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Az évszázados 
barátság jegyében
A Fejér Megyei Önkormányzat de-
legációja a lengyel testvérmegyébe, 
Opole vajdaságba látogatott.
 – 2. ol dal

Egységes megyei fellépés 
a klímavédelemért
A Föld napja alkalmából munkaér-
tekezletre hívta a Fejér Megyei Ön-
kormányzat a többi megyét. 
 – 7. oldal

Fejér megye a 
Művészetek Palotájában 
Fejér megye művészeti csoport-
jai és kézműves alkotócsoportjai 
mutatkoztak be Budapesten. 
 – 9. ol dal

  

   ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10. OLDALON

Próbálnak úrrá lenni 
a problémákon
Interjú Törő Gáborral, a megyei 
közgyűlés alelnökével, móri önkor-
mányzati képviselővel.   
 – 5. ol dal

MELLÉKLET: 
Fejér megye 
1000 éves 
– millenniumi 
programfüzet

Szent György-nap 
a megyei kórházban
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Az évszázados 
barátság jegyében
Magyar, lengyel két jó barát – tartja az év-
százados mondás. Az újjáéledő barátság 
jegyében a Fejér Megyei Önkormány-
zat delegációja a lengyel testvérmegyé-
be, Opole vajdaságba látogatott. A két 
ország történelmi múltja sok esetben 
közös, kapcsolatuk szoros; ennek tiszte-
letére 2007-ben március 23-át a Magyar-
Lengyel Barátság Napjává nyilvánította a 
két ország parlamentje.

– Fejér Megye Közgyűlése és testvér-
megyéje, a lengyelországi Opole vajdaság 
vezetői a tavalyi évben elhatározták, hogy 

az országos rendezvények mellett a me-
gyék közötti „barátság nap” megtartását is 
szorgalmazzák. Ez idén első alkalommal, 
2009. március 22. és 24. között Opolében 
került megrendezésre – közölte Tóth Eri-
ka, a Fejér Megyei Önkormányzat Ifjúsági 
és Turisztikai Bizottságának elnöke, aki a 
megyei delegációt is vezette. – Az esemény 
célját bizottságunk a kulturális, turisztikai, 
gyermekvédelmi, egészségügyi, környe-
zetvédelmi, ifjúsági, sport és egyéb szak-
mai programok közös megvalósításának, 
valamint tapasztalatcserék lebonyolításá-
nak elősegítésében határozta meg. A kül-
döttség munkáját a székesfehérvári Klub 
Polonia Egyesület lengyel nyelvet kiválóan 
beszélő tagjai segítették – tudtuk meg Tóth 
Erikától.

A program során a kapcsolatépítés mel-
lett kiállításra, magyar film vetítésére, nép-
táncosok és zenészek fellépéseire is sor ke-
rült. Sokakat vonzott a Fejér megye múltja 
és jövője címmel az opolei színházban meg-
rendezett kiállítás, de legalább ekkora sikere 
volt a színházi esten fellépő megyei művé-
szeknek is.

– A barátság napi esten a lengyel közön-
ség ovációja, vastapsa kísérte a magyar fel-
lépők produkcióját, többször visszatapsol-
ták a székesfehérvári népzenészekből álló 
Szedtevette zenekart, a dunaújvárosi Antal 
Anna–Ádám Judit komolyzenei duót, a 
tordasi Pillikék néptáncegyüttest és a Lókö-
tők énekegyüttest is. Hatalmas sikerrel mu-
tatkozott be a Four For Dance tánccsoport 
is – emelte ki Tóth Erika.

Sokáig csak protokolláris vonalon folyt 
az együttműködés a két megye között, de 
most végre sikerült a tavaly elfogadott kö-
zös programterv alapján újabb lépéseket 
tenni. A mostani látogatás viszonzásaként 
a lengyelek az Ezeréves Fejér megye főbb 
programjaira jönnek majd.

Példás barátság
Oya Tuzcuoglu, a Török Köztársaság 
magyarországi nagykövete a két nép 
barátságát méltatta, amikor megnyitot-
ta a Szabadművelődés Házában A ma-
gyarok nyomai Törökországban című 
vándorkiállítást. Különösen értékesnek 
és példamutatónak nevezte, hogy a két 
nép mai együttműködése úgy jött létre, 
hogy túl tudtunk lépni a történelem so-
rán egymás ellen vívott, hosszú harcok 
emlékén. 

A nagykövet asszony április 8-án dél-
előtt a városházára látogatott, délután pedig 
a megyeházán adott fogadást a tiszteletére 

dr. Balogh Ibolya, a közgyűlés elnöke. A ta-
lálkozón jelen volt Radetzky Jenő, a megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A Virágos Magyarországért
A Virágos Magyarországért immár több mint egy évtizede Magyarország legsikere-
sebb környezetszépítő versenye, és talán ennél is több: mozgalom. Az országos mel-
lett ma már helyi – városi, megyei, régiós – versenyeket is rendeznek, amelyek évente 
közel kétmillió embert mozgósítanak a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített 
környezet megteremtése, megőrzése érdekében.

A fődíj Magyarország képviselete a 2010. évi Európai Virágos Városok és Falvak Verse-
nyében (Entente Florale Europe), amelyet két település, egy város és egy falu nyerhet el. A 
versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A város vagy falu kategóriában indu-
ló települések online jelentkezhetnek a versenybe a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon 
2009. május 15-ig.

