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A szűkülő lehetőségek 
ellenére is maradnak a 
kijelölt úton
Beszámoló a megyei közgyűlés de-
cemberi üléséről.      – 3. ol dal

Fejér megye 
– Ezer éve együtt

   ELNÖKI KÖSZÖNTŐ – 2. oldal

Emlékeztek
és emlékeztettek
Az 1956. december 7-i nőtüntetés 
emlékére a megyei önkormányzat 
és a POFOSZ ünnepséget szerve-
zett Székesfehérváron.       – 5. ol dal
  

Vizuális napirenddel
A csókakői AutiFarm átadásával 
olyan majorság jött létre, amely egy-
szerre biztosít lakhatást, foglalkozta-
tást és szakszerű fejlesztő ellátást az 
autizmussal élőknek. – 8. oldal

„Édes az élet íze"
A megyejáró rovatban egy reggae  
slágerben is megénekelt település, 
Tordas mutatkozik be.   
 – 10. ol dal
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A lovagkirály 
emlékezete
III. Béla király (1172-1196) és hit-
vese, Antiochiai Anna (Châtillon 
Ágnes) királyné (1172-1184) sírja 
fellelésének 160. évfordulójára em-
lékezve a Fejér Megyei Közgyűlés, a 
Fejér Megyei Múzeumok Igazgató-
sága és a III. Béla Lovagrend kiál-
lítást rendezett az uralkodó emléke 
előtt tisztelgő miniatúrákból, táb-
laképekből, oltalmazó ikonokból a 
Megyeháza III. emeleti aulájában. 
A tárlatot dr. Balogh Ibolya, a megyei 
közgyűlés elnöke nyitotta meg. Beszé-
dében a lovagkirály történelmi alakját, 
jelentőségét Árpád vezérrel, Szent Ist-
vánnal és Hunyadi Mátyással állította 
egy sorba. Kiemelte, hogy hozzá köthe-
tő a koronázási jelvények közül legalább 
kettő: a mai formájú Szent Korona és a 
palást; illetve emlékeztetett rá, hogy 
ugyancsak ő teremtette meg a hivatalos 
írásbeliséget. A tárlat megnyitóját kö-
vetően dr. Demeter Zsófia főtanácsos, 
megyei múzeumigazgató „III. Béla ki-
rály és Antiochiai Anna királyné sírjá-
nak fellelése" címmel tartott előadást.  
Majd a hajdani koronázó-királyi temet-
kező bazilika (Székesfehérvári Nemze-
ti Emlékhely, Romkert) területén, III. 
Béla király és hitvese, Anna királyné 
végakarat szerinti nyughelyénél csen-
des történelmi-kegyeleti szertartást, 
koszorúzást tartottak a résztvevők. 
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A gyermekvédelmi intézményekben élő 
gondozottak karácsonyi műsorával kez-
dődött a Fejér Megyei Közgyűlés 2008. 
évi utolsó ülése. Az ünnepi felvezetést az-
tán az érdemi munka követte, amelynek 
során döntés született többek között a 
Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének személyéről, több 
megyei intézmény uniós pályázatához 
önrész biztosításáról. Elkészült a Fejér 
Megyei Területrendezési Terv is, amely 
jelentős előrelépés a megyei önkormány-
zat számára.

– Sok-sok egyeztetésen vagyunk túl. Na-
gyon fontos számunkra, hogy legyen elfoga-
dott, hatályos megyei területrendezési terv, 

mert akkor az egyes települések szabályozá-
si tervének készítésénél véleményezési jog 
helyett egyetértési jogunk lesz. Ez azt jelen-
tené a gyakorlatban, hogy a megyei önkor-
mányzattal közös álláspont mentén lehetne 
csak a falvak, városok településfejlesztési 
terveit kialakítani – mondta az ülést követő 
sajtótájékoztatóján dr. Balogh Ibolya, a Fej-
ér Megyei Közgyűlés elnöke.

Jelezte: közel negyven napirendi pontot 
tárgyaltak meg, s azok majd mindegyikének 
volt költségvetési vonzata. Ismét téma volt 
az illetékbevételek elvonása, amely komoly 
bevételkiesést okoz a megyei önkormány-
zatnak. A képviselők támogatták, hogy fel-
terjesztéssel éljenek az illetéktörvény ügyé-
ben, ugyanis a visszaosztás mára teljességgel 
átláthatatlanná vált. Az elnök szerint az ala-
poknál tartanak, de remélhetőleg jövőre a 
Parlament elfogadhatja az elosztást szabá-
lyozó törvényt.

– Az ülésen foglalkoztunk az önkor-
mányzat 2008-as tevékenységével, érintve 
a pozitív és a negatív dolgokat egyaránt. 
Elfogadtuk átmeneti költségvetésünket is, 
amely szerint átmeneti gazdálkodásunk ja-
nuár elsejétől a 2009. évi költségvetési ren-
delet elfogadásáig tart. Azt már most látjuk, 
hogy pénzügyi lehetőségeink ismét jelentő-
sen szűkültek, a Parlament által elfogadott 
költségvetés nagyon nehéz helyzetet idéz 
elő. Ráadásul alkotmánysértő is: például a 
kulturális intézmények normatíváját olyany-
nyira lecsökkentették, hogy az a jogszabály-
ban előírt minimumnál is alacsonyabb lesz 
2009-ben – közölte Balogh Ibolya.

Kijelentette, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat nem teheti meg egyetlen intézmé-

nyével sem, hogy bezárja. Egyetlen lehe-
tőségük maradt ebben a helyzetben: újabb 
hitelfelvételek és kötvénykibocsátás. Ezek 
visszafizetése akkor lesz biztosítva, ha ismét 
jogállamban élhetünk, ahol nem az állam 
a legnagyobb törvénysértő – tette hozzá a 
közgyűlés elnöke.

A testület elfogadta a megyei területfej-
lesztési tanács beszámolóját. A képviselők 
egyetértettek abban is, hogy segíteni kell a 
kistelepüléseknek. Ezért várhatóan január 
végétől létrehoznak egy alapot, amelyből a 
kistelepülések pályázati önrészét fedezhetik. 
Az önkormányzat egyébként már tárgyal 
bankokkal, hogy a több százmillió forintos 
keretet biztosítani tudják.

– Két döntést is hoztunk a Velencei-tavi 
Vízi Sportiskola Nonprofit Kft.-vel kapcso-
latban. A közgyűlés a társaság ügyvezető-
jévé Döbrentei Gábort választotta meg. A 
VVSI működtetésének költségeihez hatmil-
lió forinttal járultunk hozzá – tájékoztatott 
Balogh Ibolya.

A közgyűlési képviselők döntöttek több, 
megyei az intézményeket érintő kérdésben 
is. Önrészt biztosítottak közoktatási in-
tézmények TÁMOP pályázatához, a Fejér 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának TIOP 
pályázatához, valamint az Európai Informá-
ciós Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. tu-
risztikai pályázatához. Emellett pályázatot 
írtak ki négy intézmény – Perczel Mór Szak-
képző Iskola és Kollégium, Táncsics Mihály 
Gimnázium, Eötvös József Szakképző Isko-
la és Kollégium, Kossuth Zsuzsanna Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet – 
igazgatói álláshelyére. – sz. t.

PÉNZÜGYI ALAPBÓL 
BIZTOSÍTJÁK A KISTELEPÜLÉSEK 
PÁLYÁZATI ÖNRÉSZÉT

A szűkülő lehetőségek 
ellenére is maradnak
a kijelölt úton

A megye és a város vezetése 
egyeztetett a Városházán 
December 11-én egyeztető ülést tartott a megye-város koor-
dinációs bizottság a Városházán. Dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke és Warvasovszky Tihamér, Szé-
kesfehérvár polgármestere vezetésével több aktuális témát 
tekintettek át a résztvevők.  

2009. január 1-jétől több jogszabály is megváltozik. Ezekről tár-
gyaltak a megyei és a városi önkormányzat képviselői a december 
11-i, csütörtöki egyeztetésen. A gyermekvédelmi feladatok eseté-
ben az a döntés született, hogy Székesfehérvár a megyei szakellátó 
szervezeten keresztül látja el az ilyen jellegű feladatokat. Ennek 
megállapodás-tervezetét a következő közgyűlésen tárgyalja a vá-

rosi képviselő-testület. A találkozón megvitatták, hogy át kell ala-
kítani a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) műkö-
dését. A Gróf Széchenyi István TISZK-et is érinti ez a változás. A 
szakemberek közösen készítik elő azt a javaslatot, amelyet mindkét 
szervezetnek jóvá kell majd hagynia. A Barátság Klubmozi további 
működtetése is napirenden volt a megye és a város egyeztetésén. 
Megfogalmazódott: mindkét fél számára fontos, hogy megmarad-
jon a művészmozi. Ennek érdekében a működési formákról és a 
megoldási lehetőségekről a megye és a város szakemberei közösen 
dolgoznak ki javaslatot a következő hetekben. Javaslat hangzott el 
a korábbi közművelődési megállapodások megújítására, emellett 
egy beszámolóban több közös pályázati lehetőséget is bemutattak. 
Két jövő évi rendezvénysorozat esetében is együttműködik majd 
a megyei és a városi önkormányzat. Így a 2009-es Hóman Bálint-
évfordulóra és a megyerendszer 1000 éves fennállására szervezett 
programokba is bekapcsolódik Székesfehérvár.
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Munkamegbeszélés 
az önkormányzatokról
A Megyeházára látogatott december 2-án Orbán Viktor, a Fidesz 
Magyar Polgári Szövetség elnöke. Munkamegbeszélést folytatott 
dr. Balogh Ibolyával, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével a megyei 
önkormányzatok helyzetéről, az önkormányzati intézmények mű-
ködési, fejlesztési gondjairól és lehetőségeiről, a kereskedelmi és 
iparkamarai együttműködésekről. Ezt követően a Fidesz elnöke és a 
megyei közgyűlés elnök asszonya tárgyaltak Cser-Palkovics András 
és Gógl Árpád országgyűlési képviselőkkel, valamint Vargha Tamás 
városi tanácsnokkal, elemezték a megyeszékhely és az ország gazda-
sági helyzetét, áttekintették az előrelépés lehetőségeit.

