlainé Huszár Anna köszöntötte a 
más községekből megjelenteken kívül még 
a helyi civil szervezetek képviselőit, az intéz-
ményvezetőket, Joó István polgármestert, 
Vargáné dr. Sűrű Renáta jegyzőt, a testület 
tagjait, dr. Kádas Zsófia háziorvost, Szalai 
Gábort, az Életet az éveknek megyei szövet-
ség elnökét. Beszédében megköszönte Szigeti 

Jánosnénak, az egyesület alapítójának és Bór 
Lajosné előző elnöknek a munkáját. Szalai 
Gábor elismerő oklevelet adott át a Roz-
maring Nyugdíjas Klubnak és Szoboszlainé 
Huszár Annának, a klub vezetőjének a lelkes, 
aktív munkáért. Ezután a helyieken kívül min-
den meghívott közösség fellépett. Nagyon 
sokszínű műsornak tapsolhattak a jelenlévők. 
A 10 év egy szép kerek szám, egy nyugdíjas 
életében pedig hosszú időszak. A jelenlévők 
nem feledkeztek meg azokról sem, akik már 
nem lehettek ott. Gyertyát gyújtva emlékez-
tek rájuk. Volt még tombola, zene, tánc és a 
szülinapi tortából is mindenki kapott. Szép 
példáját láthattuk annak, hogy a nyugdíjas 
éveket is könnyebb jó közösségben, vidáman 
eltölteni. – Jákliné Brigitta

Az „Életet az Éveknek” Fejér Megyei és Szé-
kesfehérvári Szervezete a Székesfehérvári 
Esélyek Házával közösen fórumot szervezett 
a kistérségi megbízottak, valamint a meghí-
vott klubvezetők részére 2008. november 
12-én a Megyeháza címertermében. A fó-
rumot megtisztelték jelenlétükkel a meghí-
vott székesfehérvári nyugdíjasszervezetek 
vezetői, valamint a Veszprém és Komárom-
Esztergom megyei „Életet az Éveknek” 
nyugdíjasszervezetek vezetőségének tagjai 
is. A fórumot dr. Balogh Ibolya, a megyei 
közgyűlés elnök asszonya nyitotta meg, és 
köszöntötte a megjelenteket. Márton Zol-
tán, az Esélyek Házának igazgatója szólt a 
több mint két éve tartó közös együttmű-
ködésünkről. Kiemelte a kistérségekben 
végzett munkánk fontosságát, és ennek 
eredményeként a mai fórum megszervezé-
sét. Dr. Juhász János, a KDRFÜ Kistérségi 
Koordinációs Hálózat igazgatója vetített 
képekben és szóban is ismertette a hálózat 
feladatait, és meghatározta, hogy a közép-
dunántúli régióban hogyan kapcsolód-

hatnak be a fejlesztéseket meghatározó 
feladatokba a nyugdíjas szervezetek. Pillók 
Ferenc előadásában, a mozgásukban korlá-
tozott személyek megsegítésére ajánlott fel 
lehetőségeket. Szalai Gábor, szervezetünk 
elnöke tájékoztatást adott a cégbírósági 
bejegyzés adta lehetőségekről. Rubina Sán-
dor ügyvezető elnök pedig a Nyugdíjasok 
Országos Képviseletének irányelvei alapján 
adott tájékoztatást a kistérségekben műkö-
dő nyugdíjasklubok munkájáról és az Idős-
ügyi Tanácsok szerepéről.

– Oláh Jánosné, kistérségi 
megbízott, fórumot lev. elnök; 

– Rubina Sándor, ügyv. elnök         

Fórum a kistérségekért

10 éves a Rozmaring Nyugdíjas Klub
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Beszaladtunk az udvarról, lehúztuk a 
csizmánk, hát persze, hogy megint 
átázott a zoknink. Ujjacskáinkba be-

ledermedt a fájdalom, ahogy a radiátor rései 
közt próbáltuk felmelegíteni. Nem bántuk, 
hogy zsibbad és szúr, büszkén csacsogtuk: 
„Óvó néni, óvó néni, tessék nézni, mekkora 
hóembert építettünk!" Az ablakok előtt zsi-
bongtunk, orrunkat nyomva neki. Ne lehel-
jétek be az üveget, gyerekek! – szólt az intés, 
de mi nem győztünk az ormótlan, nagypo-
cakos répaorrúban gyönyörködni.

 Betolták az uzsonnát. A lepattogott zo-
máncú kiskocsin műanyag bögrékben gő-
zölgött a kakaó, s mi csoda még! Mézeska-

lács volt a meglepetés aznap. Szívecske, meg 
lovacska, harang és fenyő: hófehér habcsík 
szaladt körbe a tésztán, színes cukorkák ka-
paszkodtak belé. Az oviba hamarabb hozta 
a Jézuska a fát – nem kellett rá annyit várni, 
mint otthon –, papírangyalkák, dió és na-
rancskarikák ringatóztak rajta. Megenged-
ték, hogy színes papírból fűzzünk rá láncot, 
úgy bizony!

 Fölnőttünk. Már nem nyomjuk az or-
runkat az üvegnek, pedig nem szólna ránk 
miatta senki. Kerámiabögréből isszuk a ká-
vét, bízván abban, hogy ébren tart, pedig el-
aludtunk mélyen, rég. Rosszakat álmodunk. 
Hosszú utat, véget nem érőt, egyhelyben 
járást, szembeszelet, esőt. Rőt szakadékot, 
sötétet, húzót, hányingert és szédülést. Be-
tegséget, lázat, szegénységet, üszköt. Dühöt 

a tehetetlenségünk miatt. Beteljesületlen és 
összetört szerelmeket, anyánk ölét. Fázunk, 
de nem próbáljuk meg a radiátort, mert be-
lül zsibbad és szúr... Nem árulnak valahol 
olyan nagykabátot, kérem, amibe a lelkein-
ket tudnánk bugyolálni? 

Legalább gördülne szobánkba az a lepat-
togott zománcú kiskocsi… 

Talán jobb, ha nem várjuk hiába, hiszen 
van, aki nálunk is jobban fázik. Sok körü-
löttünk a didergő szív. Melegítsünk kakaót, 
s kínáljunk meg vele valakit. Családtagot, 
barátot, ismerőst, kollégát, szomszédot… 
Jöjjön, no, ne féljen, fogadjon el egy kis me-
legséget, kortyoljon szeretetünkből egy pi-
cit. Nohát, nekünk is jól esik látnunk, ahogy 
forró bögrénkre kulcsolja ujjait.

   – méhes mónika

Kakaó 
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