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Ismét az urnák elé 
járulunk
Sólyom László köztársasági elnök 
2009. június 7-re, vasárnapra tűzte 
ki az európai parlamenti választás 
időpontját.    – 2. ol dal

A továbblépésre 
szavaztak
Túlélés vagy továbblépés címmel 
szervezett konferenciát a Velencei-
tavi Kistérség Idegenforgalmi Egye-
sülete (VEKI) Velencén. – 8. oldal

Mara, a boldogság és az 
öröm forrása
Beindult a baba-projekt a Mihók 
családban. 
 – 10. ol dal

  

A márciusi ifjakra 
emlékeztek

   ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A NEMZETI ÜNNEPRŐL A 4-5. OLDALON

Tantárgy lehet 
az ökológia
Az energiahatékonyság világnapja 
alkalmából ismertette a megyei ön-
kormányzat terveit Tiborcz Péter 
alelnök.    – 3. ol dal
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Uniós parlamenti képviselő 
választás lesz június 7-én
Sólyom László köztársasági elnök június 7-ére írta ki az eu-
rópai parlamenti választást. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. 
Varjú Mihállyal, Fejér megye főjegyzőjével.

– A magyar szokásoknak megfelelően vasárnap lesz az uniós 
választás. Miután Sólyom László elnök úr kitűzte az időpontot, az 
alkotmánynak és a választási törvényeknek megfelelően zajlanak 
tovább az események. Nagyon fontos, hogy összesen 22 képviselőt 
választhatunk az Európai Parlamentbe – kezdte a tudnivalók felso-
rolását dr. Varjú Mihály.

Hozzátette: ezúttal csak szavazatszámláló bizottságok működnek 
a településeken, a megyei választási bizottság dönt a kampányidő-
szakban felmerült vitás kérdésekben, az eredményt az OVB állapítja 
meg.

– A pártoknak most is ajánlószelvényeket kell gyűjteniük, ezeket 
a választópolgárok az értesítővel együtt fogják megkapni. Az Or-
szágos Választási Bizottság gyakorlata alapján csak akkor érvényes 
az ajánlás, ha a levélben megkapott eredeti szelvényt töltik ki, írják 
alá és adják le. Listát csak pártok állíthatnak, ehhez országos szinten 

legalább 20 ezer érvényes ajánlószelvényt kell leadniuk az OVB-hez. 
A szavazólapon a listát állító pártok jelöltjei fognak szerepelni, egy 
listára lehet majd szavazni. A választás egyfordulós, az érvényességi 
küszöb 5 százalék, ezt amelyik párt meghaladja, annak biztosan lesz 
képviselője az Európai Parlamentben – tájékoztatott a főjegyző.

– Már készítjük elő az értesítőket, az ajánlószelvényeket. Aki 
nem kap ilyet április 6 és 10-e között, az a helyi jegyzőnél, választási 
irodánál reklamálhat. Itt lehet igazolást kérni, ha a választás napján 
nem lakóhelyén kíván valaki szavazni, hanem pl. Magyarországon 
máshol. Kérheti, ha külföldi magyar követségen szeretne szavazni. 

– Különbség az országgyűlési választáshoz képest, hogy csak 
magyar állampolgár szavazhat, illetve uniós állampolgár, ha van ha-
zánkban bejelentett tartózkodási helye.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy kizárólag érvényes igazol-
vánnyal lehet csak a szavazóurnákhoz járulni, figyeljünk erre is oda 
– tette hozzá dr. Varjú Mihály.

Fontos még, hogy a törvény szerint minden pártnak, amelyik 
listát kíván állítani, illetve állít, a közszolgálati médiában egyenlő 
megjelenési felületet kell biztosítani. Ez igaz akár a falusi kultúrhá-
zak igénybevételére is, mert minden szervezetnek biztosítani kell az 
esélyegyenlőséget. Mind a helyi, mind a területi választási irodában 
a szükséges tájékoztatást megadják a jelölő szervezeteknek és az ál-
lampolgároknak.

Kampány a fiatalok 
szavazatáért
Magyarország választópolgárainak idén 
júniusban másodszor nyílik lehetőségük 
arra, hogy szavazatukkal eldöntsék, kik 
képviseljék hazánkat az Európai Unió-
ban. A 18 és 30 év közötti korosztályt 
azonban nem igazán érdeklik a választá-
sok; ezt felismerve az Országos Választási 
Iroda kampányba kezdett, megcélozva az 
említett fiatalokat. A pártsemleges tájé-
koztató körút harmadik állomását a Me-
gyeházán rendezték.

– Jó lenne, ha a fiatalok nemcsak a tan-
könyveket forgatnák, hanem foglalkoznának 
egyéb dolgokkal is, úgy mint közélet, választá-
sok, Európai Unió. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy demokratikus államban élve mindenki 
elmenjen szavazni, és ne mások döntsenek 
helyette. Csak így érhetjük el, hogy méltó je-

löltek képviseljék érdekeinket az Európai Par-
lamentben – mondta dr. Varjú Mihály, a Fejér 
Megyei Önkormányzat főjegyzője.

Az Alapítvány a Választásokért és az Or-
szágos Választási Iroda képviselői a találko-
zón elmondták: az Önkormányzati Minisz-
térium támogatásával sikeresen pályáztak az 
Európai Bizottság „Cselekvő Ifjúság” prog-
ramjában. A pályázaton elnyert támogatással 
a 18 és 30 év közötti fiatalok közéletbe való 
bekapcsolódását kívánják elősegíteni: hon-
lapot hoztak létre, a témához kapcsolódó 
játékokat hirdettek meg, hogy felkeltsék a 
fiatalok érdeklődését.

– Az Európai Unió belátta, hogy az uniós 
választásokra az emberek többsége el sem 
megy. Különösen igaz ez a 18 és 30 év kö-
zötti korosztályra. A célunk tehát az, hogy 
minél jobban tájékoztassuk az érintetteket a 
szavazás fontosságáról. Igyekszünk felhívni 
a figyelmüket arra is, hogy fontos, életüket 
meghatározó a június eleji voksolás. Úgy lát-
juk, nagyon kevés információval rendelkez-
nek, ezen igyekszünk segíteni a nemrégiben 
elindított kampánykörúttal és a különböző 
pályázatokkal – nyilatkozta lapunknak Bo-
kor Ádám végzős egyetemista, a kampány 
egyik arca.

Az eseményen a Fejér Megyei Önkor-
mányzat fenntartásában működő középfokú 
oktatási intézmények közül a pusztaszabolcsi 
Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépis-
kola, a velencei Dr. Entz Ferenc Szakképző 
Iskola, valamint a móri Perczel Mór Szak-
képző Iskola és Táncsics Mihály Gimnázium 
diákjai vettek részt. Mondani sem kell, mind-
annyian első választásukra készülődnek.

Díjátadó ünnepség a víz világnapján
A víz közös kincse valamennyiünknek, ezért a védelme különösen fontos feladata minden 
generációnak. A megye önkormányzata és több társult intézmény pályázatot írt ki fiatalok 
számára a környezeti értékek bemutatására. A Megyeházán ünnepség keretében az elisme-
rést nyert munkák alkotóit jutalmazták; az ifjú pályázók alkotásait a nagyközönség számára 
is bemutatják.

M e g y e i  h í r e k

fehervarujsag2009-04.indd   2fehervarujsag2009-04.indd   2 2009.03.30.   22:50:592009.03.30.   22:50:59



M e g y e i  h í r e kM e g y e i  h í r e k

2 0 0 9 .  á p r i l i s  •  3

Az energiahatékonyság világnapja alkal-
mából sajtótájékoztatón ismertette a Fejér 
Megyei Önkormányzat terveit dr. Tiborcz 
Péter, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. 
Ezek szerint több energiaracionalizálási 
pályázaton is indulni kíván a megyei ön-
kormányzat a jövőben, hogy ezáltal csök-
kenteni tudják az intézmények fenntartási 
költségeit. További tervek is vannak.

– Március 6. az energiahatékonyság világ-
napja, amit bizonyára nagyon kevesen tud-
nak. Pedig egy-egy ilyen világnap alkalmas 
arra, hogy az emberek figyelmét ráirányítsuk 
a bennünket körülvevő környezet súlyos 
problémáira. Sajnos Magyarországon ennek 
nagyon kevés figyelmet szentelünk, pedig az 
éghajlatváltozás nem gyerekeink, unokáink 
életét veszélyezteti, hanem a miénket. Az az 
igazság, hogy mindebben igen nagy felelős-

sége van a politikusoknak is, hiszen döntése-
ikkel, törvényalkotó munkájukkal ők tudnák 
leginkább a helyes irányba terelni a dolgokat 
– fogalmazott Tiborcz Péter. Szerinte már 
gyerekkorban fontos a környezettudatos 
nevelés, ezért a megyei önkormányzat nagy 
erővel dolgozik azon, hogy a következő tan-
évtől néhány oktatási intézményében beve-
zesse az ökológiát mint tantárgyat. Az okta-
tás mellett konkrét lépésekre is törekednek.

– A Környezet és Energia Operatív Prog-
ram jelenlegi pályázatai nagyon kedvezőek, 
alacsony önrész mellett is komoly támoga-
tások nyerhetők. Bízom abban, hogy né-
hány esetben sikeresek leszünk, bár szinte 
valamennyi, a fenntartásunkban működő 
intézményre ráférne az energiafelhasználás 
hatékonyságának növelése. Nemrégiben el-
készültek azok a szakmai felmérések, amelyek 
ékesen bizonyítják: épületeink energiaveszte-
ségei igen komolyak – emelte ki dr. Tiborcz 
Péter, aki elmondta azt is, hogy közvetlenül 
pályáznak Brüsszelnél a megyei energiaügy-
nökség létrehozására, amelyre a forrást az In-
telligens Európa Program biztosítaná.