Otthonunk, Fejér megye
A megyei önkormányzat az elmúlt hetekben „Otthonunk, Fejér 
megye” címmel programsorozatot szervezett a megye több te-
lepülésén – Bicskén, Móron, Velencén, Pusztaszabolcson, Sár-
bogárdon, Lajoskomáromban, Polgárdiban – azzal a céllal, hogy 
eszmét cseréljenek az ott élők problémáiról és azok megoldási 
lehetőségeiről. A lezajlott találkozókat követően a tapasztalatok 
összegzése, az összefogás és az együttműködés megerősítése ér-
dekében a Megyeházán találkoztak ismét az érdekeltek.

A Megyeházán szervezett találkozón dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke az eddigi találkozók tapasztalatait össze-
gezte, az összefogás és az együttműködés megerősítése érdekében. 
„A Fejér Megyei Önkormányzatnak nagyon nagy a felelőssége. 
Ennek felismerése pedig valamennyi település érdeke, és éppen ezért 
elengedhetetlen az együttműködés. A negatív gondolkodást el kell 
felejteni ahhoz, hogy előrelépéseket tehessünk. A találkozók megerő-
sítették, hogy a kistelepülések nagy gondokkal küzdenek: nem tudják 
például biztosítani a pályázatokhoz szükséges önrészt, ezek az össze-
gek a költségvetésükben nem állnak rendelkezésükre” – fogalmazott 
a megyei közgyűlés elnöke. Dr. Balogh Ibolya elmondta még, hogy 
mindezek ismeretében hamarosan egy olyan javaslatot terjesztenek a 
közgyűlés elé, amely szerint létrehoznak egy pénzügyi alapot a forrás-
hiánnyal küszködő kistelepülések segítésére. 

A megyei önkormányzat társadalompolitikai munkacsoportja a 
megyei közgyűlés elnökének jóváhagyásával engedélyezte egy, 
a költségvetés részét képező, 15 millió forintos keret szociális 
célokra történő felhasználását. A lehetőségekről és az elképzelé-
sekről Balsay István, a megyei közgyűlés alelnöke, a Társadalom-
politikai Munkacsoport vezetője adott tájékoztatást lapunknak.

A hazai nehéz gazdasági helyzetben gyakorlattá kezd válni, hogy 
intézmények, civil szervezetek és az önkormányzatok „egymásra 
találnak”. Egy ilyen összefogásnak lett kezdeményezője a megyei 
önkormányzat. Mint azt Balsay István elmondta, a testület össze-
sen 8 millió forinttal járult hozzá a közelmúltban a Szent György 
Kórház gyermekosztálya nyolc inkubátorkészülékének felújításhoz 
és egy lélegeztetőgép beszerzéséhez.

További hárommillió forintot szánnak azon civil kezdemé-
nyezések, szervezetek tevékenységének támogatására, amelyek 
„egészséges életmód” programot indítanak vagy a gyógyulásra 
várók számára nyújtanak segítséget. Elsősorban azokra a szerve-

zetekre gondolnak a kezdeményezők, melyek az egész megyére 
kiterjedően folytatják tevékenységüket.    

– Másfél millió forint támogatást fordítunk a sárbogárdi és az 
enyingi – a két hátrányos helyzetűnek számító – kistérség egész-
ségügyi szűrővizsgálatainak fejlesztésére. A pályázatokba remé-
nyeink szerint sok település kapcsolódik majd be – fogalmazott 
a munkacsoport vezetője. Majd azzal folytatta, hogy egymillió fo-
rintot kapnak a támogatási keretből a szociális otthonok és a gyer-
mekvédelmi intézmények lakóik életkörülményeinek javítására.

A megyei fenntartású intézmények a karácsonyi ünnepségek 
színvonalas megszervezése érdekében egymillió forint támo-
gatást kaptak. A következő esztendőben is szeretné folytatni tá-
mogatói kezdeményezéseit a megye önkormányzata. Az elkép-
zelések között az is szerepel, hogy a nyári táborozás költségeit a 
hátrányos helyzetű családok gyermekei számára előteremtsék. A 
költségtérítések forrásaira a kistérségek és a megyei jogú városok 
is pályázhatnak.  – Sz. G.

M e g y e i  h í r e k

Társadalmi összefogás szociális kérdésekben
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A Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Európai In-
formációs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és a 
Velencei-tó–Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke támogatási 
szerződést írt alá december 19-én. A Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium által megítélt 6 millió forint a Velencei-tó és Vértes 

Térsége Turisztikai Információs Programja megvalósítását teszi le-
hetővé. A térség turisztikai versenypotenciáljának megőrzése megkí-
vánja a marketing és a tájékoztatás fejlesztését, a kft. ismeretterjesztő 
propagandakiadványok készítése révén kívánja javítani a turisztikai 
marketing színvonalát. Ennek eszközeként olyan nonprofit franchise 
rendszerben működő turisztikai információs pontok kiépítését ter-
vezik, melyek lehetővé teszik az állandó és egységesen magas szintű 
turisztikai szolgáltatást nyújtó térségképviseletet. 

Nonprofit franchise 
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A Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 
2008. december 10-én délután tartotta 
soros ülését a Megyeházán, dr. Balogh 
Ibolya elnök asszony vezetésével. A Ta-
nács a megtárgyalt 12 napirendi pont 
keretében határozatot hozott két támo-
gatási szerződés módosításáról, amely 
döntések a pályázatok lezárásához voltak 
szükségesek, valamint elfogadta egyes 
korábbi lemondásokról szóló határoza-
tainak módosítását is. 

A jelenlévők a Tanács felkérésére tájé-
koztatót hallgathattak meg a „8-as Főút” 
Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről. 
A térségi tanács képviselői munkájuk rövid 
összefoglalása után válaszoltak a szervezet 
feladataira, céljaira, eredményeire, terveire 
vonatkozó kérdésekre. A jelenlévők egyetér-
tettek abban, hogy a megye déli térségeinek 
felzárkózása érdekében az M8-as mielőbbi 
megvalósítása elengedhetetlen. A Tanács 
tagjai abban is egyetértettek, hogy az M4-
M8 transzverzális útvonal teljes nyomvo-
nalának megvalósításával érhető csak el az 
elvárt országos úthálózati szerep. Ehhez 

kapcsolódóan a megyei területfejlesztési 
tanács határozatot fogadott el, amelyben 
felkéri a megye országgyűlési képviselőit 
az M8-as gyorsforgalmi út ügyében történő 
közös cselekvésre.

A tagok megtárgyalták továbbá a Fejér 
Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi 
költségvetése teljesítéséről szóló tájékoz-
tatót. Lezárásra került a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Fej-
ér Megyei Területfejlesztési Tanács között 
megkötött megbízási szerződés is. A Tanács 
elfogadta a munkaszervezet által elvégzett 
feladatok teljesítését. 

Ezen tevékenység egy részét alkotta a 
Közép-dunántúli Operatív Program 2009-
2010-es akcióterve, valamint a  Közép-du-
nántúli Régió Területfejlesztési Operatív 
Programja 2009-2010 egyeztetési változa-
tának véleményezése, melyek tartalmáról 
az elnök asszony írásban tájékoztatta a je-
lenlévőket. Írásos előterjesztés keretében 
ismerhették meg a megjelentek a KDRFÜ 
által készített, Fejér megye gyorsforgalmi, 
országos közúthálózati, önkormányzati út-

hálózati fejlesztéseiről szóló tájékoztatót. 
Az előterjesztésben a készítők áttekintést 
adtak az úthálózat-fejlesztésekkel kapcso-
latos megyei tervezési lehetőségekről, a 
Fejér megyében megvalósult, folyamatban 
lévő és tervezett közúti beruházásokról, 
valamint a megye eddigi ez irányú erőfeszí-
téseiről.

A munkaszervezet beszámolt a Tanács 
2008. évi elvégzett ellenőrzési feladatairól 
is. A helyszíni és iratbekéréses ellenőrzé-
seket a Tanács munkaszervezeti feladatait 
ellátó Főépítészi és Területfejlesztési Iroda, 
illetve a Magyar Államkincstár munkatársai 
végzik, indokolt esetben szakértő közremű-
ködésével. A 2008. évben a munkaszervezet 
21 területfejlesztési célelőirányzatból támo-
gatott pályázat és 15 helyi önkormányzati 
fejlesztés ellenőrzését végezte el.

A területfejlesztési törvény előírásai 
szerint a Tanács elnöke évente beszámol a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként a Fejér 
Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett 
munkájáról, mely tevékenység 2008. évi 
történéseiről a megfelelő tájékoztatás érde-
kében – hagyományosan – a Tanács is tájé-
koztatást kapott. A Fejér Megyei Közgyűlés 
az elnöki beszámolót 2008. december 18-i 
ülésén tárgyalta meg. 

A hagyományteremtés szándékával az 
1956. december 7-i nőtüntetés emlékére 
a Fejér Megyei Önkormányzat a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetségével közösen 
ünnepséget szervezett Székesfehérvá-

ron. A bazilika oldalán elhelyezett feszü-
letnél azokra az asszonyokra, lányokra 
emlékeztek, akiknek férjét, apját bebör-
tönözték, meghurcolták.

A megemlékezés kezdetén dr. Balogh 
Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke köszön-
tötte a résztvevőket. 