M e g y e i  h í r e k
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Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke az ülést 
követően arról tájékoztatott, 

hogy eddig soha nem tapasztalt érdeklő-
dés kísérte a különböző megyei fenntar-
tású vagy Fe-jérben működő, de külsős 
szervezetek tavalyi évi beszámolóit. Így 
a megjelentek hallhatták a Fejér megyei 
rendőrfőkapitány beszámolóját a megye 
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, 
tájékoztató hangzott el a 2008. évi uniós 
mezőgazdasági támogatások alakulásáról, 
illetve a mezőgazdaság helyzetéről a 2007 
és 2009 közötti években.

– Létrehoztunk egy új tanácsnoki fel-
adatkört, amely nagyon fontos területen se-
gíthet a megyei önkormányzatnak, de nem 
kerül pénzünkbe. Csombók Pál feladata 
lesz a jövőben a pályázati lehetőségek fel-
kutatása, mert ez az egyetlen előrelépési le-
hetőségünk. A pályázati rendszer rendkívül 
bonyolult, ennek felügyeletére külön szer-
vezetet kellene fenntartanunk, ha komolyan 
gondoljuk, hogy uniós és hazai forrásokhoz 
szeretnénk hozzásegíteni intézményeinket. 
Márpedig mi komolyan gondoljuk, ezért 
hoztuk létre a posztot. Csombók Pált a hiva-
tali szervezet mellett külsős szakértők is tá-
mogatják majd – mondta dr. Balogh Ibolya, 
aki azt is hangsúlyozta: a Bajnai-kormány 

hivatalba lépése óta semmilyen pozitív dön-
tés nem született, viszont a szociális ellátó-
rendszerben normatívacsökkenés várható. 
Az amúgy sem jó anyagi lehetőségek köze-
pette működő intézmények támogatására is 
szeretnének forrásokat szerezni. A megyei 
képviselők elfogadták a 2008. évi zárszám-
adást, amelyet a könyvvizsgálók is rendben 
találtak.

– Még egy sok vitát kiváltó napirendet 
tárgyaltunk. A Sukoróra tervezett King’s 
City beruházás kapcsán az Alkotmány-
bírósághoz fordulunk, mert a Gyurcsány 
Ferenc vezette kormány utolsó kormány-
ülésén kiemelt projektté nyilvánította az 
egyelőre senki által pontosan nem ismert 
beruházást. Hihetetlen számunkra, hogy a 
kormány ennyire felsorakozott a tervezett 
fejlesztés mögé, miközben terveket még 
senki sem látott. Felhívtuk a figyelmet, 
hogy a Velencei-tó halálához vezethet a 
beruházás, ezt pedig felelős emberek nem 
akarhatják. Minden lehetőséget megraga-
dunk, hogy megőrizzük az utókornak, amit 
nekünk a természet megadott – fejtette ki 
dr. Balogh Ibolya.

Jelezte, a tó környékén rossz folyamatok 
indultak el, ezért sem szeretnék, ha az észa-
ki parton is negatív következményekkel járó 
fejlesztések valósulnának meg.

Új burkolatot kapott
Január közepén kezdték meg a munká-
latokat, s április közepére fejezték be a 
Dunaújvárosi Sportcsarnokhoz vezető 
Eszperantó út járdájának felújítását. 
Egészen pontosan négyszázkilencven 
méter hosszan térkövezték le a lakóhá-
zak előtti járdát, amely közlekedősáv 
eddig többféle anyagból készült, toldo-
zott-foldozott volt. – Sz. Z.

Megújult Maroshegy város felőli kapuja
A Spar beruházás részeként cserjésítésre kijelölt összeget képviselői kere-
temből kiegészítve terveztettem meg a Szilvamagnál fekvő körforgalmat. 
A Szent korona „irányt mutat” számunkra, a hamarosan friss hajtásokat hozó, 
egymásba kapaszkodó növényi részek pedig a maroshegyiek összetartozását 
fejezi ki – összegzi a kertépítészeti alkotás üzenetét Brájer Éva, Maroshegy 
önkormányzati képviselője.

Ilyen lett!

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK A SUKORÓI ÜGY MIATT 

Tanácsnok kormányoz tovább 
a pályázatok tengerében

Április utolsó napján ismét ülésezett a Fejér Megyei Közgyűlés, amely-
nek tagjai 44 napirendi pontot tárgyaltak a nap folyamán. A képviselők 
elfogadták a tavalyi pénzügyi évet lezáró zárszámadást, létrehoztak egy új 
tanácsnoki feladatkört és ismételten az Alkotmánybírósághoz fordultak, 
ezúttal a sukorói északi evezőspályára tervezett gigaberuházás miatt.