Nemcsak a saját intézményeik korszerűsí-
tését tartják fontosnak, hanem az információ-
szolgáltatást is, ezért a Fejér Megyei Önkor-
mányzat fejer.hu internetes oldalára felkerült 
az Öko Aktív 19 aloldal, ahol rengeteg hasz-
nos információ, tudnivaló olvasható pályá-
zati lehetőségekről, környezettudatosságról, 
megújuló energiákról.

Közbiztonsági egyeztető fórumot szerve-
zett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Fejér Megyei Önkormányzat. A ren-
dezvényen – amelyen főként a települések 
polgármesterei, illetve a képviselők vettek 
részt – dr. Simon László megyei rendőrfő-
kapitány és Vörös Ferenc rendészeti igaz-
gató, főkapitány-helyettes tartott tájékoz-
tatót a megye közbiztonsági helyzetéről, a 
közeljövő feladatairól. Balsay István, a me-
gyei közgyűlés alelnöke a településőr kezde-
ményezés eddigi tapasztalatait ismertette.

A fórum közönségét, illetve az előadókat 
házigazdaként dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte. Dr. Simon László 
főkapitány elmondta, hogy tavaly a megyében 
csökkent az ismertté vált bűncselekmények 
száma, a lakosságot közvetlenül érintő bűncse-

lekmények elkövetőinek felderítési mutatói 
nálunk a legjobbak. Az, hogy a közbiztonság-
érzet mégis romlik, további erőfeszítésekre 
sarkallja a szervezetet: növelni fogják a járőrök 
számát, és egy-egy városrészre, településre irá-
nyuló koncentrált akciókat is terveznek. Vörös 
Ferenc rendészeti igazgató többek között arról 
számolt be, hogy 2008-ban jelentős mérték-
ben csökkent Fejérben a személyi sérüléssel 
járó közúti balesetek száma. Balsay István, a 
megyei közgyűlés alelnöke bejelentette, hogy 
a megyei és helyi önkormányzatok támogatá-
sával megvalósuló településőr program az idén 
is tovább folytatódik.

Tantárgy lehet 
az ökológia

Célpontban 
a közbiztonság

Felfoghatatlan, megemészthetetlen. Az 
életében legendává vált 19-es soha többé 
nem ragad ütőt, nem ad mesteri passzo-
kat, nem lövi a gólokat számolatlanul. 
A lelke, az akaratereje és a játékintelli-
genciája által emelkedhetett Magyar-
országon mindenki fölé. Sportkarrier-
jének minden pillanatát taps kísérte, 
most pedig néma csend honol minden-
felé: a Jégcsarnoknál, ahol a fél életét 
töltötte, egész Székesfehérváron, egész 
Fejér megyében és egész Magyarorszá-
gon.

Mindenkit megdöbbentett a hír, 
hogy élete legnagyobb álma nem vál-
hat valóra: megharcolt érte, de mégsem 
szerepelhet az áprilisi A-csoportos jég-
korong világbajnokságon. Pedig az övé 
lett volna – 70 év után először – az első 
korongérintés magyar nemzeti színek-
ben a legmagasabb osztályban. Persze 
hogy az övé, hiszen mindig is helye volt 
az első sorban. Megérdemelte, kivívta 
magának. Kilencszeres magyar bajnok, 
187-szeres válogatott volt, egész életé-
ben az Alba Volánt és a fehérvári sportot 
szolgálta.

Gábor, biztosan figyelsz minket fent-
ről. Adj erőt mindnyájunknak a folyta-
táshoz, mert az élet nem állhat meg!

Soha nem feledünk! Nyugodj béké-
ben Csicsó! Szabó Tibor

Ifj. Ocskay Gábor 
1975–2009
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műsor a móri Táncsics Mihály 
Gimnázium diákjainak előadá-
sával kezdődött. Ezt követően a 

Fejér Megyei Közgyűlés elnöke emelkedett 
szólásra. Ünnepi beszédében a 161 évvel 
ezelőtti eseményeket hasonlította össze a 
jelenkor történéseivel.

– A törvényes rendszerváltoztatás napja 
volt március 15-e, hiszen ifjú hősei nem csu-

pán lelkesek voltak, ismerték a magyar jog-
rendet is. Törvényes hatalomgyakorlást, 
de új kormányt és törvényes választá-

sokat követeltek. Pedig akkor is voltak 

olyan magyarok, akik inkább az egy helyben 
toporgást, a politikai dagonyázást hirdették. 
Akik reformról beszéltek, csendesről, bár-
sonyosról, miközben az ország fuldoklott a 
mocsárban, és szép lassan erkölcsi és anyagi 
válságba süppedt. S mindeközben a „nagy-
méltóságú helytartótanács” kénye-kedve sze-
rint uraskodott az országon. A történelemben 
legtöbbször nem maguktól fordulnak jóra a 
dolgok. 1848-ban sem az önkény hívei, fenn-
tartói és a politikai kalandorok voltak azok, 
akik önkritikát gyakorolva leléptek a történe-
lem forgószínpadáról. Kíméletlenül elzavar-
ták őket – kezdte beszédét dr. Balogh Ibolya.

Kiemelte, ma elvileg polgári demokráci-
ában élünk. Olyanban, amihez hasonlóról 
Petőfi, Vasvári, Jókai, Görgei és Kossuth ak-
koriban még csak álmodott. Polgári demok-
ráciában, olyan rendszerben, melyben elvileg 
csak ritkán veheti át a hatalmat „nagyméltó-
ságú helytartótanács”. Nálunk mégis átvette. 
Az egyszer már letűnni látszó rend híveinek 
ugyanis sikerült a régi, avítt, a legszörnyűbb 
évtizedeket idéző politikát – a nép ellenére 
is – a mai napig hatalomban tartaniuk.

– Immáron hét esztendeje érzik nye-
regben magukat. Ők mára ugyan sá-
padtan és kissé talán rettegve, de 
még mindig „nagyméltóságú 
helytartótanácsként” 

KOVÁCS LÁSZLÓ ÉS KŰ LAJOS KAPTÁK A DÍSZPOLGÁRI CÍMET 

Új arcok Fejér megye 
előkelőségeinek páholyában

Az 1848-as forradalom évfordulóján, március 15-én a Fejér Megyei Ön-
kormányzat ünnepséget rendezett a Megyeháza két évszázados, történel-
mi épületében. Ezt megelőzően a megyei közgyűlés elnöke, valamint al-
elnökei több település ünnepségén, illetve koszorúzásokon emlékeztek 
nemzeti ünnepünkre, a márciusi ifjakra, a dicsőséges szabadságharcra. 
Az ünnepi közgyűlésen adta át dr. Balogh Ibolya elnök a Fejér Megye 
Díszpolgára kitüntető címeket és a közgyűlés által alapított további dí-
jakat. Idén összesen huszonegyen vehettek át elismeréseket.

A
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viselkednek. Ez a helytartótanács most 
ugyanolyan rosszul vezeti az országot, mint 
a Habsburgok akkori talpnyalói. A kormány 
ma semmibe nézi az ellenzéket, az Alkot-
mánybíróságot és az embereket is, és mind-
eközben sápadtan retteg a választásoktól és 
legszívesebben maga helyett a népet váltaná 
le. Ma is, mint akkor – 1848. március 15-
én – új útra, új irányra és új emberekre van 
szüksége a hazának. Radikális változtatások-
ra a kevesek érdekét szem előtt tartó, önző, 
destruktív politika helyett – hangsúlyozta dr. 
Balogh Ibolya.

Ezután Jókai Mórt idézte, aki 135 évvel ez-
előtt megírta a Jövő század regénye című köny-
vét. A zseniális író megpróbálta előrevetíteni, 
mi vár Magyarországra száz év múlva, vagyis 
a mi mostani életünkben. Teljes mértékben 
megjövendölte a mai magyar valóságot.

– Mi nem szeretnénk egy ilyen valóságban 
élni, ezért meg kell cselekednünk, mit meg-

követel a haza! Újra elő kell lépniük a nemzet 
legjobbjainak, mert ha nem teszik, mi is a ni-
hilbe süllyedünk. Ne higgyük el újra, hogy a 
válság csak a régi módszerekkel küzdhető le! 
Pont azok, akik a válságot okozták, tudnák 
kezelni a válságjelenségeket? Akik akkor is 
csak hazugságokkal és trükkök százaival tud-
ták megtartani a hatalmukat, amikor az egész 
világgazdaság soha nem látott mértékben nö-
vekedett? – tette fel kérdéseit az elnök.

Szerinte egyre többen érzik: új irányra, új 
útra van szükség. Például a külföldi érdeke-
ket képviselő gazdaságpolitika helyett a ma-
gyar vállalkozások támogatására. Legalább 
50 százalékban magyarországi székhellyel 
rendelkező bankrendszerre, egymillió új 
munkahelyre, fenntartható – a családokat 
és a vállalkozások befektetéseit támogató – 
adórendszerre, új szociálpolitikára. Bizton-
ságos és mindenki számára egyaránt élhető 
országra.

– A mai napon azonban nem kizárólag a 
magyar polgárosodás kezdetére, a polgáro-
sodás zászlóvivőire és a bátrak küzdelmére 
emlékezünk, hanem a megye előkelő páho-
lyába invitáljuk azokat, akik munkásságuk, 
tartásuk és szolgálataik révén közéletünk je-
les és mértékadó alakjainak számítanak itt, 
Fejér megyében, s megyehatárainkon túl – 
zárta ünnepi beszédét dr. Balogh Ibolya.