– Az '56-os forradalom és szabadságharc 
hűséges, kitartó, látszólag háttérbe húzódó 
szereplőinek: az anyáknak, menyasszony-
oknak, asszonyoknak állítunk most emléket 
– hangsúlyozta beszédében a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke. – Azokra a nőkre, anyák-
ra, hozzátartozókra emlékezünk, akik nevét 
nem foglalja magában érc és márvány, akik-
ről évtizedekig beszélni sem lehetett. Akik 
odaadó hűségüket, szeretetüket, családjuk 
összefogását áldozták egy szebb, szabadabb, 
boldogabb és rájuk mindig emlékező utó-
kornak.

A megemlékezésen felszólalt Für 
Lajosné, aki a forradalmi napokban az Új 
Fehérvár című lap újságírójaként dolgo-
zott. Visszaemlékezett asszonytársaira, és 
felelevenítette az akkoriban átélt borzalma-
kat. Ezt követően Sinka Jenő, a POFOSZ 

megyei elnöke emlékezett meg a kivégzett 
lányokról, asszonyokról és azokról a nőkről 
is, akik a kádári megtorlás következtében 
férjüket, fiaikat, kedvesüket veszítették el. 
Az ünnepségen a Vörösmarty Színház mű-
vésznője, Csizmadia Ildikó szavalata után 
kórusművek hangoztak el, majd a feszület-
nél elhelyezett virágokkal tisztelegtek az 
áldozatok emléke előtt. Az ünnepség dél-
után a Piac téri Rézteremben folytatódott, 
ahol az „Asszonyok a forradalomban” című 
dokumentumfilm megtekintésére várták 
az érdeklődőket.

Balsay István, a megyei önkormányzat 
alelnöke a hagyományteremtő szándékkal 
elindított kezdeményezésről elmondta: a 
megye önkormányzata régi adósságát tör-
leszti azzal, hogy az 1956-os események 
közül azokról is megemlékezik és azokra 
is emlékeztet, amelyek a megyében és Szé-
kesfehérváron történetek, de nem állítottak 
emlékművet számukra. Legszebbnek, leg-
meghatóbbnak, legemberibbnek számíta-
nak az országszerte megrendezett 1956-os 
asszonytüntetésekkel kapcsolatos megem-
lékezések. 

A jövőre koncentrálnak

Emlékeztek 
és emlékeztettek
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BIZONYTALAN A BŐRGYÁR 
KULTURÁLIS EGYESÜLET
JÖVŐJE 

Multik a Bőrke 
helyén?
– 2003-ban merült föl először a gondolat, 
hogy a Bőrgyár épülete alkalmas volna kul-
turális célokra – emlékszik vissza a kezde-
tekre Kovács István, az egyesület elnöke.  
– Mintegy harmincan alkottuk azt a magot, 
kezdetekben Kocsis Balázs szobrász-resta-
urátor vezetésével, amely köré egy sajátos 
szellemi műhely szerveződött. Székesfehér-
váron addig nemigen akadt olyan hely, ahol 
összejöhettek volna az alkotó kedvű fiatalok. 
Kivétel volt ez alól a Szabadművelődés Háza, 
amelyben a Méhkasaula Kulturális Egyesü-
let működött: ők segítségünkre voltak, több 
eseményt szerveztünk közösen. A Bőrgyár 
nyitórendezvénye három napig tartott és 
igen sikeres volt; a város összes amatőr zene-
kara felléphetett nálunk. Az elmúlt öt évben 
a legkülönbözőbb módokon biztosítottunk 
teret a művészetnek. Azért is szerette a kö-

zönség ezt a helyet, mert a zenei rendezvé-
nyek mellett vagy azokkal párhuzamosan he-
lyet kapott több művészeti ág is. Táncház is 
működött az épületben, közkedveltek voltak 
a nézők bevonásával rendezett Improvizáci-
ós estek, illetve a Fiatal tehetségek est-soro-
zat. Nálunk mindig lehetett csinálni valamit; 
amolyan inkubátorként működött a ház, sok 
értékes produkció született a falai között, a 
diákok pedig nagyon örültek annak, hogy 
megmutathatták, mire képesek.

Székesfehérvár önkormányzata nem 
hosszabbította meg a szerződést a Bőrgyár 
Kulturális Egyesülettel – a Pólus program 
keretében pályázott az épületegyüttes hasz-
nosítására, amely a tervek szerint a városban 
megtelepedett cégek és felsőoktatási intéz-
mények bemutatkozására szolgálna. Brájer 
Éva, a Kulturális és Turisztikai Bizottság el-
nöke lapunknak elmondta, a bizottság nem 
értett egyet az elképzeléssel, hiszen Székes-
fehérváron nincs másutt művésztelep: „Nem 
szabad szem elől tévesztenünk a művészeti 
képzésben részt vevő fiataljainkat; félő, hogy 
ha nem biztosítunk számukra bemutatkozási 
lehetőséget, odébbállnak, s tehetségükkel és 
tudásukkal más települések kulturális életét 
gazdagítják majd.” – méhes mónika

HIRDETÉS

FEJÉR MEGYE 1009–2009
Fejér megye fennállásának 1000 éves év-
fordulója alkalmából a Fejér Megyei Ön-
kormányzat emlékérmet bocsát ki. Fent 
láthatják az érem Ecsedi Mária készítette 
tervezetét. 
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Az idei év során pályázati feltétel volt, hogy 
a tanulónak az előző félévben legalább 4,5-öt 
tanulmányi átlaga legyen, és a család egy főre 
eső keresete havonta ne haladja meg a 35 ezer 
Ft-ot. A kuratórium elsősorban szociálisan 
rászorult gyermekeket kíván támogatni, ezért 
a jelentkezők közül az elsődleges válogatási 
szempont a szociális helyzet volt, és csak ezt 
követte a minél magasabb tanulmányi átlag.

A kuratórium az idei évben több mint 10 
millió Ft keretösszeget tudott biztosítani a 

rászoruló gyerekeknek. Az idei év során a ta-
valyi év gyakorlatát követve differenciálta az 
ösztöndíjak összegét. Azt a négy pályázót, aki-
nek a családjában az egy főre eső jövedelem 
minimális volt – tehát csak gyermekvédelmi 
támogatást kapnak a szülők, vagy árvaellá-
tást, illetve alkalmi jövedelemből élnek – havi 
17 ezer Ft támogatásban részesített a kuratóri-
um. A fennmaradó 92 tanuló között összesen 
9 530 000 Ft támogatás került differenciáltan 
kiosztásra. A diákok több mint fele 10 ezer Ft 
felett kap havonta ösztöndíj-támogatást. Az 
idei évben nagy számban pályáztak speciális 
szakiskolákba járó kilencedikes, tizedikes di-
ákok, ami külön örömet jelent a kuratórium 
számára, hiszen ezeknek a tanulóknak nincs 
más ösztöndíj-lehetőségük. 39 tanuló már 
a tavalyi év során is sikeresen pályázott ösz-
töndíjra, és pályázatát idén is támogatni tud-
ta a kuratórium. Ebből kitűnik, hogy a jövő 
nemzedékének folyamatos önképzéséhez, 
ha csak kis mértékben is, de a Fejér Megye 
Közoktatásáért Közalapítvány Kuratóriuma 
is hozzájárul, rajtuk keresztül pedig a köz-
alapítvány három alapítója (Székesfehér-
vár, Dunaújváros és Fejér megye).

Fejér megye jó tanulói, jó sportolói tiszte-
letére a Fejér Megyei Diáksport Szövetség 
hagyományaihoz híven díjkiosztó ünnepsé-
get szervezett a Megyeháza dísztermében. A 
rendezvényen Balsay István, a Fejér Megyei 
Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztve-
vőket. A Fejér megye diáksportjáért kitünte-
tő címeket, valamint Fejér megye jó tanuló, 
jó sportolóinak és Fejér megye települései 
legeredményesebb tanulóinak elismeréseit 
Jaczó Jenő, a Fejér Megyei Diáksport Szö-
vetség elnöke adta át. 

Sport- és rendezvénycsarnokot, konfe-
renciatermet és hallgatói szabadidő- és 
fitnesz központot avattak 2008. december 
10-én, szerdán Dunaújvárosban, a Duna-
újvárosi Főiskolán. Az 1,2 milliárd forint-
ból PPP-program (a köz- és a magánszféra 

összefogásának) keretében épült komp-
lexum nagyszabású avatóján politikusok, 
felsőoktatási intézmények vezetői, az in-
tézmény partnerei és egyéb hírességek je-
lenlétében és közreműködésével adták át 
az elkészült létesítményt a diákseregnek. 

A Campus-ünnepen az ünnepélyes meg-
nyitón dr. Bognár László mellett Hiller István 
oktatási és kulturális miniszter, valamint Ma-
gyar Bálint és – igaz, csak telefonon keresztül 
– Pokorni Zoltán exminiszterek is üdvözöl-
ték az intézményfejlesztési törekvéseket és 
az elért eredményeket. Az oktatási minisz-
ter ünnepélyesen nyújtotta át a rektornak 
a december 9-i kormánydöntés iratát arról, 
hogy a Dunaújvárosi Főiskola (DUF) telek-
vásárlására 230 millió forintot hagyott jóvá a 
kormányzat. Ezután dr. Kálmán András, Du-
naújváros polgármestere, a kivitelezők képvi-
seletében Vermesy Sándor, a Strabag MML 
Kft. ügyvezetője, végül Nagy József HÖK-
elnök méltatta az elkészült épületegyüttes je-
lentőségét. A beszédek után dr. Bognár László 
elismeréseket, kitüntetéseket adott át, majd 
a díszvendégek az ünnepi szalagátvágás után 
kosárra dobtak és közösen dedikálták az örök 

emlékké avanzsált kosárlabdát. Az átadási 
ceremónián az ünnepi pillanatokat a játékos-
ság követte. A Játék időhatárok nélkül című 
interaktív vetélkedőn a város kedvenceiből, a 
Dunaújvárosi Főiskola-ELCO-DVSCH pó-
lós lányaiból, a hallgatókból és az oktatókból 
álló csapatok Geszler Dorottya, Valkó Eszter, 
István Dániel és Müller Attila vezetésével vág-
tak neki a feladatok megoldásának. A program 
játékmestere Hevesi Tamás volt. Ezt követően 
a Szépség, Erő, Lendület című showműsor ké-
nyeztette az esemény vendégeit Mahó Andrea, 
Egyházi Géza, Simonyi Krisztina, Göth Péter, 
a Happy Hoppers és az Alexander Balett köz-
reműködésével. A programsorozatot az Irigy 
Hónaljmirigy élő koncertje zárta.  – sz. z.