Ilyen volt…

HIRDETÉS

Folytatódik a rendkívüli 
BOR-AKCIÓ 

a Simon Borászatban
Májusban is féláron adjuk a folyóbort 

minimum 20 liter vásárlásakor.
Fehérbor: 200, vörösbor: 250 Ft/liter.
Agárd, Bikavölgyi út 2. Érdeklődni a 
22/570-085-ös telefonszámon lehet.

www.simonessimon.hu
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világgazdasági válság hatásainak el-
lensúlyozására 2008 végén az ISD 
Dunaferr vezetése kiadáscsökken-

tő intézkedések bevezetése mellett döntött 
annak érdekében, hogy megtartsa piaci po-
zícióit és megőrizze munkahelyeit. A nem-
zetközi üzleti környezet további romlásának 
következtében ezek a lépések elégtelennek 
bizonyultak a felmerülő nehézségek leküzdé-
sére, a fenntartható fejlődést biztosító üzleti 
környezet megteremtésére. A vállalat 2009. 

március közepén négynapos munkahét beve-
zetését javasolta a munkavállalók számára, ám 
a kezdeményezést a szakszervezetek határo-
zottan elutasították. A körülmények hatására 
az ISD Dunaferr Zrt.-nek mintegy 300 dolgo-
zójától kell megválnia. A cég a létszámleépí-
téssel egy időben közel 100 fő kölcsönzéssel 
foglalkoztatott munkatársával sem hosszab-
bítja meg szerződését, valamint további né-
hány száz alkalmazottjának korengedményes 
nyugdíjazását teszi lehetővé.

Az ISD Dunaferr kollektív szerződése 
a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb 
feltételeket biztosít a dolgozók számára, 
illetve a munkahelyüket elvesztett, arra jo-
gosult munkatársak további támogatásban 
részesülnek a vállalat által fenntartott Fog-
lalkoztatásért Acélalapítványtól. A cég to-
vábbá újraelhelyezkedési támogatást nyújt 
azoknak, akik rövid időn belül nem találnak 
másik munkahelyet. A folyamat augusztus 
végéig tart.  – Sz. Z.

RACIONALIZÁL AZ ISD DUNAFERR ZRT. 

Háromszáz dolgozójától 
válik meg a vállalat

Sajnálatos módon az acélipart is elérte a válság, ezért az ISD Dunaferr 
Zrt. racionalizálja működését a cég megmentése érdekében – áll a cég-
óriás április 15-én kiadott sajtóközleményében. Ennek következtében 
a Dunaferr vezetősége új cselekvési programot fogadott el, hogy a vál-
lalat üzleti tevékenységét hosszú távon és fenntartható módon biztosít-
sa. A cég vezetésének döntése a nemzetközi piaci környezet, az iparági 
folyamatok és a cég negyedéves eredményeinek elemzésén alapul.

A

4  •  F e j é r  L a p 

HIRDETÉS
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– Milyen összetételű testület vezeti je-
lenleg Mórt?

– A Fidesz–KDNP színeiben megnyertük 
az önkormányzati választást, Fenyves Péter 
személyében polgármestert adunk a város-
nak, és a 18 fős testületben 9 képviselőnk 
van. Koalíciót kötöttünk a Mór Város Jövő-
jéért Egyesülettel, amely egy év után mind-
két félnek felróhatóan felbomlott. Azóta az 
egyesület három tagja ellenzékbe vonult, 
másik három tagjuk – függetlenként – in-
kább bennünket támogat. A választások óta 
a kampány lezárult, a munka került előtérbe. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy az ellenzékkel 
is együtt tudunk dolgozni, konstruktívak, a 
jobbító szándékú javaslatokat mindkét fél tá-
mogatni szokta.

– Honnan indultak 2006-ban?
– A város nem volt rossz helyzetben, mini-

mális hitelállománnyal rendelkezett, amely-
nek visszafizetése biztosítottnak látszott. Az 
iparűzési adóbevétel magas volt, emiatt szinte 
mindent önerőből oldott meg a város. Azóta 

irányt váltottunk, a választások óta sokkal job-
ban koncentrálunk az uniós forrásokra: ami a 
város javát szolgáló fejlesztés lehet, minden-
hez megpróbálunk támogatást elnyerni. Így 
valósult meg például a Wekerle utca „faltól 
falig” felújítása 95 millió forintból, de a városi 
kórház is 700 milliót nyert struktúra-átalakí-
tásra, amelynek keretében új mentőállomás, 
új műtőblokk és egynapos sebészet valósul-
hat meg. A családsegítő központ felújítására 
is szereztünk forrást. Sajnálom viszont, hogy 
a városközpont kialakítására nem kaptunk 
pénzt, holott az egyik legjobb pontszámot 
értük el a bírálatok során. Itt egyébként po-
litikai okokat látok a háttérben, amivel nem 
tudunk mit kezdeni. Hasonló eredménnyel 
zárult turisztikai pályázatunk is, ott még él a 
remény, mert fellebbeztünk.

– Komolyan érintette a környéket a vál-
ság…

– Valóban. A problémák 2008 őszén ke-
letkeztek, amikor kiderült, hogy a világválság 
nem áll meg az országhatáron. A móri nagy 
foglalkoztatók többsége az autóiparban érde-
kelt, emiatt rengeteg munkahely szűnt meg: 
2400-2500 ember került utcára. Eddig Mó-
ron volt a legalacsonyabb a munkanélküliség, 
most ez jelentősen megugrott, 4,5 százalékról 
11-re. A recesszió a város anyagi helyzetére is 
hatással van: az idei költségvetést óvatosan 
terveztük, mert adóbevételeink jelentősen 
csökkenhetnek. Azok a programok futnak, 
amelyeket tavaly elkezdtünk, fejleszteni csak 
a második félévben merünk, ha a bevételek 
jól alakulnak. A pályázatokon továbbra is in-
dulunk, mert az egymilliárdos kötvénykibo-
csátásból rendelkezésre állnak az önerők.