Ezt követően került sor a kitüntetések 
átadására, majd Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város és a Fejér Megyei Önkormány-
zat közös ünnepsége a Petőfi-szobornál, a 
Petőfi téren folyatódott. A zenés irodalmi 
összeállítás után előbb dr. Balogh Ibolya, 
majd Warvasovszky Tihamér, Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város polgármestere 
mondott beszédet. A koszorúzásokat kö-
vetően a Fehérvári Huszárok bemutatójára 
került sor az autóbusz-állomással szemköz-
ti parkban.
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FEJÉR MEGYE DÍSZPOLGÁRA LETT KOVÁCS LÁSZLÓ 
OPERATŐR (POSZTUMUSZ) ÉS KŰ LAJOS LABDARÚGÓ.

Kovács László 1933-ban szü-
letett Cecén. Tanulmányait a 
Színművészeti Főiskola ope-
ratőri szakán, Budapesten vé-
gezte. Az 1956-os forradalom 
alatt barátjával, Zsigmond 
Vilmossal rejtett kamerával 
megörökítették a forradalom 
eseményeit. A forradalom le-
verése után menekülniük kel-
lett az országból, táskájukban 
a filmtekercsekkel. Az 1956-
os forradalomról készült fil-

met 1961-ben mutatta be a CBS televízió. Sok megpróbáltatás 
után 1958-ban került Hollywoodba, a sikert a Szelíd motorosok 
című film hozta meg számára 1969-ben, egyszerre a legkereset-
tebb filmesek közé került. Az amerikai játékfilm megújítói között 
tartják számon. Munkáját többször ismerték el a filmszakma je-
lentős díjaival: megkapta az Amerikai Filmakadémia életműdíját. 
Bárhol is járt, szívében mindig magyar maradt, nyilatkozataiban 
mindig megemlítette szülőfaluja, Cece nevét. Szülőfaluja méltán 
volt büszke rá, a Cece Díszpolgára címet adományozták számára. 
2007-ben hunyt el. Holtában is haza vágyott, kívánsága szerint 
hamvait a cecei temetőben helyezték örök nyugalomra.

Kű Lajos Székesfehérváron született, 1948-ban. A Székesfehér-
vári VT Vasasban kezdte, a Videoton labdarúgójaként folytatta pá-
lyafutását, majd a sikeres Fejér megyei évek után 1969-től a Ferenc-
város kiemelkedő játékos-egyénisége volt. A nemzeti válogatottban 
is sikeresen szerepelt, az 1972-es Európa-bajnokságon negyedik, a 
müncheni olimpián ezüstérmes csapat siker-kovácsai közé tartozott. 
Politikai okok miatt ellehetetlenítették hazai pályafutását, ezért kül-
földre távozott. Tehetségét a belga Bruges-ben is bizonyította, a Baj-
nokcsapatok Európa Kupájában ezüstérmet szerzett csapat vezér-
egyénisége volt. Két évtized után tért vissza végleg Magyarországra. 
A legendás Puskás Ferenccel és Grosics Gyulával együttműködve 
2003-ban hozták létre az Aranycsapat Alapítványt, amelynek révén 
idén már 6. alkalommal szervezi meg az Összmagyar Nemzeti Di-
ákbajnokságot a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok részére.

A további kitüntetettek a következők:
Dr. Berzsenyi Zoltán-díj: Illés Jenőné, dr. Takácsi Nagy József
Fekete János-díj: dr. Hirsch Györgyné, Ifjú Attiláné
Marosi Arnold-díj: Gyimesi Károly, vitéz Sz. Kovács Ferenc
Németh László-díj: Simon Gyuláné, Zelei Anna
Pápay Ágoston-díj: Alba Caritas Alapítvány, Horváth Zoltán
Salamon Lajos-díj: Csiszár István
Széchenyi Viktor-díj: Kisteleki Péter, Lincz István
Terstyánszky Ödön-díj: Ádám László, Sárközi László
Vörösmarty Mihály-díj: Jakab Andrásné, László Zsolt
Wekerle Sándor-díj: dr. Miskolczi László, Schwartz Alajos
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O k t a t á s

Pályázati sikerek 
után jön a neheze
Nem munkanélkülieket, hanem jó szak-
embereket képzünk, munkalehetőség 
biztosításával – ez volt a mottója a nem-
régiben létrejött Fejér Megyei Térségi 
Integrált Szakképzési Központ nyitó ren-
dezvényének a seregélyesi Zichy-Hadik 
kastélyban. Az eseményen a szakképzés-
ben érintett intézmények mellett vállal-
kozók, kamarák is megjelentek.

– Sok egyeztetés után jutottunk el idáig, 
bízom abban, hogy közösen létrehozott tár-
sulásunk a jövőben komoly eredményeket 
tud felmutatni a szakképzés területén. Min-
den tiszteletem az intézményvezetőké, akik 
a nehéz körülmények közepette még ezt a 
feladatot is a nyakukba vették – fogalmazott 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke.

Dunaújváros részéről Cserna Gábor al-
polgármester vett részt a rendezvényen. 
Hangsúlyozta, ez a nap megismételhetetlen, 
egyedi, és nem lenne, ha nincsenek a sikeres 
pályázatok.

– 2007 őszén az együttműködés volt a fő 
kérdés; ma már tudjuk, hogy mindkét fél jól 
döntött, amikor anyagilag is támogatta a tár-
sulást. Bízom benne, hogy néhány év múlva 
a TISZK meg tud majd állni a saját lábán is 
– tette hozzá Cserna Gábor.

A jogszabályi előírások szerint a TISZK 
kaphatja meg a szakképzési hozzájáruláso-
kat a vállalkozóktól, és osztja majd szét a 12 
tagintézménynek, amelyekben 5000 tanulót 
képeznek egyszerre. L. Simon László, a Fejér 
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ve-
zetője a pozitívumok mellett néhány negatí-
vumra is felhívta a figyelmet. 

– A Fejér Megyei TISZK, amely a megyei 
önkormányzat és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város közös szervezete, egyelőre nagyon sike-
res, pedig még nem is működik igazán, hisz ez 
a nyitó konferenciánk. Két pályázaton (TIOP, 
TÁMOP) közel egymilliárd forintot nyertünk, 
ennek jelentős része intézményi fejlesztésre, 
további része szakmai programokra fordítha-
tó. Nem tartom szerencsésnek azonban, hogy 
felülről döntik el, az iskolák milyen szakmákat 
tanítsanak, pontosabban hogy mely szakmák 
oktatásához adnak támogatást. A lehető leg-
alacsonyabb szinteken kellene eldönteni, me-
lyek a hiányszakmák. Most regionális szinten 
dől el, hogy kell-e cukrász vagy hegesztő, mi-
közben lehet, hogy egy intézményhez kapcso-
lódó térségben traktorosokra vagy postásra 
lenne szükség. Az iskolák profilját sem szabad-
na figyelmen kívül hagyni. Persze nem tudunk 
mit tenni, a TISZK feladata jelenleg az, hogy 
a bejövő pénzeket elossza, a szakképzési tevé-
kenységre egyelőre nincs ráhatásunk. A tagin-
tézmények életét továbbra is a fenntartó ön-
kormányzat és a minisztérium határozza meg, 
mi felettük állva pénzügyi, szakmai koordináló 
szerepet kaptunk – emelte ki L. Simon László.

A március elején rendezett nyitóesemény 
óta sok víz lefolyt a Dunán Dunaújváros part-
jainál is. Csányiné Pergel Andreát, a társulás 
munkaszervezetének vezetőjét az azóta eltelt 
időszakról kérdeztük.

– Sikerült aláírnunk a szerződést az ESZA 
Kht-vel a TÁMOP-projekt megvalósítására, 
elkezdtük a szakmai bizottságok felállítását, 
amelyben az iskolák képviselői vesznek részt. 
Emellett még négy bizottságot tervezünk az 
esélyegyenlőség, minőségbiztosítás, ifjúság-
védelem, felnőttképzés területén. Ezek a gré-
miumok segítik a jövőben a munkaszerveze-
tet, illetve a jelenleg folyó képzések vizsgálatát 
követően ezek átalakítását fogják végezni a 
munkáltatók, a munkaerőpiac igényei alapján 
– tájékoztatott Csányiné Pergel Andrea.

Megtudtuk még tőle, hogy a TISZK gaz-
dasági igazgatója nemrégiben lemondott. 
Éppen a tavalyi költségvetés beszámolója és 
a 2009-es büdzsé tervezésekor távozott. A 
munkaszervezet nehéz helyzetbe került, de a 
feladatokat ennek ellenére megoldották.

– A legutóbbi tanácsülésen elfogadtuk a 
közbeszerzési szabályzatunkat is, így a köz-
beszerzési eljárásokat hamarosan elindít-
hatjuk: épületfelújítások, eszközbeszerzé-
sek, tananyagfejlesztések, továbbképzések, 
közvélemény-kutatások is szerepelnek ezek 
között. A szerződés alapján jövő év végére 
mindennel végeznünk kell, az első eredmé-
nyek 2010-től fognak jelentkezni az új mo-
duláris rendszerű képzések megjelenésével 
– közölte Csányiné Pergel Andrea.

Értékes eredmény
A pusztaszabolcsi Tánczos Krisztina Drámajáték, dramatikus 
feldolgozás, irodalmi képmontázs mikszáthi alapokon című 
pályamunkája nyerte felnőtt kategóriában az első díjat az OTP 
Fáy András Alapítvány alkotói pályázatán.