Ösztöndíj hátrányos helyzetű tanulóknak

Jó tanulókat, 
jó sportolókat 
jutalmaztak

 
CAMPUS-ÜNNEP
A FŐISKOLAVÁROSBAN

Politikusok 
és hírességek 
avatták fel az új 
komplexumot

A Fejér Megye Közoktatásáért 
Közalapítvány már hagyomá-
nyosan (9 éve) minden évben 
kiírja a hátrányos helyzetű 
középiskolás tanulók számá-
ra ösztöndíj-pályázatát. A pá-
lyázatra minden, a megyében 
középfokú intézményben ta-
nuló diák beadhatja kérelmét, 
amennyiben a pályázati feltéte-
leknek megfelel.
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A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány tá-
mogatásával olyan modellértékű majorság 
jön létre, amely egyszerre biztosít lakhatást, 
foglalkoztatást és szakszerű fejlesztő ellá-
tást az autizmussal élő fiatal felnőtteknek 
– mondta  Pásztor Viktorné, az Autisztikus 
Gyermekek Szüleinek Egyesületének elnö-
ke a csókakői AutiFarm avatóünnepségén. 
A lakóotthonnal bővült intézménybe ti-
zenkét fiatal költözhet januárban.

A 92 millió forintos beruházás fedezetét a 
székesfehérvári székhelyű egyesület pályázati 
forrásból és magánadományokból biztosította. 
A rehabilitációs foglalkoztatóban januártól ti-
zennégy autizmussal élő, bejáró fiatalnak adnak 
munkát. A farmon dolgozók kertészkednek, 
kisebb ajándéktárgyakat készítenek, s az istál-
lók felépítése után állattartással is foglalkoznak 
majd. Kemény Péter, a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium főosztályvezető-helyettese kö-
szöntőjében reményét fejezte ki, hogy a Fejér 
megyei példa nyomán másutt is épülhet ilyen 
farm, a csókakőihez hasonló komplex intézmény 
ugyanis egyelőre nincs több az országban.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke szerint mivel a majorság nem-
csak elhelyezést és rehabilitációt biztosít a 
tünetegyüttessel küzdő fiatal felnőttek számá-

ra, hanem a foglalkoztatásukat is megoldja, új 
időszak kezdődött a szülők életében: „Ha lépé-
senként minden megyében létrejöhet legalább 
egy komplex rehabilitációs intézmény, és az 
autizmussal élők a megfelelő színvonalú szol-
gáltatást kapják, nő az integrációjuk esélye, túl-
nyomó többségük foglalkoztatható lesz. Nem 
rokkantnyugdíjasként kell éljék életüket, ha-
nem a társadalom számára hasznos tevékeny-
séget folytathatnak. Így a szülők – sok esetben 
igen jól kvalifikált szakemberek – nem gyesen-
gyeden lesznek, hanem dolgozhatnak. Gondo-
lom, nem kell bizonygatnom, mennyire fontos 
ez a családnak, és hazánk  gazdaságának is.”

– Az Autisztikus Gyermekek Szüleinek 
Egyesülete kezdeményezésére a 90-es évek ele-
jén Vámos Éva, a Fejér Megyei Önkormányzat 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bi-
zottságának mai vezetője szakmai munkája 
nyomán létrejött Székesfehérváron egy iskola, 
amelynek keretein belül a tanközelezett korú 
gyermekek speciális képzése folyik – emlék-
szik vissza a kezdetekre Habalin Csilla, a ma-
jorság vezetője: „Már ez is komoly előrelépés-
nek számított, ám tekintve, hogy az iskolaidőn 
túl nem volt biztosított az ellátásuk, önkénte-
lenül merült fel mindannyiunkban a kérdés: 
hogyan tovább? Van olyan autizmussal élő az 
egyesületünkben, akinek a szülei túl vannak a 
hetvenen; ők különösen aggódtak gyermekük 
jövője miatt. Attól tartottak, hogy ha egészsé-
gük megrendül, nem lesz, aki gondoskodjon 
róla – számukra megnyugvást jelent, hogy biz-
tonságban tudhatják a fiukat.”

A  gyógypedagógus szerint örvendetes, 
hogy „a  mammutintézmények ideje lejárt”, és 
a lakóotthonban családias hangulatban telhet-
nek a dolgos hétköznapok. A nyugodt környe-
zet, a speciális foglalkozások elengedhetetlen 
feltételei a gondozottak társadalmi integrá-
ciójának. – Az emberek egyebek mellett azért 
idegenkednek az autistáktól, mert viselkedésük 
nem mindig kiszámítható a külső szemlélő szá-
mára – véli Habalin Csilla. Ez természetesen 
nem általánosítható mindegyikükre, más-más 
gyakorisággal és intenzitással fordul elő velük, 
de létező jelenség. Ha azonban „megkeressük 
az utat” hozzájuk, ilyen típusú megnyilvánulá-
saik csökkenthetők. Nem szeretik a bizonyta-
lanságot, fontos számukra a dolgok rendezett 
egymásutánisága, a bejósolhatóság, ezért fo-
gódzót jelent nekik, ha vizuális napirendet ké-
szítünk számukra. Hétköznapi példával élnék, 
amely egyszerűségében is érzékletesen mutatja 
meg, milyen speciális gondozást igényelnek az 
autizmussal élők: fogmosáskor folyamatábrán 
szemléltetjük a cselekvés menetét – a fogkefé-
re rányomjuk a fogkrémet, visszacsavarjuk a 
tubus tetejét, fogat mosunk, és így tovább. Van, 
aki tud olvasni, ám aki nem képes megtanulni, 
annak ilyen ábrákkal segítünk tájékozódni az 
őt körülvevő világban. Fontos azonban rögzí-
tenünk, hogy az érintettek akadályozottságának 
léteznek fokozatai. Vannak, akik folyamatos 
figyelmet igényelnek felnőtt korukban is, ám 
akadnak olyanok, akik felkészíthetők az önálló 
életre, ők néhány év múlva akár a nyílt munka-
erőpiacon is boldogulhatnak. – méhes m.

Vizuális 
napirenddel
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Lehangoló érzés még felnőtt emberként is kórházban betegeskedni. 
S még nehezebb ezt a körülményt gyermekként elviselni, főleg ak-
kor, ha ünnepek idejére a családi otthon melegét kell kórházi szobával 
felcserélni. A Fejér Megyei Szent György Kórház Újszülött-, Csecse-
mő- és Gyermekosztálya karácsonyi ünnepén csillogó szemű aprósá-
gok ülték körbe a Benedek Elek aula szépen feldíszített fenyőfáját. A 
rendezvényen a megye és a város önkormányzatának vezetői is meg-
jelentek. Dr. Balogh Ibolya köszöntőjében elmondta: nem jó érzés, 
ha az ember az ünnep közeledtével a betegágyon kórteremben várja a 
gyógyulást. Ha pedig valaki a kórház gyermekosztályára jön, illendő 
ajándékot hozni. Így tett ő is. Majd elmondta, nem csak a gyermekek-
nek, hanem az osztályon dolgozó orvosoknak, ápolóknak, egészség-
ügyi szakdolgozóknak is „meglepetést” hoztak. A megyei önkormány-
zat, egyeztetve a gyermekosztály vezetésével, a Társadalompolitikai 
Munkacsoport javaslatára 8 millió forint plusz hozzájárulással lehető-
vé tette egy babamentő inkubátor és egy gyermeklélegeztető készülék 
beszerzését. „Hiszen bármennyire is nehéz idők járnak, a gyermekek 
gyógyulása érdekében áldozatokat kell hozni” – mondta az elnök asz-
szony. Az osztályvezető főorvos, dr. Simon Gábor arról szólt, hogy 
minden gazdasági nehézség ellenére közelednek ahhoz a műszere-
zettséghez, amely biztosítani képes a koraszülöttek és súlyos beteg 
gyermekek gyógyítását. Megköszönte a váratlan, de igen kellemes 
karácsonyi  meglepetést. A karácsonyi ünnepség további részében a 
kiváló szórakoztató műsorról, a jó hangulatról és a latinos muzsikáról 
a Los Andinos együttes gondoskodott.  – Szücs

Az új esztendő első napján a kislányok 
voltak kíváncsibbak a világra: az első há-
rom Fejér megyei újszülött hölgy, s mind a 
hárman a Fejér Megyei Szent György Kór-
házban jöttek a világra. Dr. Balogh Ibolya, 
a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte 
édesanyjukat és őket január 2-án, virágcso-
korral – és egy örömteli hírrel… 

Kevesebb, mint másfél órával éjfél után, 
egészen pontosan január elsején 1 óra 25 
perckor született Paskó Sára Dorina, 3560 
grammal. Szülei: Sebestyén Patricia és Paskó 
András Dégen élnek. A kis Sára Dorinát ott-

hon ötéves fivére várta. Bögyös Réka 6 óra 30 
perckor jött a világra, 4150 grammal. Szüleik, 
Forster Nóra és Bögyös Gergely Sárbogárdon 
élnek.  Zsombók Fruzsina 9 óra 10 perckor 
született, szüleik velenceiek. Megyénk legif-
jabb polgárai és az édesanyák kitűnő egész-
ségnek örvendenek. Január 2-án kellemes 
meglepetés érte őket: dr. Balogh Ibolya, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés elnöke tett látogatást 
náluk, és egy-egy nagy virágcsokrot nyújtott 
át az édesanyáknak. A virágcsokor mellett 
jó hírrel is szolgált: a társadalompolitikai 
munkacsoport javaslatára a három családot 
– megkönnyítendő a kicsik életkezdését –, há-
romszáz-háromszázezer forint támogatásban 
részesíti a megyei önkormányzat.