– Hogyan tudják kezelni a növekvő 
munkanélküliséget?

– Elkezdtük az „Út a munkába” prog-
ramot, amelynek keretében 100-120 főt 
tudunk a közfoglalkoztatás keretein belül 
alkalmazni úgy, hogy fizetésük 90 százalé-
kát az állam finanszírozza. Az orvosi vizsgá-
latokat követően hamarosan elkezdhetnek 
dolgozni. Feladatuk lesz bőven: fűnyírás, 
parlagfűmentesítés, utcák takarítása, a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer tisztítása és még so-
rolhatnám. E program mellett is igyekszünk a 
bajba jutott családoknak segítséget nyújtani, 
reménykedve abban, hogy a helyzet mielőbb 
pozitív irányba fordul.

– Megyei alelnökként miben tud segí-
teni Mórnak és a környékének?

– A Fejér Megyei Önkormányzat helyzete 
rendkívül nehéz, a feladatok nem csökkentek, 
miközben az összes bevételünktől megfosz-
tott bennünket a kormány. Ettől függetlenül 
azt gondolom, intézménybezárásról, össze-
vonásról szó sem lehet. A vagyonhasznosítás 
lehet a megoldás, azzal kihúzhatjuk a ciklus 
végéig. Utána egy új kormány megalakulásá-
val egész más perspektíva vár ránk.

A legtöbb segítséget Mórnak a városi kór-
ház és a Fejér Megyei Szent György Kórház 
közötti egyeztetésekben adtam. Segítségem-
mel oldottuk meg a finanszírozási nehézsé-
geket is, amelyek a sebészet kapcsán kelet-
keztek. Jelenleg a megyei intézmény hívja le 
az OEP-től a pénzt, de a feladatot a móriak 
látják el. Muszáj a sebészetet addig is működ-
tetnünk, amíg az átalakítások zajlanak, mert a 
páciensek mellett az orvosokat is elveszíthet-
nénk. Ezt pedig nem engedhetjük.

Törő Gábor 2006 októbere óta 
a Fejér Megyei Közgyűlés egyik 
társadalmi megbízatású alelnö-
ke, Mór város képviselő-testü-
letének tagja. A település és a 
megye elmúlt két és fél évéről 
kérdeztük.

Próbálnak 
úrrá lenni 
a problémákon

HIRDETÉS

HOGYAN LEHET 
KÖNNYEN, GYORSAN 

ÉS OLCSÓN SZEBB 
GYEPEM?

Nincs megelégedve kertje füves területeivel?
Az Ön füve gyenge, ritka, beteg, foltos, gyomos, 

nem megfelelő a színe, oda nem való dolgok 
vannak benne?

MEGOLDÁS:
A szakszerű éves gyepgondozási program.
Szakemberek csinálják, úgy, ahogy azt kell!

Javaslatunk egy 5 alkalomból álló kezeléssorozat, 
amely során a gyep mindig az adott időszaknak

 legmegfelelőbb kezelést kapja. 
TERMÉSZETBARÁT, BIOLÓGIAI 
ANYAGOKKAL IS DOLGOZUNK!

A kezelés ára 500 m2 fűfelületig 15 000 Ft alkalom+áfa.

TUDJON MEG TÖBBET SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL!
Pázsit Doktor – Fejér megye

KUTASI ISTVÁN 06-30/563-9964

INGYENES gyep analízis (megrendelés esetén)

www.pazsitdoktor.hu
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Dr. Cser-Palkovics 
András: A székesfe-
hérvári politikai ká-
osz azzal kezdődött, 
hogy egy MSZP-s 
ö n k o r m á n y z a t i 
képviselő kilépett 
a frakcióból. Szigli 
István függetlenné 

válásának oka Warvasovszky Tihamér és 
Molnár Albert szocialista országgyűlési 
képviselők, illetve a Gyurcsány-kormány 

hitelvesztése volt: az általuk a 2006-os 
választási kampányban megígért elkerülő 
út harmadik ütemének teljesítésére nem 
került sor. Mélyítette a kaotikus állapotot, 
hogy az SZDSZ nem szavazta meg a költ-
ségvetési rendelet első változatát, majd 
az MSZP szétesett két „belső frakcióra”, 
s végül felbomlott a kormánypárti koalí-
ció. A két párt egymás iránti, illetve saját 
belső viszonyainak ziláltságára utal, hogy 
mára alig maradt a közgyűlésben támoga-
tó Warvasovszky Tihamér polgármester, 
illetve Csapó Csilla és Pénzes Mihály al-
polgármesterek mögött. A politikai válság 
soha nem jön jókor, most azonban súlyos-
bítja a helyzetet a gazdasági recesszió is, 
a városvezetők pedig nem adnak választ 
a kérdésre: hogyan kerülhetett az ország 
egyik leggazdagabb önkormányzata szinte 
csőd közeli helyzetbe? Képviselőiket hó-
napok óta hatalmi harcaik kötik le – Pén-
zes Mihályt kizárták az MSZP-frakcióból, 
ő azonban tudomást sem véve erről, máig a 
szocialisták alpolgármestereként működik. 
Az embereket azonban fárasztják a nehe-
zen követhető belviszályok – húsbavágóbb 
problémák foglalkoztatják őket ennél. 
Munkavállalók ezrei veszítik el álláshelye-
iket, a költségvetési feszültségek miatt in-
tézmények küzdenek fennmaradásukért, 
működőképességük megőrzéséért. A fe-
hérváriaknak stabil, egyértelmű program-
mal rendelkező, cselekvőképes városveze-
tésre lenne szükségük.