Az eredményhirdetést március 12-én tartották Budapesten, a 
Szépművészeti Múzeumban. Itt derült ki a nagyszerű eredmény. 
Tánczos Krisztina nemcsak alkotóként vett részt a pályázaton, ha-
nem felkészítő tanárként a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium nagy számú diákművészét is 

támogatta. A tanulók 53 pályamunkát – esszét vagy képzőművészeti 
alkotást – nyújtottak be, így az iskola nyerte el az 530 ezer forint 
összegű támogatást, valamint azt a lehetőséget, hogy az Operaház 
vendégei lehetnek. A tanulók a kulisszák mögé nézhetnek, illetve 
megtekinthetik a művészek próbafolyamatát.
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Húsz meg húsz meg negyven. Számsza-
kilag egyszerű történet. Valójában sok 
utánajárás és egy bátor felvetés kellett 
ahhoz, hogy a 80 millió forintba kerülő, 
Székesfehérvárhoz csatlakozó „köldök-
zsinór”, a börgöndi bekötőút végre telje-
sen újjáépülhessen. dr. Dienesné Fluck 
Györgyivel, Börgönd önkormányzati 
képviselőjével beszélgettem.

– Került valaha közúton veszélyes 
helyzetbe?

– Sajnos igen, egyik alkalommal éppen 
Börgönd közelében volt ilyenben részem. 
Szerettem volna lekanyarodni a bekötőútra, 
mögöttem állt a kocsisor. Amikor elfogytak 
a szemből jövők, balra fordítva a kormányt 
nekiindultam. A mögöttem várakozó azon-
ban rám dudált, ha nem tette volna, most 
valószínűleg nem beszélgetnénk. Egy teher-
autó sofőrje ugyanis, megunva a várakozást, 
nagy sebességgel megelőzte a sort, és majd-
nem a járművem hátuljába hajtott. 

– Nem csak a lekanyorodó sáv hiánya 
jelent problémát azon a helyen. 

– A Székesfehérvárhoz csatlakozó köl-
dökzsinór, azaz a bekötő útnak nevezett 
betonsáv, két oldalán a mély gödrökkel 
minden, csak nem út. Első lakossági fóru-
momon a helybéliek legfontosabb óhaja 
volt, hogy próbáljak meg változtatni a tart-
hatatlan állapotokon. Felkerestem a Magyar 
Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgató-

sága vezetőjét, aki elmondta, hogy a tervek 
már készen állnak, s ha a város biztosítja a 
80 millió forintnyi költség felét, elkezdőd-
het az építkezés. Egyszer csak jött a hír: a 
Közút Kht. nyert egy pályázaton, amelynek 
keretében a 62-es út szélesítése mellett a 
bekötőutat is megépítik, vagyis a városnak 
nem kell 40 millió forintot költenie erre. Ez 
történt 2007-ben. Később kiderült, hogy a 
pályázatból mégsem valósulhat meg a rég 
áhított beruházás, füstbe ment a terv… 

– Az Alba Airporté viszont nem.
– Így igaz. A Horváth Ákos vezette lel-

kes, a helybéliek érdekeit védő Börgöndért 
Egyesület alulmaradt a befektetővel vívott 
csatában, s eldöntetett, hogy repülőtér épül 
a területen. A közgyűlés határozott egy 
munkacsoport felállításáról, amelynek fel-
adata a szerződések felülvizsgálata. Egyik 
tárgyalás alkalmával megkérdeztem az Alba 
Airport helyi vezetőjét, hogy hajlandóak-e 
gesztust gyakorolni a börgöndiek felé: a be-
kötőút ügye régóta rendezetlen. Az igazgató 
nem zárkózott el a felvetés elől, sőt. Igaz, a 
teljes összeggel nem, de 20 millió forinttal 
hozzájárulnak az útépítéshez. Frakciótársa-
im mindvégig támogattak, így a közgyűlés 
biztosított még húszat, a Közút Kht.-tól pe-
dig „kijártam” negyvenet.

 Most már együtt van a 80 millió forint 
ahhoz, hogy új bekötőút épülhessen. A 
szerződések szerint 2009-ben készen lesz. 

Zöld utat kapott a szennyvízcsatorna ki-
építése is, így a teljes közművesítés után 
Börgöndpuszta már csak nevében marad 
puszta, végre valóban a város szerves része 
lesz.

– Ennyi pénzt nem lehetett egysze-
rű összekalapozni a jelenlegi gazdasági 
helyzetben…

– A minap megkerestek a helybéli nyug-
díjasok, legyek szíves engedélyt kérni arra, 
hogy rendbe tehessék a parkot, amely 
egyébként közterület. Az ilyen hozzáállás 
engem is kötelez.  – Méhes Mónika

A város vérkeringésébe kötve

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Folytatódik a rendkívüli BOR-
AKCIÓ a Simon Borászatban
Áprilisban is féláron adjuk a folyóbort 

minimum 20 liter vásárlásakor.
Fehérbor: 200, vörösbor: 250 Ft/liter.
Nagy tételben kedvező áron lepárlásra 

alkalmas bort is kínálunk.
Agárd, Bikavölgyi út 2. Érdeklődni a 
22/570-085-ös telefonszámon lehet.

www.simonessimon.hu
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z eseményen megjelent és előadást is tartott Bánki Erik 
országgyűlési képviselő, a parlament sport- és turisztikai 
bizottságának fideszes elnöke. A politikus hangsúlyozta, 

hogy a hazai turizmus bevételei a tavalyi évben kedvezően alakul-
tak. GDP-arányosan az idegenforgalomból származó bevétel elérte 
az 5,2 százalékot, járulékos szolgáltatásokkal együtt pedig a 8,8 szá-
zalékot. Szerinte ez jó alap, amelyre lehetne építeni, de a válság egy-
előre inkább gondokat okoz az ágazatban, ahol jelenleg több mint 
300 ezer ember dolgozik. Emiatt az érintettek először a túlélésre 
gondolhatnak és csak azt követően a továbblépésre. A kiutat e tér-
ségben is kizárólag az összefogásban látta, s ezzel nem volt egyedül 
a teremben. L. Simon László, a megyei kulturális bizottság elnöke, 
a VEKI egyik alapítója ehhez hozzátette, ne felejtkezzünk el arról, 
hogy az idegenforgalmi bevételekben nagy része van a kultúra jöve-
delemtermelő képességének, ami a statisztikákban nem tud önálló-
an megjelenni. Ezért kell az idegenforgalmi bevételekből a kultúrára 
is egyre több forrást biztosítani.

– Jelenleg a Velencei-tó nem szerepel Magyarország idegenfor-
galmi térképén. Ezen mindenképpen változtatni kell, de ez csak 
és kizárólag kistérségi összefogással megy. Részben az érintett ön-
kormányzatok hozzáállása miatt tartunk ott, ahol tartunk. A Ba-

latont vagy a Tisza-tavat minden kiadványban, tájékoztató anyag-
ban megemlítik, a Velencei-tónak is önállóan kellene megjelennie 
mindenhol, és nem a Közép-dunántúli régió egyik célpontjaként 
– hangoztatta Bálint György, a VEKI elnöke. Hozzátette: elég kicsi 
ez a tó ahhoz, hogy egyben próbálják meg „eladni”, és nem külön-
külön. Ehhez újszerű kezdeményezésekre, ötletekre van szükség, 
mert manapság sem egységes arculat, sem marketingstratégia nem 
lelhető fel a tó környéken.

– Ahhoz, hogy komoly idegenforgalomról beszélhessünk, több 
napos, egyhetes kikapcsolódást kell kínálni a turistáknak. Önállóan 
sem Sukoró, sem Velence, sem Gárdony nem képes ezt biztosítani. 
Mindegyik településnek vannak erősségei, amelyeket egy csokorba 
kellene szedni, s azokat együtt kínálva elérhetnénk a célt: a minél 
több vendégéjszakát – fogalmazott Bálint György.

Az egyesület lehetőségei korlátozottak, de azért minden tőlük 
telhetőt megtesznek. Idén is lesz Velencei-tavi Filmfesztivál, és áp-
rilis végétől egy Magyarországon egyedülálló kezdeményezés is: a 
velencei-to.com oldalon internetes licitálásra lesz lehetőség, amely-
lyel akár 70 százalékos kedvezmények is elérhetők az idegenforgal-
mi szolgáltatások terén.

Túlélés vagy továbblépés címmel szervezett kon-
ferenciát a Velencei-tavi Kistérség Idegenforgalmi 
Egyesülete (VEKI) Velencén, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy a meghívott szakemberek se-
gítségével előremozdítsák a jelenleg stagnáló ide-
genforgalmat, illetve közösen keressenek kitörési 
lehetőségeket az egész környék számára.

A továbblépésre szavaztak

M e g y e i  h í r e k

A

Emlékmű őrzi március 22-étől Székesfe-
hérváron, a Rác utcában a szovjetek által 
brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 12 
ártatlan magyar emlékét. 

1945. március 22-én három szovjet ka-
tona ital után kutatva lépett be az egyik 
Rác utcai házba, ahol asszonyokat és fia-
tal férfiakat találtak. Rávetették magukat 
a nőkre, majd a férfiakkal dulakodni kezd-
tek. Aznap este visszatértek a tett helyszí-
nére a megerősített szovjet egységek, és 
a pincékben bujkálva találtak rá a polgári 
lakosokra. Az utcára terelték és géppisz-
tolysorozattal agyonlőtték őket. Életét 
vesztette Németh Ferenc, a papi szeminá-
rium könyvtárosa, Bakos István (44 éves), 
Baranyai József (81 éves), Berta József 
(21 éves), Felső István (46 éves), Fésű 

György, Gergely Ferenc (31 éves), Héger 
Ferenc, Kéri István (54 éves), Máté Já-
nos (49 éves), Szőke József és Tóth István 
(28 éves). A kivégzettek között lett volna 
Héger István 17 éves fiú is, akit hátulról 
nyakon ért a lövés, de csodával határos 
módon nem halt meg.