Hagyományos karácsonyi ünnepség színhelye volt 
december 20-án a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztálya. Ez 
alkalommal a megyei önkormányzat küldöttsége 
kereste fel az osztályt. Nem üres kézzel jöttek, aján-
dékként jelentős támogatást hoztak magukkal.

Karácsonyi meglepetés a kórház
újszülött osztálya számára

A három szerencsés grácia: 
Sára Dorina, Réka és Fruzsina

HIRDETÉS

Szakmai elismerés 
dr. Simon Gábor 
főorvosnak

Dr. Simon Gábor, a Fe-
jér Megyei Szent György 
Kórház Újszülött-, Cse-
csemő- és Gyermekosz-
tályának osztályvezető 
főorvosa rangos szakmai 

elismerésben részesült. Dr. Székely Ta-
más egészségügyi minisztertől a Büky-
Kiszely Emlékérmet vette át a Magyar 
Perinatológiai Társaság VII. országos és 
nemzetközi kongresszusán, a Magyar Tu-
dományos Akadémia székházában.

E g é s z s é g ü g y

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

Az első újszülöttet, Paskó Sára Dorinát és édesanyját, Sebestyén 
Patriciát köszönti dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke.
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TORDASI MÚLT
Tordas Fejér megye keleti részén, a Váli-
völgyben, a Szent László-patak partján 
fekszik. A település és környéke nem csak 
CopyCon fantáziáját mozgatta meg. Már az 
ősidők óta lakott hely lehetett. Ezt igazolják 
a település határában előkerült bronzkori és 
római kori leletek.  Tordas első írásos említé-
se 1235-ből való: II. András király engedélyt 
adott Salter vitéznek, hogy Tordas birtokát 
eladhassa Ugrin kalocsai érsek öccsének, 
Csák Miklósnak. 1337-ben a budai kápta-
lan kijelölte Pest és Fejér megye határát. Az 
egyik határpont a tordasi kőtemplom volt. A 
templom léte arra utal, hogy Tordas nagyobb 
település lehetett, hisz a Szent István-i törvé-
nyek szerint 10 falunak kellett egy templo-
mot építenie. A török időkben a falu teljesen 

megsemmisült, és 100 éven keresztül csak 
lakatlan puszta volt. Egyedül a kőtemplom 
romjai árválkodtak. Buda visszavétele után 
egy évvel, 1687-ben a Sajnovics család kapott 
birtokmegerősítő okmányt erre a vidékre. A 
család feje, Sajnovics Mátyás új települést ho-
zott létre Tordas területén. Az ő unokája volt 
Sajnovics János jezsuita szerzetes, aki először 
bizonyította a finnugor nyelvrokonságot, va-
lamint ő volt az első, aki pontosan kiszámolta 
a Nap és a Hold távolságát. Emlékét Tordason 
egy szobor, egy tér és az általános iskola őrzi. 
A falu újratelepítésének első írásos dokumen-
tuma egy 1713-ban írt úrbéri szerződés, mely-
ben – 70 évvel megelőzve II. József türelmi 
rendeletét – szabad vallásgyakorlást 
engedélyeztek az itt l e t e l e -
pedőknek. A falut 
éppen ezért fő-

k é n t 

evangélikusok népesítették be. A Sajnovics 
család kihalása után Tordas a Batthyányiak 
kezére került. 1859-ben a határ egy részét 
eladták a Dreher családnak. A falu földte-
rületei az első világháború után már nem 
tudták a lakosság egészét kiszolgálni, ezért 
Podhradszky János evangélikus esperes 
vezetésével felélesztették a szövetkezeti 
gondolatot. 1938-ban a dán példára létre-
hozott Hangya Szövetkezet mintafalujának 
választották Tordast. A Hangya Szövetkezet 
építette a falu majdnem mindegyik, ma is 
működő középületét: a kultúrházat, a ven-
déglőt, a Fajtakísérleti Állomást, az orvosi 
rendelőt és a tornaterem épületét. A nagy-
szabású fejlesztéseket a II. világháború törte 
derékba. 

„Nézzél itt szét, nézd milyen szép / Napfényben fürdik az egész vidék” 
– énekli a magyar könnyűzenei élet legújabb felfedezettje, CopyCon. 
De mi köze ennek Fejér megyéhez? A válasz egyszerű. A szám cím-
adója egy Fejér megyei község, Tordas. Januárban mi is ellátogattunk 
a megénekelt településre.

M e g y e j á r ó

TORDAS 

„Édes az élet íze”

1 0  •  F e j é r  L a p 

A XVII. századi barokk kastély egy-
szintes épület, mégis impozáns lát-
ványt nyújt. Az ősi kastélyhoz a 
Batthyányiak építettek hozzá egy 
szárnyat. A Tudor stílust idéző külsőt 
a Dreher család idején kapta a kastély, 
abból az alkalomból, hogy V. György 
későbbi angol király még mint trón-
örökös vadászott itt. A II. világhábo-
rú után a kastély állami kézbe került. 
Néhány évvel ezelőttig a Fővárosi 
Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Otthona működött az épületben, de a 
budapesti helyhatóság időközben fel-
épített a falu határában egy új, modern 
otthont, így a kastély lakatlanná vált. 
Jelenleg a Fővárosi Önkormányzat 
árulja az épületet. 

Sajnovics-
kastély
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A falu lakói több héten keresztül, társadalmi 
munkában dolgoztak a helyreállításán. 2008-
ban a szűkös költségvetés miatt csak néhány 
százezer forintot fordíthattak beruházásra, 
mégis több millió forint értékű fejlesztések 
valósulhattak meg magánszemélyek felaján-
lásaival, fizikai és szellemi munkájával; így 
például az évek óta beázó nagyszínpad teljes 
tető- és padozat-felújítása, az iskolai tetőtér 
egy részének beépítése, egy gyaloghíd a Szent 
László-patakon és egy nagy játszóhajó az is-
kola udvarán.

Tordasnak több testvértelepülése is van. 
Élénk a kapcsolat a szlovén Puconcival és 
a francia Bessancourttal. De most szövőd-
nek a szálak az erdélyi Gyimesközéplokkal 
is. Szeretnék, ha 2009 májusában az összes 
testvértelepülés küldöttségét vendégül tud-
nák látni Tordason.  – h. z.

fenntartású intézményként üzemel. Szeren-
csére gyermek van bőven. Éppen ezért az 
önkormányzat 2009. évi tervei közt szerepel 
a jelenlegi kétcsoportos óvoda helyett egy 
háromcsoportos intézmény építése. A tervek 
elkészítésére már el is nyerte a pályázatot az 
önkormányzat 2008-ban. Ugyancsak intéz-
ményfenntartó társulás keretében Gyúróval 
közösen működtetik az általános iskolát, 
amely egyben alapfokú művészetoktatási 
intézmény is. Az iskola népzene- és néptánc-
csoportjait országos szinten is jegyzik.

CIVIL FALU
„A közösségi élet párját ritkító” – mondja 
Juhász Csaba. Itt működik az ország első fa-
lurádiója, és szinte nincs olyan hét, hogy ne 
történne valamilyen esemény. Éppen ezért 
ma már a cél nem újabb rendezvények szer-
vezése, hanem a meglévők további színesíté-
se. „Szerencse, hogy van egy szép sport- és 
szabadidőközpontunk, ahol helyet tudunk 
biztosítani a különféle rendezvényeknek” – 
mondja a polgármester. A három legnagyobb 
esemény Tordas életében a május elsejei ma-
jális, az augusztus 20-i falunapok és a szep-
temberi Hangya napok. Emellett persze még 
számtalan érdekes program van Tordason. 
Ilyen például az egyhetes néptánctábor, a Bár-
ka Egyház(könnyű)zenei Fesztivál, a Fiatalok 
Összművészeti Fesztiválja (FÖSZTIVÁL) és 
az Aratóbál. A civil élet motorját természete-
sen a civil önszerveződések adják. Jól működő 
egyesületek színesítik a tordasiak hétköznap-
jait. De a polgárok nem csak a szórakozás-
ból veszik ki részüket. Tavaly augusztusban 
például minden civil szervezett „kapott” egy 
tordasi buszmegállót, amit rendbe raktak, le-
festettek. A polgármester elmondása szerint 
ha baj van, akkor a falu lakossága egy ember-
ként áll ki a probléma megoldásáért. 2007 ok-
tóberében az általános iskola szertára kiégett, 
a terjengő füsttől az egész iskola kormos lett. 

TORDASI JELEN
„Tordas lakossága ma 1800 fő körül mozog” 
– mondja Juhász Csaba, Tordas 2006-ban 
megválasztott polgármestere. Az elmúlt húsz 
évben a falu lakossága folyamatosan növeke-
dett. Évről évre újabb és újabb utcák jöttek 
létre. A növekedés üteme mára azonban le-
lassult, az önkormányzat ugyanis már nem 
rendelkezik szabad területekkel. „De talán 

nem is szerencsés az a fajta robbanásszerű 
népességnövekedés, ami a főváros környéki 
településeket jellemzi – mondja a polgármes-
ter. – Szeretnénk, ha a községünk szervesen 
fejlődne, és mindenki, aki itt talál magának új 
otthont, bekapcsolódna a falu közösségébe.”