Vargha Tamás: 
A polgári frakció a 
zűrzavaros politikai 
helyzet ellenére a 
székesfehér váriak 
mindennapi életét 
érintő problémákra 
összpontosít – ilyen 
például a piac és a 

belvárosi kereskedők ügye. Frakciónk kez-
deményezésére tavaly ősszel készült egy 
nem reprezentatív közvélemény-kutatás a 
piacról. Fontosnak tartottuk megismerni 
a kereskedők és vásárlók aggályait, hogy 
problémáikra társadalmi elfogadottságon 
nyugvó megoldási javaslatok szülessenek. 
Azóta elkészült az érintettek véleményét, 
észrevételeit alapul vevő tanulmányterv 
– a piac ügye jövőre rendeződik. Hason-
ló megfontolásból támogatjuk a belvárosi 
kereskedőket is. Úgy gondoljuk, hogy az 
abszolút versenyhátrányban lévő árusokat 
olyan marketingeszközökkel is segíteni kell, 
amelyekkel nap mint nap élnek a multik. 
Tavaly karácsonykor nagy sikere volt a 
Belváros Kártyának, amellyel kedvezmé-
nyesen lehetett vásárolni. Az idényjelleggel 
kipróbált szolgáltatás kedvező fogadtatá-
sa bizonyítja, hogy a látszólag megrögzött 
vásárlói szokások befolyásolhatók: a jó mi-
nőségű, helybéliek kínálta portékákra van 
igény. Igyekszünk felkarolni és támogatni 
ezt a civil kezdeményezést.

 – Méhes Mónika

Hogyan oktatható a környezetvédelmi-klí-
mavédelmi témakör? Ezt is megtudhatták a 
résztvevők Martonvásáron, a Pápay Ágoston 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Diákotthon (ÖKOISKOLA) 
épületében, ahol Környezetvédelmi-okta-
tási szakmai napot tartottak a Fejér Megyei 

Önkormányzat fenntartásában működő ok-
tatási intézmények számára. A rendezvényt 
dr. Tiborcz Péter, a Fejér Megyei Közgyűlés 
társadalmi alelnöke kezdeményezte. 

A program elsődleges célja a martonvásári 
Ökoiskola Program kialakításával kapcsola-
tos tapasztalatok átadása és bemutatása volt 
az iskolák vezetői és szakpedagógusai számá-
ra. A résztvevők egyetértése alapján javaslat 
született a Fejér Megyei Önkormányzat és 
Oktatási Intézményei Öko-munkacsoportja 
létrehozására, melynek célja: a megyei ön-
kormányzat oktatási intézményeiben a kör-
nyezettudatos szemléletmód valamennyi 
tantárgyba való beépítése; a környezeti ne-
velési programok hatékony megvalósítása; 
folyamatos információ- és tapasztalatcsere 
az önkormányzat és intézményei között a 
környezetvédelemmel kapcsolatos aktuális 
információkról, programokról; és közös ak-
ciók szervezése.

A Székesfehérvári Gyermekotthonban tartot-
ta a Föld napjára kiírt plakátverseny díjkiosztó 
ünnepségét a Fejér Megyei Önkormányzat  
Gyermekvédelmi Központja. A versenyre a 
gyermekek csodálatos környezetvédelmi té-
májú plakátokkal készültek, melyek hűen tük-
rözik a természet iránt érzett szeretetüket és 
környezettudatosságukat. A legszebb és legtar-
talmasabb plakátok alkotói környezetvédelmi, 
természetismereti szakkönyveket, plakátokat 
és édességeket kaptak jutalmul, melyeket dr. 
Molnár Krisztián megyei aljegyző és Deresné 
Tanárki Mária, a Gyermekvédelmi Központ 
vezetője adott át április 23-án. A gyermekek 
egy megható zenés-verses műsorral tették em-
lékezetessé a Föld napi díjátadó ünnepet. 

Plakátverseny a 
gyermekotthonban

Figyelemmel kísérve az orszá-
gos és a helyi politikát, nehéz 
eldönteni, hol folynak vehe-
mensebb politikai csörték, a 
Parlamentben vagy a Városhá-
zán? A székesfehérvári törté-
nések keresztmetszetéről, az 
ellenzék lehetőségeiről kérdez-
tük dr. Cser-Palkovics Andrást, 
a polgári frakció vezetőjét és 
Vargha Tamást, a Társadalmi 
Kapcsolatok Tanácsnokát.