Vargha Tamás, a városi közgyűlés ta-
nácsnoka, az emlékhely felállítását kez-
deményező képviselőcsoport tagja az ün-
nepség után lapunknak elmondta, nagyon 
sok család emlékszik még a „hősi felsza-
badító” szovjet csapatokra és azok rém-
tetteire. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a 
megvalósuló emlékműnek köszönhetően 
ezen túl minden hozzártatozó méltó mó-
don emlékezhet a tragédiában elvesztet-
tekre.

Méltó emlék a Rác utcai áldozatoknak HIRDETÉS
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sukorói fórumon az érdeklődők, a 
tiltakozók és a szakemberek zsúfo-
lásig megtöltötték a kultúrház nagy-

termét. A település polgármestere, Molnár 
Gábor nem vett részt az összejövetelen, a tes-
tületből azonban többen a teremben voltak. 
Gugi Krisztián képviselő elmondta, egyszer 
találkoztak csak a befektetővel, a negyedórás 
beszélgetés alatt semmilyen konkrétumról 
nem esett szó.

A budapesti sajtótájékoztatón az egyesület 
vezetése ismét felsorolta azokat az ellenérve-
ket, amelyek megfogalmazódtak az elmúlt hó-
napokban, s közölték, a jövő nemzedékek or-
szággyűlési biztosához fordultak a Velencei-tó 
északi partjára tervezett, óriásberuházás miatt.

– A tópartra tervezett 3500 vendég be-
fogadására alkalmas szállodakomplexum, 
szórakoztatócentrum, golfpálya tájidegen és 
elfogadhatatlan számunkra, akik egy békés 
Sukorót választottunk lakhelyül. Fülöp Sán-
dor ombudsmanhoz címzett levelünkben 
jeleztük: a King’s City névre keresztelt beru-
házás igen komoly kockázatot jelent a tó víz-
minőségére nézve, veszélyezteti a természeti 
és történelmi értékeket – mondta Szigeth 
Szilvia egyesületi tag, aki szerint a pénzben 
nem mérhető károkat semmiképpen sem el-
lensúlyozhatják azok az érvek, amelyek annak 
munkahelyteremtő és adóbevétel-növelő ha-
tását emelik ki.

– Próbálunk minél több tókörnyéki em-
bert bevonni, hisz ez nem csak Sukoró prob-
lémája. Szeretnénk megértetni mindenkivel, 
hogy e beruházás hatásai az egész tavat veszé-
lyeztetik. Arról nem beszélve, hogy rengeteg 
nyaraló- és víkendház-tulajdonost érint, hi-
szen nyaranta ők is itt szeretnének pihenni – 
fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, nem ellenzik a terület fej-
lesztését, de azt csak a természeti környe-
zettel, a törvényi előírásokkal összhangban 
tudják elképzelni. Leginkább az bántja őket, 
hogy újságokból és különböző médiumokból 
értesültek a beruházásról, pedig szerintük a 
sukoróiaknak kellett volna először informáci-
óhoz jutniuk, hiszen elsősorban az ő életükre 
lesz közvetlen hatással, ha megvalósul a terv.

Fenyvesi László, a Magyar Madártani 
Egyesület Fejér megyei elnöke szerint nem-
csak az emberek, hanem például a madárvilág 
életét is drasztikusan befolyásolhatja, ha e te-
rület nyugalmát megszüntetik.

– Számos költő madár fészkel itt, amelyek 
félnek az emberektől. A szomszédos madárre-
zervátum nem véletlenül van ott, ahol. Ameny-
nyiben megnő a forgalom a tóparton, a tóban, 
ezek az élőlények pusztulásra ítéltettek. Arról 
nem beszélve, hogy ez a partszakasz a költöző 
madarak egyik kedvelt pihenőhelye, amelyet 
európai egyezmény is biztosít számukra. Lát-
va, hallva a terveket, komoly veszélyben van 

a környék ökológiai egyensúlya – hangoztatta 
Fenyvesi László.

Hozzátette, Magyarországon egyedülálló 
módon létezik egy törvény, amely minden je-
lentősebb tavunkat alanyi jogon védett szikes 
tóként kezeli. A Velencei-tónak viszont csak 
a keleti partja került fel a listára jó tíz évvel 
ezelőtt, holott hazánk második legnagyobb 
vízfelülete, és legalább annyira ki van téve a 
külső hatásoknak, mint a szikes tavak. Szerin-
te éppen itt az ideje, hogy ezt a törvényalko-
tók módosítsák, és kiterjesszék a védelmet az 
egész tóra.

– Hivatalosan bennünket a sukorói ön-
kormányzat keresett meg, amikor tavaly év 
végén jelezték: módosítani szeretnék a rende-
zési tervüket. A megkeresésre írásos szakvéle-
ményt adtunk, mely eljárásjogi szempontból 
nem kötelező érvényű az önkormányzatra. Az 
írásos anyagban hangsúlyoztuk, hogy a part 
menti részek közvetlenül határosak a Velen-
cei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi 
Terület bővítéseként országos jelentőségű 
védelemre tervezett területekkel, valamint a 
Velencei-tó szikes-tóként védett részével. Az 
ominózus terület az országos ökológiai háló-
zat övezetéhez tartozik, emiatt itt beépítésre 
szánt terület nem alakítható ki. A jelenlegi, 
egészen minimális beépítési százalékok eme-
lése a természeti értékek hosszú távú megőr-
zését veszélyeztetné – tájékoztatta lapunkat 
Sipos Katalin, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság munkatársa.

A sukorói önkormányzat azzal érvelt a 
rendezési terv módosításánál, hogy ez segíti a 
művi és a természeti értékek védelmét. Meg-
ismerve a várható beruházás mértékét, és az 
ellenzők komoly aggályait, nem biztos, hogy 
ez maradéktalanul teljesülni fog.

A Sukoróra tervezett gigaberuházással kapcsolatos lakossági tájé-
koztatásra helyezi a fő hangsúlyt a helyi Angelika Természetvédő és 
Kulturális Egyesület. Ennek megfelelően tartottak egy tájékoztatót 
a településen, illetve egyet Budapesten, ahol az országos sajtóorgá-
numok képviselőivel ismertették a helyzetet és legújabb lépésüket.

Győzhet-e a pénz a törvények 
és észérvek felett?

M e g y e i  h í r e k

A 18 éves múltú Destillata 2009 versenyen, 
Bécsben, a szakma legnagyobb nemzetközi 
megmérettetésén 13 ország közel 190 főz-
déje közül az Agárdi Pálinkafőzde lett a vi-
lágbajnok. A cég az Év Főzdéje lett, termékei 
közül pedig több elnyerte az Év Pálinkája dí-
jat, szakmai vezetőjét, Vértes Tibort pedig az 
Év Főzőmestere díjjal tüntették ki. Mindezek 
mellett a magyarországi „nemzetgyőztes” is 
az Agárdi lett.

Világbajnok lett 
az Agárdi 
Pálinkafőzde

A

L. Simon László író, a megyei közgyűlés tóparti tagja szerint első 
lépésként tisztázni kell, hogy jogszerű volt-e a sukorói földcsere. 
Azokat, akik a közösség vagyonát elkótyavetyélik, az állam területeit 
– saját kicsinyes haszonszerzésük érdekében – jóval a piaci értékük 
alatt értékesítik, felelősségre kell vonni. A Velencei-tó partjának jö-
vőjéről elmondta, hogy figyelembe kell venni a megye idén elfoga-
dott rendezési tervét is. Bár a kormányzati elvonások időszakában 
különösen érthető, hogy egy polgármester minél több bevételt akar 

termelni a településének, vannak hosszú távú érdekek is, ezek egyértelműen az északi part 
beépítése ellen szólnak. Ezért L. Simon szerint fontos volna a „kibetonozott” Velencei-tó 
rekultivációja, a táj természeti értékeinek megőrzése, a Velencei-hegységben a további be-
építés helyett a hagyományos gazdálkodási formák, például a szőlőművelés támogatása, s 
az épített örökség, a régi épületek, présházak, pincék védelme.
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Meglehetősen ritka, ha sportolók fogadnak 
örök hűséget egymásnak, de az felettébb 
kuriózumnak számít, ha az egybekelők rá-
adásul egy csapatban dolgoztak a frigyük 
előtt. Az alábbi esetben azonban ez a kü-
lönleges helyzet áll fenn, hiszen edző és 
„tanítványa” kötötte össze életét, s jövőjük 
új életben nyert folytatást.

A Dunaújvárosi Főiskola LEN Kupa-döntős 
és bajnokaspiráns női vízilabda csapatának ve-
zetőedzője, Mihók Attila ugyanis csapatából vá-
lasztott jövendőbelit, a kapus, Brávik Henrietta 
személyében. Vagy talán éppen fordítva történt?

– Mindenképpen Heni volt a kezdemé-
nyező fél – ugratja feleségét az ifjú apa, majd 
hozzáteszi – tulajdonképpen teljesen mindegy 
ki tette meg az első lépést. A csapatból ismer-
tük már egymást, és miután szívesen voltunk 
együtt, egy buliban szorosabbá vált a kötelék, 
s ez lett a vége… (nevetnek).