A falu lakosságának nagy részét régebben 
a föld tartotta el. Ma már a legtöbben Buda-
pestre vagy Fehérvárra járnak dolgozni, de 
igaz az is, hogy aki akar, az a faluban is találhat 
munkát. Több mezőgazdasági vállalkozás is 
működik Tordason: a volt tsz-ből alakult Rt., 
egy hűtőházzal is rendelkező almatermesztő 
üzem és két virágkertészet. Nagy munkaadó 
még a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában 
lévő, 200 férőhellyel rendelkező Értelmi Fo-
gyatékosok Otthona is.  

Tordas összközműves. Van víz, villany, 
csatorna, gáz, internet és telefon is. A tele-
pülésen az óvoda szeptember óta kistérségi 

2 0 0 9 .  j a n u á r  •  1 1
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NÉVJEGY

Tordas
A település rangja: község

Irányítószám: 2463
Körzetszám: 22

A település honlapja: 
www.tordas.hu

„Szeretnénk, ha a közsé-
günk szervesen fejlődne”

JUHÁSZ
CSABA, 

Tordas
polgármestere
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Velencén már több mint tíz évvel ezelőtt ter-
málvizet találtak, s erre a vízbázisra épült a 
Velence Resort&Spa, amely szálloda és él-
ményfürdő is egyben. A fürdő vize összeté-
telét tekintve a Gellért-hegy alatti forrásokhoz 
hasonló, 63 fokos termálvíz. A szállodában 
jelenleg 60 szobával, a jövő évben további 125 
szobával, két étteremmel, fürdőszolgáltatással, 
konferenciatermekkel várják a vendégeket. 

– Érdekes kérdés lehet, vajon miért látogat-
nak az emberek Velencére. Azért jönnek-e ide, 
mert van egy fürdőnk, vagy azért jönnek für-

deni, mert van egy jó szállodánk? Ezt a kérdést 
nehéz megválaszolni. Az azonban tény, hogy a 
fürdő önmagában sehol sem elegendő szolgál-
tatás és önmagában nem nyereséges – mondja 
Jakab Gábor igazgató. A fürdőt igénybe vevők 
körében természetes igény a szálloda, amely-
hez pedig különtermeknek, éttermeknek kell 
kapcsolódniuk. A szálloda több lábon áll – nem 
csupán a wellness vendégekre számítanak, ha-
nem a konferenciaturizmusra is. Velencén az 
ugyanezt a nevet viselő, 262 négyzetméteres 
konferenciaterem áll a céges, illetve magán-
rendezvények szolgálatában – ehhez három 
53 négyzetméteres (Gárdony, Agárd, Sukoró 
nevű) és egy 70 négyzetméteres (Pákozd 
nevű) különterem is kapcsolódik. A szálloda 
november 21-én nyitott meg, de a hivatalos 
megnyitót 2009 májusára tervezik, amikorra 
már az összes szállodai szoba üzemel. 

A debütálás jól sikerült a Velence 
Resort&Spa-ban. A karácsonyi ünnepek alatt 
és szilveszterkor gyakorlatilag telt házzal üze-
melt a szálloda. Januártól pedig már számítanak 
a konferenciaszervezőkre, illetve hétvégeken a 
wellness vendégekre. A későbbiekben további 
újdonsággal rukkolnak elő. Jövő júniusra, illet-
ve júliusra elkészül egy 93 lakásos apartmanház 
is, amelynek vendégei, illetőleg tulajdonosai is 
bekapcsolódnak a szálloda életébe.  

A fürdő szolgáltatásai már most rendkívül 
széleskörűek, de még tovább bővítik ezeket 
Velencén. A hagyományos masszázs szolgálta-
tások már elérhetők, de hamarosan thai masz-
szőr is érkezik a szállodába, s a tervek szerint 
fizikoterápiás részleget is építenek majd, a 
fürdő fittness részlegén pedig két squash pálya 

áll a vendégek rendelkezésére. Kétféle edzőte-
rem – egy fittness és egy body terem – várja 
a sportolni vágyókat, akik aerobik, spinning, 
step órákra is jelentkezhetnek. 

A Velence Resort&Spa nem csak a messzi-
ről érkezőket, hanem a helyi lakosokat, a me-
gyéből érkezőket is akciókkal várja. Januártól 
játékos úszásoktatást szerveznek például, de az 
edzőtermek és a masszázsok is elérhető áron 
állnak nyitva a helyiek előtt. A Sunday Brunch 
pedig kifejezetten a helyieknek szól, akik cso-
dálatos környezetben, kitűnő kiszolgálás mel-
lett fogyaszthatják el a vasárnapi büféebédet. 

A fürdő ránézésre a fiatalokat vonzza el-
sősorban, de mint az igazgató, Jakab Gábor 
mondja: „nem szabad elfelejteni, hogy a ter-
málvíz elsősorban nem a fiatal korosztály szá-
mára csalogató”. Így amikor arra vagyunk kí-
váncsiak, hogy számításaik szerint mely réteg 
látogatja majd a létesítményt, nem is határoz 
meg életkort a menedzser. Azt azonban egyér-
telműen leszögezi: főként a magyar vendégek-
re számítanak.  – Fentős Kornélia

1 2  •  F e j é r  L a p 

F ü r d ő v i l á g

A Velencei-tó körül sétálni, nyá-
ron a tavon vitorlázni vagy éppen 
télen fakutyázni felejthetetlen él-
ményt jelent, de a novemberben 
Velencén megnyílt új 4 csillagos 
létesítmény csak tovább fokozza 
a velencei álmot. 

Víz, víz, víz… 

December 29-én, hétfőn délután Székes-
fehérváron a Köfém sportcsarnokban a 
Fehérép Alcoa FKC NB I-es női kézilab-
dacsapata, a horvát bajnok RK Podravka 
Vegeta együttesével játszott barátságos 
mérkőzést. A mérkőzés jegybevételének 
50%-án túl, a rendezők külön ajándék-
gyűjtést is szerveztek a „Vigyázó kéz” 
Gyermekvédelmi Egyesület által támoga-
tott 0 és 24 éves korú gyerekeknek, akik 
nem a saját családjukban élnek. 

A szurkolók a csarnok bejárata előtt 15 
órától adták át a játék-, sportszer-, ruha-, 
könyv-, hangzóanyag-, gyümölcs-, édesség- 

és tartósélelmiszer-adományaikat. A gyere-
kek nehezen tudták eldönteni, hogy a legót, 
a görkorcsolyát, vagy a távirányítású autót 
válasszák-e. De mindenkinek jutott a sok 
szép könyvből, plüssfigurából, édességből 
és  a különböző ruhaneműkből. A vártnál is 
több és sokszínűbb ajándék érkezett, amit 
még aznap este a gyermekek tartózkodási 
helyére szállítottak önkénteseink. 

A mérkőzést megtekintették a külön-
böző gyermekotthonokból – Balinkáról, 
Budapestről, Bodajkról, Martonvásárról, 
Rácalmásról, Velencéről és Székesfehér-
várról – érkezett gyerekek is, akik lelkes 
szurkolói lettek a sárgamezes fehérvári 
csapatnak. 

– Janó Andorné, elnök, „Vigyázó 
kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Női kézilabda: 
jótékony céllal
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Egyre nagyobb népszerűségnek örvend 
a „Magyarország legerősebb embere 
show”, amelyben ismét Fejér megyei baj-
nokot avattak a közelmúltban. Decem-
ber első hétvégéjén a beledi sportcsar-
nokban megrendezett viadalon ugyanis a 
dunaújvárosi Hrozik Gábor minden szá-
mot megnyerve összetettben is első lett, 
így magyar bajnoki címet ünnepelhetett 
– utoljára. A nemes egyszerűséggel csak 
„Hulk” becenévvel illetett amatőr spor-
toló ugyanis a 105 kilogrammosok me-
zőnyétől végleg búcsút vett az év végén. 
A miértekről, indíttatásáról és céljairól 
beszélgettem a fizikai ereje ellenére vaj-
szívű és szerény strongmannel.

A KEZDETEK
– Még 2004-ben indult ez a sport számom-
ra, és csak hobbi volt egykoron. Az uszoda 
konditermébe jártam le erősíteni, s ott is-
merkedtem meg Pinke Zoltánnal, aki már 
akkoriban is eljárt versenyekre. Ő hívott, 
nézzem meg egyszer, s próbáljam ki magam 
is. 2004 nyarának végén aztán engedtem a 
csábításnak, és elkísértem Zolit egy verseny-
re. Életem első versenyén nagyon izgultam, 
s egyetlen célom az volt, hogy ne legyek 
utolsó. A tizenhárom indulóból végül több 
versenyzőt magam mögé utasítottam, nem 
csoda, hogy megtetszett a verseny, s annak 

hangulata. A következő versenyen, 2005 
januárjában már Pinke Zolit is megszoron-
gattam; éreztem, lehet keresnivalóm ebben 
a sportágban. A 2006-os esztendőben már a 
negyedik voltam, de sajnos egy évre rá meg-
sérültem. Megműtöttek, majd a visszatéré-
sem után már elővigyázatosabban versenyez-
tem. Közben úgy erősítettem, hogy tartsam 
a súlyomat is, mert a 105 kilogrammosok 
mezőnyében is szerettem volna indulni. Eb-
ben az évben aztán a 150-160 kilogrammos 
versenyzők között harmadik lettem, míg a 
105 kg-osok mezőnyében minden számot 
megnyerve bajnoki címet szereztem. 