Fehérváron 
történt

Ökoiskola
a gyakorlatban
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A Föld napja alkalmából munkaértekez-
letre hívta a Fejér Megyei Önkormányzat 
a többi megyét annak érdekében, hogy 
létrehozzák azt a klímavédelmi munka-
csoportot, amely egységes fellépéssel 
segíteni tudja a vízbázisok, az erdők és 
általában a környezetünk védelmét.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke köszöntőjében hangoztatta, 
kiemelten kezelik a klímavédelmi feladato-
kat, a környezetvédelmet, ezért is harcolnak 
minden lehetséges eszközzel a Velencei-tó 
északi partjára tervezett – kormányzati tá-
mogatást élvező – gigaberuházás előre lát-
ható, súlyos következményei ellen.

Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke a megyei terület- és településrende-
zési terv fontosságát méltatta. Szerinte ezzel 
az eszközzel hatékonyan védhetők a Fejér 
megyében található erdő- és gyepterületek, 
természetvédelmi és Natura 2000 területek. 
Kiemelte, óvni kell a felszíni és felszín alatti 
vízkészleteket, s felhívta a figyelmet a megye 
kiváló minőségű termőföldeinek a művelés 
alól történő nagy arányú kivonására is.

Szűcs Lajos, a Magyar Önkormányzatok 
Országos Szövetségének társelnöke, a Pest 
Megyei Önkormányzat elnöke elemi érdek-
nek nevezte a klímavédelmet, és támogatá-
sát fejezte ki a megyei önkormányzatok által 
megvalósítandó klímavédelmi célú együtt-
működés kapcsán.

Antal Z. László, az MTA Szociológiai 
Kutatóintézete Éghajlatváltozás Kutatómű-
helyének vezetője, a Klímabarát Települések 
Szövetségének elnöke kiemelte a helyi szin-
tű klímastratégiák kidolgozásának, illetve a 
szükséges jogi háttér és kormányzati felelős-
ségvállalás biztosításának szükségességét.

Dr. Tiborcz Péter alelnök, az esemény 
házigazdája ismertette a Fejér Megyei Ön-
kormányzat által elért eddigi eredményeket, 
a kitűzött célokat, az aktuális programokat, 
majd javaslatot tett a megyei önkormány-
zatok együttműködésének érdekében a me-
gyei önkormányzatok klímavédelmi mun-
kacsoportjának megalakítására.

– Elsősorban koordinációs és informa-
tív szerepet fog betölteni a klímavédelmi 
munkacsoport, de nagyon fontosnak tart-
juk az oktatási tevékenységet is. Szeretnénk 
a gyerekeket környezettudatosan nevelni, 
felhívni figyelmüket az éghajlatváltozásra, 
amihez kiváló lehetőséget teremt a megyék 
fenntartásában működő több száz oktatási 
intézmény. Együtt kell működnünk, és egy-
ségesen fel kell lépnünk az egy-egy megyé-
ben tapasztalható problémák ellen. Ilyen 
például a Szentgotthárdot veszélyeztető 
osztrák hulladékégető, a tokaji borvidékre 
tervezett szalmaégető erőmű vagy a sukorói 
gigaberuházás is ilyen – mondta az ülést kö-
vető sajtótájékoztatóján dr. Tiborcz Péter.

A rendezvényen egyébként tíz megyei ön-
kormányzat (Borsod-Abaúj-Zemplén, Csong-
rád, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, 
Tolna, Vas, Veszprém, Zala és Fejér megye) 
képviselői vettek részt. Terveik között sze-
repel például a MÖOSZ és az MTA közötti 
együttműködés szorosabbra fűzése, a szelek-
tív hulladékgyűjtés bevezetésének ösztönzé-
se az önkormányzatokon és intézményeiken 
belül, illetve a lakosság és a cégek irányában, 
a 19 állami erdészet tervezett összevonásának 
meggátolása az erdőterületek védelme érde-
kében, a golfpályák száma, területe jelentős 
növekedésének visszaszorítása, valamint me-
gyei energiaügynökségek létrehozása.

ÖRÖKBE FOGADOTT KÖZTEREK
A Föld napja alkalmából további 
együttműködési megállapodások alá-
írására is sor került, aminek köszön-
hetően a Fejér Megyei Önkormány-
zat Gyermekvédelmi Központjának 
több gyermekotthona közterületeket 
fogadott örökbe, s gondoz egy éven 
keresztül. Az akciót dr. Tiborcz Péter 
közgyűlési alelnök kezdeményezte. 
– Az akciók elsődleges célja a gyerme-
kek környezetvédelmi szemléletének 
fejlesztése, a településhez való kötő-
désük erősítése és hasznos, egészséges 
szabadidő-eltöltésük elősegítése – tájé-
koztatott az alelnök.

A sárbogárdi gyermekotthon jelké-
pesen örökbe fogadta Sárbogárdon a 
Tüzér utcai játszóteret, a gyermekek pe-
dig vállalták, hogy egy éven át elvégzik 
a játszótéri eszközök és a kapcsolódó 
zöldterület gondozását, karbantartását. 
Itt a gyerekek műsorral kedveskedtek 
a megjelenteknek. Az akciót hivatalos 
együttműködési megállapodás is rög-
zíti, ezt a Fejér Megyei Önkormányzat 
(dr. Balogh Ibolya elnök), Sárbogárd 
Város Önkormányzata ( Juhász János 
polgármester), valamint a Fejér Megyei 
Önkormányzat Gyermekvédelmi Köz-
pontja (Deresné Tanárki Mária igazga-
tó) írta alá.