Heni, a fiatal ara mosolyogva reflektál: – Le-
het, hogy én voltam a boszorkány, de az biztos, 
hogy 2005. nyarán kezdődött a kapcsolatunk. 
– A gyermekvállalás tudatos volt, bár egy kicsit 
későbbre terveztük – meséli az egykori kapus. 
– Ám mivel a kicsi előbb jelentkezett, hogy vi-
lágra jönne, úgy döntöttünk, hogy az augusz-
tusban kezdődő alapozást már nem kezdem 
el. Tavaly júniusban volt az esküvőnk, de akkor 
már tíz hetes volt Mara.

Sportcsaládba születve szinte csaknem bizo-
nyos, hogy felcseperedve egyértelmű út vezet a 
sport irányába, azonban a szülők nem döntenek 
elhamarkodottan. Nem tudni még, hogy foly-
tatja-e a kislány a vízilabdás hagyományokat.

– Mindenképpen szeretném, ha a későb-
biekben sportolna. Ha nem is lesz élsportoló, 
akkor is – vallja az anyuka. 

– A mai helyzetben sajnos nem lehet tudni, 
milyen sportágak élik meg a holnapot – érté-
kel reálisan Attila. – Persze ezzel a kérdéssel 
még korai foglalkozni.

MEGVÁLTOZOTT „BABÁS” SZOKÁSOK
Mara érkezése elsősorban a pólókapus életét 
változtatta meg –  mondja Attila. – Elsősor-
ban Heni élete változott meg gyökeresen. 
Jómagam reggeltől estig dolgozom, ezért az 
én életemben nem okozott olyan nagy vál-
tozást. A főiskolán tanítok, edzéseket veze-
tek, s külföldre járva, már most tudom, hogy 
nyáron is lesz bőven elfoglaltságom. Mivel 
keveset vagyok itthon, nincsenek megosz-
tott feladatok. Az életemben a legnagyobb 
változást az jelenti, hogy reggelente 5 órakor 
kelünk, s akkor történik a „beszélgetés”.

Heni: – Nagyon korán fekszik a baba, 
mert két edzés között, korán fürdetem, s 
ilyenkor Attila szórakoztatja őt. Este korán 
elalszik, s 9-10 órákat pihenve reggel 5 körül 
ébred először. Amikor aztán Attila elmegy 
dolgozni, Mara általában visszaalszik. Na-
gyon nyugodt baba, mindenki azt mondja, 
nagy szerencsénk van. Az estéket végigalusz-
sza, de nappal is eljátszik magában.

Attila: – Ebédidőben egy-egy órára ha-
zajövök, ilyenkor közös programot szerve-
zünk, például egy nagy sétát, majd visszame-
gyek dolgozni. Mara és Heni ezért többnyire 
kettesben töltik az idejüket. Persze amint 
tehetem, hazajövök. A szabadidőm száz szá-
zalékát velük töltöm. Ritkán azért elmegyek 
a haverokkal egy-egy meccset megnézni, de 
előfordult már, hogy ők jöttek fel, s heten vi-
gyáztunk Marára. 

Heni: – Készültem az anyaszerepre. Rend-
kívül megnyugtatott a terhesség, nagyon jól 
éreztem magam mindvégig, abszolút pozitív 
állapot volt. A vízilabdában túl stresszes vol-
tam, most másmilyen felelősség van rajtam. 
Kedvenc sportágamhoz biztosan visszatérek 
majd, de még kérdés, hogy mikor. A következő 
csemetével várnánk három, három és fél évet, 
mert szeretném kiélvezni a babázás minden 
örömét Marával. Majd ha megnőtt, s még én 
sem töltöttem be a harmincadik évem, akkor 
jöhet a második gyermek.

A SZÜLÉS ÉS A NÉVADÁS
Attila: – Nem foglalkoztatott különösebben, 
hogy milyen nemű lesz a kicsi, de amikor 
kiderült, hogy kislány, azonnal vettük neki 
a rózsaszínű kisruhákat. A szülés előtt bevit-
tem Henit a kórházba, s itthonról drukkol-
tam. Amikor elkezdődött a vajúdás, akkor is-
mét bementem. Kívülről viszonylag könnyű 
szülés volt.

Heni: – Nyolc-kilenc órát mondtak, de az-
tán hamar meglett a csöppség, mindössze négy 
és fél óra alatt világra jött. Számomra is mind-
egy volt a neme, de én az elejétől kezdve érez-
tem, hogy kislányunk lesz. A nevet az én ötle-
tem alapján adtuk neki, nem volt vita. Ha fiunk 
született volna, a Hunor nevet kapta volna.

A CSALÁD EGY NAGY CSAPAT, 
A CSAPAT EGY NAGY CSALÁD
– Nagy volt az öröm mindkét családban – 
meséli a családfő. – Különösen Heniéknél, 
hiszen ott Mara az első unoka, így azonnal 
nagy kedvenc lett. Az én anyukámnál pedig 
zajlik az unoka-projekt, ugyanis a húgomék-
nál két pici van. Szerencsére Heninek így 
akad segítsége, sőt a csapatunkból Benkő 
Tímea is a közelmúltban tért vissza az aktív 
játékhoz a gyermekvállalás után.  

– Az pedig már teljesen természetes volt, 
hogy a vízilabda csapatunk velünk együtt 
örült. A terhességem is végigkísérték – mond-
ja Heni. – Persze jómagam is ott voltam, még a 
szülés napján is, az edzésen a kapusokkal. 

– Nem idegen a csapattól a babázás gon-
dolata, ugyanis jelenleg Zsámbok Lili vár ba-
bát, s ezután Primász Ágin lesz a sor. Aztán 
majd jöhetnek vissza a vízilabdázókból lett 
anyukák a medencébe, míg a gyermekeik 
megalapozzák a jövő utánpótlását – vázolja 
csapatépítési elképzeléseit a szakedző, s min-
denki mosolyog.

Nem hiába. Ahogy Attila fogalmaz: Nagy 
boldogság és öröm a baba, mindenkinek ezt 
kívánjuk! – SZÓLÁDI ZOLTÁN

BEINDULT A BABA-PROJEKT A MIHÓK CSALÁDBAN

Mara, a boldogság és az öröm forrása
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A nemrégiben megnyílt Velence Resort & Spa**** szálloda 
Wellness, Spa és Fitnesz központja nemcsak szállóvendégeit, 
hanem a környéken élőket is várja széles körű szolgáltatásaival. 
Itt mindenki megtalálja a számára felfrissülést nyújtó kikap-
csolódást: a rekreációs, sport- és kényeztető szolgáltatásokból 
széles a skála, kedvünk szerint dönthetjük el, mit szeretnék 
tenni testünk-lelkünk megújulásáért.  

Az Fitnesz részlegben aktív kikapcsolódások hosszú sorából 
választhatunk. Ha valaki a dinamikusabb sportokat kedveli, választ-
hat aerobic és spinning órák közül, valamint két squash terem és egy 
kardioterem várja. A különlegességre vágyók kipróbálhatják a has-
táncot, de aki ennél kevésbé megerőltető órákon szeretné formában 
tartani a testét, itt arra is lehetősége nyílik, például a Fit Ball, másnéven 
óriáslabda segítségével. Próbálta már ellazítani izmait egy óriás-
labdán hanyatt fekve? Nagyon szórakoztató, egy kísérletet megér. 
A Hatha jóga sem igényel erőteljes mozgást, így bármilyen korosz-
tálynak ajánlott. A jóga gyakorlatok kifejezetten jók azok számára, 
akik a napi stressztől, negatív energiáktól szeretnének megszabadul-
ni. A jógához hasonlóan a Pilatesnek is test és lélek harmóniájának 
helyreállítása a célja, viszont annál kicsit dinamikusabb mozgás, 
melyet a mozgásfolyamatosság, pontosság és tudatos, összehangolt 
légzés jellemeznek. Az ülőmunkát végzőknek ajánlott a gerinctorna, 
amely megerősíti a gerincet stabilizáló felületes és mélyhátizmokat, 
hasizmokat, valamint a medencét stabilizáló izmokat.

A Kismama torna a várandós anyukáknak szól, őket speciális 
formában tartó gyakorlatokkal várjuk, melyek lényege a has-, hát-, 
mell-, kar-, gát-, combtávolító, lábboltozatot tartó -izmok erősítése, 
combközelítő izmok nyújtása, és ami nagyon fontos, a szülés alatt 
alkalmazható légzéstechnikák megtanulása. (Ajánlott idő: 12. hét-
től szülésig.) 

A kismamáknak szülés után sem kell lemondaniuk a mozgás 
örömeiről. A baba-mama torna során édesanya és kisba-

bája együtt mozoghatnak, otthonukból kimozdulva 
társaságban lehetnek. (Ajánlott kor: 2-10 hó-

napos korig.) Az órákról részletes leírást, 
aktuális órarendet és árlistát a 

w w w.v e l e n c e s p a . c o m 
oldalon talál.

Ha mozogni épp nincs kedve, de szeretne tenni valamit egészsé-
géért, vagy a sportolás után jól esne egy frissítő szaunázás, a Wellness 
központ szaunavilágában négyféle lehetőség közül választhat: 
finn-, infra- vagy fényterápiás bioszauna és gőzkabin. A szaunázások 
között merülő- vagy Kneipp-medencékben frissülhet fel, és pihe-
nőteraszainkon kényelmes pihenőágyakból élvezheti a Velence-tavi 
panorámát. A tepidárium 36 fokos hőmérséklete, a kellemes zene és 
a kényelmes rattan ágyak a teljes relaxációt biztosítják.