AZ UTOLSÓ 105 KG-OS BAJNOKI CÍM
– Nagyon készültem erre a versenyre, s titkon 
számítottam is a győzelemre. Tudtam, mi-
lyen versenyszámok lesznek, s mindent meg-
tettem a felkészülés során, hogy esélyeshez 
méltóan szerepeljek. Az országos bajnokság 
első száma a vikingnyomás volt, amikor is a 
lehető legtöbbször kellett kinyomni a spéci 
járműcsodával megspékelt fémszerkezetet, 
mely mintegy 160 kilogrammot nyomott. 
Ez tízszer sikerült. A második felvonásban 
két darab, egyenként 120 kilós koffert kellett 
a lehető legtovább cipelni. Itt ötven méterig 
jutottam. A harmadik számban a klasszikus 
felhúzás következett. Egy 240 kilogrammos 
súllyal kellett legyőzni a gravitációt. Ebben 
a számban szoros volt a küzdelem, ugyanis 
ketten is hét ismétlést vittek véghez, ám jó-
magam nyolcszor emeltem fel a súlyt, amikor 
jelezték, a versenybírák csak hetet számoltak. 
Ekkor minden erőmet megfeszítve még egy-
szer megemeltem a hatalmas terhet, de addig-
ra átszámolták a bírák az előző emeléseket, s 
kiderült, a matek is jól megy, így végül kilenc 
ismétléssel lettem első ebben a mutatvány-
ban. A negyedik számban lengősúly cipelése 
lett volna a feladat. Azonban balesetveszély-
re hivatkozva törölték ezt a számot, ponto-
sabban egy másikat iktattak versenybe. Egy 
20 kilogrammos tárgyat kellett előre tartani 
a lehető leghosszabb ideig. Ötvenegy má-
sodpercig tartva a súlyt sikerült újra az élen 
végeznem. Az utolsó számban egy keretben 
lévő autót kellett megemelni, majd tartani, 
amit hetven másodpercig sikerült megvaló-
sítanom. Ez a győzelem azért volt fontos szá-
momra, mert elhatároztam, elhagyom ezt a 
súlycsoportot, nem fogyasztok többet.

ÖNERŐBŐL ENNYIRE TELIK
– A munkaidőmet követően napi két óra 
edzéssel készülök a versenyekre. Sajnos a 

Verebély úton lévő kis telepünket feltörték, 
s a fémkoffereinket, súlyzókat, tárcsákat el-
vitték, hátráltatva ezzel a felkészülésemet. 
Maradt tehát a konditerem, no és néha a 
barátainkhoz látogattunk el edzeni más vá-
rosokba. Sajnos, bár az eredményem feljo-
gosítana nemzetközi versenyeken való sze-
replésre, mégsem valószínű, hogy indulok, 
ugyanis támogató nélkül tetemes összegbe 
kerül a versenyzés. Pedig úgy érzem, talán 
még a világbajnokságon is esélyem lenne a 
dobogós helyezés elérésére. 

HÍZÓKÚRÁN
– A bajnoki címmel teljesítettem egy határt, 
amelyet önmagamnak állítottam fel. A kö-
vetkező szezonban viszont már megpróbá-
lom kitolni a fizikai erőmet, ezért közel húsz 
kilogrammal igyekszem súlyosabb egyé-
niség lenni. Eddig robbanékony és gyors 
voltam, most inkább a maximális erőmet 
próbálom elérni. A versenyeken pedig egyé-
niben szeretnék ismét a dobogóra állni, míg 
párosban a szombathelyi Kránitz Gáborral 
indulva igyekszünk megszerezni az első-
séget. Célom eléréséhez tehát éppen jókor 
jött a karácsony. A hiedelemmel ellentétben 
azonban nem hatalmas mennyiségeket fo-
gyasztunk el ilyenkor, hanem csupán két-
három óránként étkezünk. Az ünnepek alatt 
tehát aktívan hódolhattam a gasztronómiai 
élvezeteknek. Bizony remegett a kocsonya, 
de a hurkákkal, kolbászokkal és a töltött 
káposzta gombócaival is sikeresen megküz-
döttem. No és a mákos bejgli sem jelentett 
különösebb akadályt. – Szóládi Zoltán
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MAGYARORSZÁG LEGERŐSEBB 
EMBERÉNÉL REMEGETT 
A KOCSONYA

„Hulk” elhagyta 
a 105 kilós 
súlycsoportot 

N É V J E G Y

Név: Hrozik „Hulk” Gábor
Született: Dunaújváros, 1976. 12. 19.
Kiemelkedő eredményei: Magyaror-
szág legerősebb embere 4. (2006), 3. 
(2008), 105 kg-ban 1. (2006, 2008), 
fedettpályás magyar bajnok 105 kg-
ban (2006), Bulgár Nagydíj 1. (2006)
Foglalkozása: járműlakatos
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Télapóváró tánc- és 
sütiversennyel
Kilencedik éve szervez egész napos Télapóvárót az állami 
gondoskodásban élő gyermekeknek a „Vigyázó kéz” Gyer-
mekvédelmi Egyesület. Székesfehérvárra, a Barátság Házába 
háromszáz gyermek érkezett húsz településről, hogy egy év-
ben egyszer együtt lehessen testvér, rokon, barát, egészséges 
és sérült, 2 és 20 év közötti gyermekek; azok, akik nem a saját 
családjukban nevelkednek.

Nagy várakozással készültek a meghívottak, hiszen a részvételt ki 
kellett érdemelni minden gyermekcsoportban. Műsorszámokkal és 
a süteménysütő versenyre készült süteményekkel érkeztek a meg-
hívottak, míg a Vigyázó kéz és a Lurkó Egyesület húsz tagja tizenöt 
önkéntes és nyolc volt állami gondozott fiatal segítségével végezte 
az előkészületeket és a megvalósítást.  

A program elmaradhatatlan finomsága a tejszínhabos kakaó és a ka-
kaós csiga. Délután több száz szendvics és huszonnyolcféle sütemény 
tűnt el a kis pocakokban. A minden évben megrendezésre kerülő süte-
ménysütő versenyre huszonnyolc nevezés érkezett. Az első helyezett 
„métereskókusz” nevű süteményt Sárbogárdon Tímár Vivien készítet-
te, a „fekete csodát” Velencén, míg a harmadik helyezett „citromala-
gutat” Ercsiben készítették. A nyertesek értékes háztartási kisgépeket 
vehettek át. Végül a sütemények tombolán kerültek kisorsolásra. Majd 
a Diablo Dance aerobik és hastánc bemutatót nézhettük, melyben az 
önkéntes munkát végző fiataljaink is felléptek. Kora délután megérke-
zett a gyerekek által várva várt Télapó. Krampuszai segítségével mind a 
háromszáz gyermek hozzájuthatott a különleges finomságokkal meg-
töltött csomagokhoz. Sok gyermek énekkel, verssel vagy levéllel ké-
szült a találkozásra. Hagyományosan megrendezésre került az „aján-
dékszoba”, ahol minden gyermek választhatott magának ruhát, cipőt, 
játékot, könyvet, sporteszközt és amire vágyott. Második éve arat nagy 
sikert a fotósarok, ahol a régóta nem látott testvérek, barátok közös 
fényképen szerepelhetnek, amit haza is vihetnek.

Uzsonna után kezdődött a karaoke, majd a Jack Dance School 
tánciskola bemutatója, a közös táncverseny, vetélkedők, játékok és 
végül a disco, melyet a Budapestről érkezett „Jack”, országos hip-
hop bajnok vezetett. – Janó Andorné, elnök, 

 „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Iszkaszentgyörgy megyénk egyik látványosan gyarapodó te-
lepülése. Ennek egyik bizonyítéka, hogy miközben ország-
szerte intézmények, iskolák sokaságát zárják be, a községben 
óvodát adtak át. Az iszkaszentgyörgyi óvodát uniós, állami és 
a település önerős pénzügyi forrásai segítségével, akadály-
mentesített formában varázsolták újjá. 

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Arató Gergely államtitkár 
mondott köszöntőt. Ezt követően Gáll Attila polgármester a felújí-
tott ingatlan kulcsát átnyújtotta a vezető óvónőnek, majd elmondta: 
a lakosság számában gyarapodó településükön a fiatal szülők első 
kérdése, van-e  óvoda, a második, hogy milyenek az óvónénik, s a 
harmadik pedig az, milyen feltételekkel rendelkezik az óvoda? Az 
óvónénik felkészültek, s most már elmondható, hogy a legtökélete-
sebb feltételekkel rendelkező óvodájuk is van. Gáll Attila hangsúlyoz-
ta azt is, hogy Iszkaszentgyörgyön a gyermekekről szóló történetnek 
messze nincs vége. A település döntött a nyolc osztályos iskola meg-
tartása és továbbfejlesztése mellett, amelyhez már TIOP forrásokat 
is sikerült elnyerniük. Lehetőségek után kutatnak az iskolának helyet 
biztosító kastély hasznosításához is. E cél érdekében Jari Vilén, Finn-
ország magyarországi nagykövete is felajánlotta segítségét. 

– A finn nagykövetségnek a második világháború során 
Iszkaszentgyörgy adott menedéket, ezért mindig nagy örömmel ér-
kezünk Magyarországra, Önökhöz – ezekkel a szavakkal már Paula 
Rissiko asszony, a finn egészségügyi és szociális alapszolgáltatások 
minisztere köszöntötte az avatási ünnepség résztvevőit. A miniszter 
asszony maga is „gyakorló anya”, egy négy éves óvodás kislány édes-
anyja. Paula Rissiko hozzátette: Finnország az „igazi” Mikulás hazá-
ja, aki Savukoskiban, Iszka testvértelepülésén „lakik”. Onnan hoztak 
a Mikulás nevében egy hatalmas ládában ajándékokat, melyeket az 
óvodások között osztottak szét.  – Sz. G.