Hasonló megállapodás született 
Dégen is, ahol a Fejér Megyei Önkor-
mányzat Gyermekvédelmi Központja 
dégi egységének lakói a grófi temetőt 
fogadták jelképesen örökbe. Itt szintén 
készült együttműködési megállapo-
dás, amelyet a Fejér Megyei Önkor-
mányzat és a Fejér Megyei Önkor-
mányzat Gyermekvédelmi Központja 
mellett Dég Község Önkormányzata 
(Szabadiné Petróczki Márta polgár-
mester) is aláírt.

Egységes megyei fellépés a klímavédelemért
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A valamikori Alsó-alap és Felső-alap pusz-
ta egyesüléséből létrejött település lege-
lőin nyájak, kondák jártak, nyomukban 
a messze földön híres alapi kanászokkal, 
juhászokkal. Rég elköltöztek a soha nem 
hervadó mezőre; ám örömeik – táncaik és 
dalaik – beköltöztek a malomba.  

Régóta nincs már gabonaillat, lisztpor, 
kötényes molnárlegény odabent. 1969-ben 
került rá a tábla: Arany János Művelődési 
Ház. Azóta szellemi kenyérnekvalóval gaz-
dagítja a falut. (Arany János fia, Arany László 
Alapon szerzett birtokot.) Kemény Istvánné 

vezetésével járták falai közt a táncot. Két bot 
a földön keresztbe téve, harmadik a kézben; 
a talpalávaló pedig pattogós, nem hagyma-
kivetés – ahogy Alapon mondani szokás. A 
Pávakör több mint negyven taggal, élükön a 
népművészet mestereivel, Fekti Józseffel és 
Ulicza Jánosnéval 
daloltak, táncoltak, 
amíg a kor megál-
lást nem parancsolt 
nekik. 

2009-ben büsz-
kén áll a falu népe 
a felújított épületben, amely újból megtelt 
élettel. Farsangi mulatság, tíz falu fesztiválja, 
anyák napja, húsvéti locsolkodó, pünkösdi 
néptánctalálkozó, falunap, szüreti bál, tök-
fesztivál, Imre napi búcsúbál, idősek napja, 

nyugdíjasok találkozója, karácsonyi koncert, 
betlehemezés, újévi bál… Mindezek ottho-
nául szolgál a malom.

Alap község sokszínű, gazdag népi kul-
túrával rendelkezik, ezért nem feledkezhet 
meg a gyermekek és fiatalok hagyományok 

tiszteletére, ápolására 
való neveléséről. A 
tánc a test és a lélek 
épülését, szépülését 
szolgálja. Pünkösdkor 
a dalokban, táncokban 
újra köztünk vannak a 

pásztorok, a béresek. Szól a talpalávaló, dob-
ban az alapi ugrós, koccan az üveges! Dalt 
őröl újra az alapi malom. Igazgyöngyből!

– Köő Imréné, az Arany János 
Művelődési Ház vezetője

Reklám a kézben – A számolócédula címmel nyílt kiállítás a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Fejér 
Megyei Múzeumok Igazgatósága Intercisa Múzeum rendezésében 
április 24-én, a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. A korabeli 
tárgyakat június 28-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A számo-
lócédula az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején használt 
reklámeszköz volt, amelyet a boltosok pénzügyi bizonylatként is 
használtak. Vásárláskor ezt adták az eladók nyugtaként a vásárlók-
nak. Két típusa is volt: az egyik parányi plakátként, a másik céges 
levélpapírként volt használatban. Reklámértékük vitathatatlanul 
nagy volt abban az időben. Ezek a számlálócédulák az 50-es évekig 
voltak divatban, helyüket vette át a pénztárgépek egyszerű blokkja. 
A számolócéduláknak személyes varázsuk mellett üzenetértékük is 
volt (van), hiszen kiválóan jellemzik az adott kort és divatot, illetve 
olykor koruk humoráról is képet kaphatunk általuk.  – Sz. Z.

Másodszor kerül megrendezésre – az Alapítvány a Magyar Fotográfiá-
ért szervezésében – a Dunaújvárosi Fotóbiennálé. A biennálé megren-
dezése a két éve megkezdett programsorozat folytatása. A pályakezdő 
művészek munkái április 25-e és május 31-e között 7 helyszínen, 11 
kiállítótérben láthatóak. Böröczfy Virág művészettörténész, a bemuta-
tó egyik szervezője elmondta, hogy a több mint 40 alkotó munkáinak 
bemutatásával a szervezők keresztmetszetet kívánnak adni a fiatal kor-
társ magyar fotó aktuális irányairól, műfajairól, jellemző alkotói straté-
giáiról. Bíznak abban, hogy 2007-hez hasonlóan idén is sikerült olyan 
programot összeállítani a szakma és a közönség számára egyaránt, 
hogy érdemes legyen Dunaújvárosba látogatniuk. A fotókat, fotóso-
rozatokat a Munkás Művelődési Központban, a Kortárs Művészeti 
Intézetben, a Corner Caféban, a Széchenyi István Gimnáziumban, a 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában, a Mozi Presszóban és 
a Dunaújvárosi Főiskola A épületében állították ki.  – Sz. Z.