Nincs jobb egy kimerítő nap után, mint egy óra szaunázás. Rend-
kívül jó stresszoldó, felfrissít, élénkíti a vérkeringést és méregtelení-
tő hatású, sőt a meleg hatására látványosan megújul a bőr. A szauna 
a letapadt izomtömegekkel, izomcsomókkal is csodát tesz, külö-
nösen ha az izzasztókúra mellé egy kényeztető masszázst vagy egy 
testkezelést is beiktatunk. A Wellness központ masszázscentruma 
különféle masszázsokat kínál, amelyek közül mindenki kiválaszthat-
ja a neki jólesőt, megfelelőt. A kényeztető masszázsok méregtele-
nítő, tisztító és vérkeringést serkentő hatásúak, ellazítják a stressz-
től, a kevés mozgástól és a rossz testtartástól letapadt izmokat. 
A gyógymasszázs segíti a pangó területek friss vérellátását, míg a 
svédmasszázs elsősorban az izomlazítást és az izomfájdalmak meg-
szüntetését segíti. A mézes masszázs a salakanyagok eltávolítására, 
valamint vitamin és ásványi anyagok szervezetbe juttatására aján-
lott, míg az indiai olajos masszázs illóolajok segítségével feloldja a 
feszültséget és a stressz-pontokat, támogatja immunrendszerünket.  

A szállodában a víznek központi szerepe van. A Velencei-tó termé-
szetes vize, a termálmedencéket tápláló közeli termálvízforrás és az él-
ménymedencék mellett a testkezelésekhez használt alapanyagok is a 
víz jótékony hatására épülnek. A föld mélyéből feltörő tiszta termálvizet 
felhasználó Contessa Mathelda kezelések és a tengervíz jótékony hatásán 
alapuló Thalmer Thalasso kezelések elsősorban méregtelenítésre, a vér- 
és nyirokkeringés serkentésére, a bőr oxigén- és a sejtek anyagcseréjének 
stimulálásra, valamint a sav-bázis egyensúly szabályozására javasoltak, 
mindemellett gyulladáscsökkentő, bőrfeszesítő és frissítő hatásúak. 

A masszázstípusokról, szaunákról és testkezelésekről részletes 
leírásokat és javallatokat a www.velencespa.com honlapon találnak a 
Wellness&Spa menüpontban. További felvilágosítás és időpont-egyez-
tetés személyesen a Spa recepción vagy a 06 22 589-971-es 
telefonszámon.

Egészségmegőrzés, sport, kikapcsolódás Velencén

H i r d e t é s
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Az elmúlt időszakban jelentős közéleti 
vihart idézett elő a Velencei-tó - Sukoró 
térségében külföldi befektetők által ter-
vezett szórakoztató-központ létreho-
zása. A megyei önkormányzat vezetése 
társadalmi szervezetekkel együttműköd-
ve igyekszik felvenni a harcot az ifjúság-
károsító hatások ellen és cselekedni a 
természeti környezet megmentése ér-
dekében. A munkáról sajtótájékoztatón 
számoltak be. 

Balsay István, a közgyűlés alelnöke, aki 
egyben a Kereszténydemokrata Önkor-
mányzati Tanács Fejér Megyei Tanácsának 
elnöke arról beszélt a velencei-tavi ügy 
kapcsán, hogy elsősorban nem környezeti, 
természetvédelmi, vagy településszerkezeti 
problémáról van szó. Lényegesen nagyobb 
távlati veszély fenyeget, ez pedig a magyar 
fiatalság, a nemzet jövőjének tönkretétele. 
Dr. Kárpáti Róbert, a Fejér Megyei Kábí-
tószerügyi Fórum Társelnöke a szenvedély-
betegségek kialakulásával összefüggésben 
elmondta: a fiatal korosztályok között Ma-
gyarországon már szinte minden kábítószer 
megjelent. A legális szerek közül a leggya-
koribb az alkohol és a dohány, a nem legális 
kábítószerek közül pedig a könnyű drogok, 
a marihuána, és a diszkódrogok fogyasztá-
sa. Véleménye szerint a társadalom is fele-
lős azért, hogy egyre növekszik a drogokat 
használó fiatalok száma. Dr. Kárpáti Róbert 
szólt arról is, hogy az utóbbi időben növe-
kedni kezdett a játékautomatát használók 
száma. Megerősítette, hogy a kábítószer-fo-
gyasztás és a játékautomaták fokozott hasz-
nálata a bűnözés melegágyának tekinthető 
úgy külföldön, mint hazánkban. Elmondta: 
tervezik megyénkben is drogambulancia 
létrehozását. A kezdeményező tömörülés 
a tagjai között tudhatja az egyházak, a pe-
dagógusok és a szenvedélybetegségek ellen 
küzdő alapítványok szakembereinek kép-
viselőit. Valamennyien azt vallják, ebben a 
fiatalokat érintő kérdésben nem szabad en-
gedni sem a sukorói, sem a székesfehérvári 
autóbusz-pályaudvarra tervezett kaszinó 
működési engedélye tekintetében. 

A Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Fe-
jér Megyei és Székesfehérvári Szervezete 
2009. február 26-án tartotta a 2008-as évzáró 
Klubvezetői Küldöttértekezletét, ahol Szalai 
Gábor megyei elnök tisztségéről lemondott. 
A megjelent küldöttek tudomásul vették és 
elfogadták a döntést. A Küldöttértekezlet 
Rubina Sándor titkárt javasolta a megyei el-
nöki tisztség betöltésére. A jelölt vállalta az 
elnöki tisztséget, a küldöttek pedig egyhan-
gúlag megszavazták. A vezetőség összetéte-
lében más változás nem történt.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház 
Szent Korona Galériájában L. Simon László író, 
költő, szerkesztő alkotásaiból rendeztek tárlatot. 

Ahogy a rendhagyó tárlat megnyitóján Szombathy 
Bálint képzőművész, művészeti író megfogalmazta: 
grafikai és tipográfiai formatervei híven tükrözik az 
alkotó lényének egészséges nyitottságát. Ezzel bizo-
nyítva, hogy a sokféle érték jól elférhet egymás mel-
lett. Sőt erősíthetik is egymást, ha ha kellő hozzáér-
téssel nyúlnak hozzájuk. A megbűvölt tipográfus, 
azaz L. Simon László író, szerkesztő szerves egység-
ben tekint a társadalmi termelés szellemi hozadéká-

ra, és meglátja a fontos összefüggéseket, nevezetesen azt, hogy a kultúra egy és oszthatatlan, attól 
függetlenül, milyen köntösben jelenik meg. A látogatók megszemlélhették a Magyar Műhely 
című folyóirat egyedi gazdagságú borítóit, vagy a Kortárs irodalmi, kritikai lap több számát is.

A kiállítóteremben helyet kaptak L. Simon saját könyveinek maga tervezte borítói is. 

A Székesfehérváron megjelenő VÁR című 
irodalmi és közéleti folyóirat szerkesztősége 
Spányi Antal székesfehérvári püspök véd-
nökségével „Fehérvár! Téged köszöntsön 
énekem!” címmel  versírói pályázatot hirdet.

A pályamunkákat illetően sem formai, sem 
terjedelmi megkötés nincs, de pályázni csak 
eddig meg nem jelent verssel lehet. Fehérvár-
hoz, Fehérvárról: a város kulturális örökségéről 
és jelenéről, pl. valamelyik köztéri alkotásáról, 
híres épületéről, műemlékéről, kiemelkedő 
szülöttéről, Székesfehérvárhoz életével, mun-
kásságával kötődő neves személyiségről vagy 
hozzá írott verssel pályázhatnak a résztvevők. 
A pályamunkák beküldésének határideje 2009. 
július 15-e. (VÁR szerkesztősége, 8000 Székes-
fehérvár, Liszt F. u. 1.) A pályázat eredményét 
2009 augusztusában, a Szent István-díj átadá-
sakor hirdeti ki a zsűri, a díjakat a Megyei Ön-
kormányzat Fejér megye 1000 éves fennállását 
ünneplő augusztus 14-ei közgyűlésén Spányi 
Antal székesfehérvári püspök adja át. Pályadí-
jak: 1. helyezett 80 000 Ft, 2. helyezett 50 000 
Ft, 3. helyezett 30 000 Ft. A fődíjakban nem ré-
szesülő pályaművek közül a Magyar Írószövet-
ség Közép-dunántúli Írócsoportja különdíját 
kapja a legjobbnak ítélt verset benyújtó határon 
túli szerző (díjátadó: Sobor Antal elnök, József 
Attila- és Szent István-díjas író. 30 000 Ft), to-
vábbá annak a versnek az alkotója, amelyet egy 
zene-szakmai zsűri megzenésítésre leginkább 
alkalmasnak talál (pl. kórusmű alkotására. 
30 000 Ft). A „Fehérvár! Téged köszöntsön 
énekem!” versírói pályázat szakmai támogatója 
a Magyar Írószövetség és a nevében eljáró L. 
Simon László J. A.-díjas költő, az írószövetség 
titkára. A pályázat zsűrijének tagjai: Ács Mar-
git J. A.-díjas író, irodalomtörténész, kritikus; 
Jelenits István piarista szerzetes, irodalomtörté-
nész; Román Károly tanár, irodalomtörténész 
Szakolczay Lajos irodalomtörténész, kritikus. 
A pályázat jeligés! A pályamunkák mellé lezárt 
borítékban kell a szerző nevét, címét és telefon-
számát vagy drótposta címét elküldeni! A borí-
tékok felbontása a zsűri döntése után történik. 
A fődíjak megoszthatók, illetve a zsűri fenntart-
ja a jogot, hogy adott esetben nem mindegyiket 
ítéli oda. A VÁR című folyóirat szerkesztősége a 
kiválasztott versek első közlésére igényt tart. 