Újjávarázsolt óvodát 
„hozott a Mikulás” 
Iszkaszentgyörgynek
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Az őszi természet jellegzetes színfoltja a ma-
dárvonulás. Vannak persze állandó madarak 
is, melyek egész évben nálunk maradnak, ne-
kik a tél nagy megpróbáltatást jelent. A pin-
tyek (zöldike [1. kép], tengelic, kenderike), a 
búbos pacsirta, a vetési varjak (2. kép) csapa-
tokba verődve keresgélnek az utak mentén, 
árokpartokon, gyomos tarlókon. Egy-két év-
tizeddel ezelőtt még Fejér megyében is éltek 
túzokok, melyek a Sárrét környéki repcetáb-
lákon teleltek; sajnos napjainkra ez az állo-
mány eltűnt. Táplálék, főleg dög után kutat a 
rétisas (3. kép), a holló, a szarka, a szántókon 
kitartóan vadászik az egerészölyv. Sok fajt az 

élelemhiány a lakott területekre kényszerít, 
ők a madáretetők mindennapos vendégei. 
A két verébfajon kívül többek között szén-, 
barát- és kék cinege, zöldike, meggyvágó, 
esetleg csuszka látogatására számíthat az, aki 
napraforgót, rostaaljat helyez ki az ablakpár-
kányra, illetve házilag készített vagy boltban 
vásárolt etetőbe. A nyüzsgés odacsalja a kar-
valyt is, ez a villámgyors ragadozó ritkán tá-
vozik zsákmány nélkül. 

A cinegéknek tehetünk ki (nem sózott) 
szalonnabőrt, férges diót; a fekete rigó és a 

vörösbegy szereti a konyhai hulladékot (al-
mahéj, reszelt répa), ezt a bokrok alá érde-
mes szórni. Sose etessünk kenyérrel, búzá-
val, kukoricával! Városban gondot jelenthet 
az etetőanyag beszerzése; takarmány- és gaz-
daboltban kapható nagyobb tételben nap-
raforgó. Fontos, hogy a tél elején elkezdett 
etetést ne hagyjuk abba! Aki nem biztos ab-
ban, hogy minden nap (nagy hidegben akár 
kétszer) eszébe jut feltölteni az etetőt, vagy 
több napra elutazik, inkább ne kezdjen bele, 
mert az odaszoktatott madarak, ha nincs 
a környéken másik etető, legyengülnek és 
éhen pusztulnak. 

Vannak fajok, melyek Észak-Európából 
érkeznek. A gatyás ölyv és a kékes rétihéja 
„otthon” lemmingeket, hazánkban télen 

inkább pockokat zsákmányol. Az énekesek 
(sárgacsőrű kenderike, fenyőpinty, csíz) 
élete nem nevezhető könnyűnek, a táplálék-
hiány mellett a szintén északról jövő, rájuk 
leső kis sólyommal, sőt a nagy őrgébiccsel 
is számolniuk kell. Igaz, hogy az utóbbi éne-
kesmadár, mégis rágcsálókkal és kisebb ma-
darakkal táplálkozik. Egyes években (ilyen 
az idei tél is) az északi országokból több ezer 
csonttollú indul el dél felé, hazánkban is 
bárhol láthatjuk hangosan szirregő, mohón 
táplálkozó csapataikat ostorfákon, japán-

akácokon, madárberkenyéken. Inváziós faj 
a fenyőtobozokat bontogató keresztcsőrű is 
(2008-ban a megyében is sokfelé felbukkan-
tak lucfenyőkön). 2007 és 2008 novemberé-
ben tucatjával zarándokoltak a madarászok 
Csókakőre, hetekig ott tanyázott ugyanis a 
kertekben néhány fenyőszajkó.

A havasi szürkebegy a magashegységek 
madara, mely télen húzódik le az alacso-
nyabb vidékekre, előszeretettel keresi fel a 
romokat, a csókakői váron is megfigyelték 
már. A gyönyörű hajnalmadár is hasonló 
ízlésű, ennek a fajnak a Kelet-Bakonyból 
(Isztimér, Burok-völgy) van téli adata. 

A vizek befagyásáig számos északi ma-
dárban gyönyörködhetünk a halastavakon, a 
tavak, víztározók partján vagy a megyét ke-

leten határoló Dunán. Fejérből származnak 
olyan adatok, melyekre minden madárbarát 
felkapja a fejét. Előfordult már ebben az év-
szakban Székesfehérváron kis hattyú, Cecén 
énekes hattyú, a Duna kisapostagi szakaszán 
északi búvár, Soponyán hegyi réce, Gár-
donyban ezüstsirály és füles vöcsök. Sőt, egy 
érdekes „kakukktojás”: a rétszilasi halasta-
von 2006 végén egy fiatal rózsás flamingót is 
láttak! Csupa olyan madár, mely a nagy hi-
degben is megmelengeti minden madarász 
szívét.  – Kovács Gergely

Téli madárvendégek

Mikulástúra a Vértesben
A Mikulás hivatalos érkezésének másnapján népes gyereksereg in-
dult Kőhányástól egy hosszú Mikulástúrára, hogy a Vértes friss leve-
gőjén új élményeket és barátokat szerezzenek. A fehérvári Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és a csákvári természetjáró fiatalok nagy csa-
patához csatlakoztak a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület gyermek-
védelmi gondoskodásban élő meghívottjai is. Kőhányáspusztától 
Vérteskozmáig könnyűszerrel és fürge lábakkal rótták az erdőt a 
velencei, fehérvári és csákvári lurkók, nem sejtve, hogy a falu hatá-
rában a Mikulás várja őket. Nagy zsákjából névre szóló csomagok 
kerültek elő, tartalmuk pedig épp jókor jött, s rövid idő alatt eltűnt a 
kiéhezett bendőkben. Az újabb energianyerés jó alapot szolgáltatott 
a hazafelé, azaz Csákvárig vezető út megtételéhez,  melynek során a 
Lurkó Egyesület sebes lábú vagy csöppnyi termetű erdőjárói nagy 
segítségre leltek a teherbíró, erős vállú csákvári fiatalokban. A téli 

erdő még hólepel nélkül, pocsolyákkal is – vagy éppen azok miatt 
– rengeteg kalandot és szépséget rejt. Az efféle élmény és együttlét 
nem vethető össze a számítógép vagy tévé által nyújtott „izgalmak-
kal” és tapasztalásokkal.

Bíztatunk mindenkit, jöjjön – menjen –, legyen valós barátok 
közt. Mi legközelebb is ott leszünk!
– A Lurkó Egyesület felnőtt kísérői: Magyar Boróka, Magyar 
Ági, Nagy Eszter, Kovács György és dr. Szilágyiné Kertész Júlia
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V é l e m é n y

Aquafitness (vízitorna) nőknek, férfiaknak egyaránt 
Székesfehérváron a Városi uszodában
Részletes információ: Telefon: 06 70/638-3355 (hétköznapokon 8-18 óráig)
E-mail: korall-fitt@hotmail.com, Web: www.korall-fitt.extra.hu

A helyes megfejtést 2008. január 26-ig beküldők között 20 db Aquafitness (vízitorna) ajándékutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére (8001 
Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk. Decemberi nyertesünk: Pfeiferné Borbély Tünde, Vál

Ahogy végighúztam az ujjam a párkányon, 
megmaradt a nyoma. „A vaspor, kisleányom, 
tudod, hiába törlöm le mindig, délutánra 
megint olyan” – mondta nagyanyám. A Vas-
műt olyannak képzeltem, mint amilyen a neve: 
kolosszálisnak, fémszagúnak, nyikorgónak. 
Sok, apró emberrel, akik a tűz közelében sza-
kadó verejtékben nyűvik életük dolgait, és alu-
mínium éthordókban hordják a levest haza. 

A cucializmust – egy barátom szokta em-
legetni így, szájcsücsörítve – Dunaújvárosban 
intravénásan kaptam. Kényelmét, álságait, 
rántott hús szagú hazugságait. Elmegyek néha. 
Kémlelem a kilencediket a Kádár-völgy felett, 
hátha meglátom gyermekkorom zöld nejlon-

függönyét a panelablakban. De már csak a 
huzat a régi a házak között. Mondtam is neki 
egyszer, megállva a játszótér közepén: fúdd, 
söpörd ki az emlékeim, kinyitom a kabáto-
mat… Úgy zörög bennem ez a furcsa város, 
mintha összetört agyagváza darabjait cipel-
ném magammal.

Meglátogattam őt karácsonykor. Pici fája 
volt, műfenyő. A köré tekert füzér ledjei va-
lószínűtlenül mosolyogták fényeiket a sötét 
lakásba – nem értették a magányt, hiába, 
máskülönben kialudtak volna. Zöldbablevest 
főzött és rakott krumplit. Ha csukott szemmel 
kóstoltam, hihettem, hogy falun vagyok; ízei 
érleltek voltak, bennük a nap, az eső, az ud-
var majorsággal, kapuban a kuvasz. De nem, 
ez még mindig a kádár-völgyes város, ötödik 
emelet, nem messze a skála. „Egyél, olyan 

sovány vagy, ne kelljen mindig kínáljalak” – 
mondta, és én azon gondolkodtam, honnan 
van még ereje a jósághoz. Dolgos asszony, ám 
nincsenek papírjai, amit felmutathatna. Csak 
az élet képezte ki, a tisztességes, kétkezi meló-
ra. Iskolakonyhán dolgozott sokáig. Mióta az 
új főnök elküldte – került helyette más –, meg-
állítják a piacon: már nem olyan a leves, mint 
amikor maga főzte, drága.

Feladott egy hirdetést, bármit elvállalna. Be-
leírta a korát is: „54 múltam”. Hívták, hamarosan. 
A mellbőségét kérdezték, meg azt, milyen a fe-
neke formája – megfizetnék, busásan… Láttam 
magam előtt, ahogyan ez a kis nő a csóringer, 
éhes kölyköknek cseni ki a főzeléket a konyháról, 
és ökölbe szorult a kezem.  Az életben ne kerül-
jön a szemem elé az a telefonáló, mert dolgom 
lesz a magyar bírósággal. – méhes mónika

Falu a tányérban
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