Összefogás 
az ifjúságkárosító 
hatások ellen

Elnököt 
választottak

Kiállítás a „megbűvölt tipográfus” alkotásaiból

Versírói pályázat
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Mintha most érte volna el Besnyőt a rend-
szerváltás fuvallata. Új polgármester, új 
iskolaigazgató és egyre felszabadultabb 
légkör jellemzi a faluközséget. A fejlődés 
és a józan gondolatok térnyerése egyre 
szebbé, élhetőbbé varázsolja települést. 
Ennek az új szellemi áramlatnak köszön-
hető az a március 7-ei ünnepség, amelyet 
Besnyőn, a Faluházban rendezett meg az 
iskola és az önkormányzat – közösen. 

Címert és zászlót kapott az iskola. A 
zászló történelmi érdekessége, hogy az első 
pusztai iskola zászlórúdjára erősítették a 

mai zászlót. Az első iskolazászló 1897-ben, 
gróf Wimpffen Szigfrid ajándékaként került 
a göböljárási iskolába, s egyszerre szentel-
te fel a templommal és a paplakkal együtt 
Steiner Fülöp megyéspüspök. A zászlóra 
akkor a Mária-lányok, a Rózsafüzér-társulat 
és más egyletek kötöttek szalagot, ma az is-
kola összes osztálya tette meg ugyanezt. A 
polgármester, Gémesiné Fejes Zsuzsanna 

adta át a zászlót a nyolcadikosoknak, akik 
majd továbbadják minden évzárón az utá-
nuk következő diákoknak. Drippey Lász-
ló, az intézmény új igazgatója köszöntötte 
a vendégeket és mondta el a zászló, illetve 
annak 112 esztendős rúdja és csúcsa, a réz-
ből készült kereszt történetét, majd Baltási 
Nándor plébános szentelte föl az összetar-
tozás eme régi-új jelképét. 

A címert és a zászlót Stoffán György író, 
újságíró, besnyői lakos tervezte meg ellen-
szolgáltatás nélkül, de a kivitelezést is ba-
ráti alapon, anyagárban végezte a tervező 
barátjának zászlókészítő kft-je. Lehet tehát 
összetartással, szeretettel és a közös cél ér-
dekében vita nélkül is együtt dolgozni egy 
község iskolájának, felnövő generációinak 
érdekében. 

A zászlószentelés ünnepsége maradandó 
élményt jelentett a résztvevők, s az összetar-
tozást jelenti az itt végzettek számára. Mint 
az igazgató úr elmondta, a zászló napok alatt 
úgy hozzánőtt az iskolához, mintha mindig 
is ott lengett volna az aulában. A diákok pe-
dig olykor megsimogatják… Besnyő általá-
nos iskolájába és polgármesteri hivatalába 
beköltözött egy olyan szellemiség, amely 
végre kitúrta a rendszerváltás előttről még 
hosszú ideig konzerválódott szellemte-
lenséget, s amelyre minden besnyői lakos 
vágyott. Ma egy feladata van a község pol-
gárainak, pedagógusainak és vezetőinek: 
megtartani az immár két esztendeje megin-
dult pozitív folyamatokat, a békét és a ren-
det. Mert szeretettel a gazdasági válságban 
is tudunk mosolyogni és örülni – ha leng a 
zászló és alatta együtt, egyetértésben, ma-
gyarul és hittel ünnepelünk.  

 Fáy L. Gedeon  

Zászlószentelés 
Besnyőn

A „Vi gyá zó kéz” Gyer mek vé del mi Egye sü let 
meg kö szö ni az állami gondozott gyerekek részére a 2008. évben 

a szja 1%-ából átutalt 1011 e Ft-os támogatást, melyet a különböző  
intézetekben élő Testvérek találkozóira, táborára, kirándulásokra, 
valamint a Nevelőszülők klubjának működtetésére fordítottunk.

Várjuk ez évben is adófelajánlásukat.

Adószám: 18489822-1-07 
Honlap: www.vigyazokez.hu, Telefon: 30-9069148
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Boldog 
húsvétot!
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M e g y e i  h í r e k

– Véget ért a tél, de talán érdemes megjegyeznünk, mire kell 
figyelnünk a zord évszakban.

– Családi házaknál ne mulasszuk el megóvni a fagytól a víz-
mérőt, mert a durvább mínuszokban károsodhat. Főleg ott, 
ahol télen nincs fogyasztás, mert az álló víz könnyen megfagy. 
A kerti csapok régi „sliffes”, nehezen záródó fagytalanítóit most 
érdemes újakra cserélni. Kevesebbe kerül a csere, mint a talajba 
elfolyó víz…

– Öreg házaknál gyakran előfordul az is, hogy „rejtve” el-
csordogál…

– Már fél milliméteres lyukon is elfolyhat napi fél m3 víz, fél 
centiméteres résen pedig napi 30 m3! Ha mindent elzárunk, és a 
vízóra pici „csillagkerekét” forogni látjuk, biztosan szivárgás van 
a belső rendszerünkben – sürgősen hívjunk szerelőt. 

– Hogyan kímélhetjük meg leginkább pénztárcánkat a min-
dennapi vízhasználat során?

– A spórolásban az ésszerűség a legfontosabb. Vannak, akik 
a fürdővízzel mosnak fel, majd félreteszik a WC-öblítéshez. Ez-
zel – némi poshadt vízszag árán – valóban kevesebb víz fogy, 
de a valódi takarékosság az, ha inkább zuhanyoznak, és a WC-
nél takaréköblítőket szereltetnek fel. Ez azért lényeges, mert a 
háztartások vízfogyasztásának nagyobbik része e két helyhez 
kötődik. Ha új mosogató-, mosógépet veszünk, figyeljünk az 
energia- mellett a víztakarékosságra is! Fogmosás közben zár-

juk el a csapot, a gyermekek kezébe adjunk fogmosó poharat, 
és sorolhatnánk a klasszikus spórolási technikákat. A vízlágyító 
szerekre sem érdemes sokat költeni, mert a kemény vizet majd-
nem mindenhol kezeljük, megakadályozva, csökkentve a vízkő 
kiválását. Ezeken kívül a Fejérvíz lehetőséget biztosít locsoló-
mérő felszerelésére is. Itt a vízdíjat ugyanúgy ki kell fizetni, de a 
szennyvízdíjat nem, mivel az nem jut a csatornahálózatba. 

– Akinek saját kútvize van, jobban jár…
– Kútvízzel természetesen bárki locsolhat, de szigorúan ti-

los összekötnie a hálózattal! A kerti kutak vize jóformán sehol 
sem iható, akármi lehet benne. Ha ez a – gyakorta bakteriálisan 
szennyezett – kútvíz a közhálózatba jut, bárkit megfertőzhet. 

– Olykor rossz ízűnek érezzük a vizet. Miért?
– Ennek több oka is lehet.  Az új csövek egy ideig mellékízt 

kölcsönözhetnek a víznek. Ha sokáig nem nyitjuk meg a csapot, 
a vezetékben pangó víz minősége óhatatlanul romlik. A panelhá-
zakban a hosszú belső vezetékekben a víz szinte langyossá válik, 
ami kedvez az íz- és szagrontó összetevőknek. A belső rendsze-
reket is szükséges időnként öblíteni!

– Vannak, akik külön berendezéssel tisztítják a vizüket…
– Teljesen feleslegesen. Ugyanis a víz a legjobban ellenőrzött 

élelmiszer, és egészséges, hiszen természetes módon tartalmazza 
az ásványi sókat. Ha ezeket kiszedjük a vízből, lágy lesz, aminek 
tartós fogyasztása egészségkárosító. Ráadásul a rosszul tisztított 
berendezés a kórokozók melegágya. A vizünk jó, bárki ellenőriz-
heti a vízminőségi adatokat honlapunkon (www.fejerviz.hu). 
Csupán néhány községben kell a szigorúbb EU-normák miatt 
tisztítót építeni, amiben támogatjuk az önkormányzatokat.

– És a klór?
– A csapból kieresztett víz fehérségének a közhiedelemmel 

ellentétben semmi köze a klórhoz. A jelenséget a kifolyásnál 
belekeveredő légbuborékok okozzák, amelyek hamar távoznak 
a vízből. A klór használata elengedhetetlenül szükséges az eset-
leges fertőzések elkerülése végett, és valójában nem a klór, ha-
nem a klórszármazékok növelik bizonyos határértéket túllépve a 
betegségek kockázatát. De a mi vizeinkben ezek a származékok 
a határérték tizedét sem érik el! Nyugodtan fogyaszthatja min-
denki, én is ezt iszom.  – Méhes Mónika

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

H i r d e t é s

Társaságunk feladata, hogy jó 
minőségű vizet szolgáltasson, 
megfelelő nyomáson. Felelőssé-
günk a bekötési vízmérőig tart, 
amit már a lakónak kell meg-
óvnia. Minden, a vízmérőtől a 

ház felé eső vezeték és szerelvény a fogyasztóé, 
neki kell karbantartania – hívja fel figyelmünket 
Forczekné Baki Berta üzemeltetéssel foglalkozó 
mérnök arra, hogy rajtunk is múlik a vízminő-
ség. Spóroljunk okosan!

Pénztárcakímélő 
praktikák
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