„Újra dalt őröl 
a malom!"

A számolócédulák varázsaFotóbiennálé Dunaújvárosban 
– másodszor

„PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN 
MINDENEK ÚJULNAK ”
A májfaállítás szokása ma is lelke-
sen él az ifjú legényekben. A szív-
szerelmük számára előző éjjel kivá-
lasztott sudár jegenyét szalagokkal 
díszítik, s május elsejére virradóra 
felállítják a lányos ház portáján. A 
pünkösdi királyválasztás, a nép-

tánccsoportokkal közös felvonulás és a művelődési házban tartott 
ünnepi műsor után a falu népe kitáncolja a májfákat.  

„KÖR-KÖR KIJÁTSZIK?”
Minden alapi gyermeket várnak abba a képzeletbeli nagy körbe, amely-
ben egymás kezét fogva önfeledten tudnak örülni egymásnak: a Mező-
föld Népi Együttes kitartóan ápolja, gondozza a népi játékok örökségét.

A malom egykor A malom most

K u l t ú r a
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PÁLYÁZAT AMATŐR MŰVÉSZETI 
EGYÜTTESEKNEK
Fejér Megye Közgyűlése Oktatási és Kultu-
rális Bizottsága pályázatot hirdet közműve-
lődési intézmények, egyesületek keretében 
működő amatőr művészeti együttesek (ze-
nekar, énekkar, énekes kör, színjátszó, báb-, 
néptánc-, népzenei és társastánc csoport és 
egyéb előadó vagy alkotóművészeti közös-
ség) évfordulós támogatására.

Pályázhatnak mindazon Fejér megyei ama-
tőr művészeti együttesek, amelyek:

–  a megye művészeti életében, amatőr művé-
szeti mozgalmában elismerésre méltó he-
lyet vívtak ki magas színvonalú művészeti 
bemutatóikkal, valamint az adott település 
és a megye lakossága számára a kultúra al-
kotó elsajátításában működtek közre, 

–  tevékenységük során biztosítják a közös-
ségnevelést, széleskörű ízlésformálást, ér-
tékek létrehozását, közösségi és művészi 
élményt az alkotó és befogadó számára 
egyaránt, valamint működésükben folya-
matos és sikeres az utánpótlás-nevelés is,

–  rendszeresen részt vesznek megyei bemu-
tatókon, rendezvényeken, 

– legalább 10 éve folyamatosan működnek,
–  tíz éven túl folyamatosan működő csopor-

toknál 5 évenkénti évforduló esetén.
A pályázatra javaslatot tehet az amatőr mű-

vészeti együttest fenntartó intézmény, szerve-
zet, egyesület vezetője, helyi képviselőtestület, 
polgármester, művészeti csoport érdekképvise-
leti szervei. A pályázat benyújtása kizárólag az 
erre rendszeresített támogatási adatlapon lehet-
séges, mely a www.fejer.hu címről tölthető le.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a megkezdésének időpontját igazoló okirat 

hiteles másolatát (a 10., 15., 20., 25. stb. év-
forduló alátámasztására)

•  részletes beszámolót a pályázó amatőr mű-
vészeti együttes eddigi tevékenységéről

•   kitöltött támogatási adatlapot
•  nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott tá-

mogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhe-
tetlenség, illetve érintettség fennállásáról 
vagy hiányáról.

Az elnyerhető támogatás maximum összege 
80 000 Ft. Az elnyert támogatásról legkésőbb 
2009. december 31-ig pénzügyi és részletes 
szakmai beszámolót kell beküldeni.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. má-
jus 15. Cím: Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási 
és Kulturális Bizottsága Székesfehérvár, Szent 
István tér 9. A pályázatokat a bizottság 2009. 
június 30-ig bírálja el.

Április utolsó vasárnapján Fejér megye 
művészeti csoportjai és kézműves alkotó-
csoportjai mutatkoztak be a Cifra Palota 
elnevezésű rendezvénysorozat keretében 
Budapesten, a Művészetek Palotájában.  

A Hetedhét ország elnevezésű program 
házigazdája, Várkonyi Attila elmondta, hogy 
a havonta minden hónap utolsó vasárnapján 
más-más régiókat bemutató esemény lehe-
tővé teszi, hogy a fővárosi gyerekek, felnőt-
tek megismerjék az egyes vidékek gazdag 
kulturális életét, valamint hogy a Művésze-
tek Palotája ne csak a budapestieké, hanem 
az egész országé legyen.

Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke köszöntőjében hangsúlyozta: Fejér 
megyében mindig is kiemelt figyelem övezte 
a hagyományőrzést és az utánpótlás megte-
remtését, ezért gazdag a kulturális élet. Na-
gyon fontosnak tartja a művészeti, néprajzi, 
kulturális értékek megőrzését és felmutatá-
sát, az interaktív kapcsolatteremtést. A Mű-

vészetek Palotájában megtisztelő feladat és 
lehetőség a fellépők számára a mezőföldi és 
vértesi, bakonyaljai és Duna-menti hagyo-
mányok, a sváb, a szlovák, a roma szokások, 
művészeti produkciók bemutatása. 

Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődé-
si Központ – Művészetek Háza igazgatója 
elmondta: nagy öröm, hogy a Fejér Megyei 
Művelődési Központ szervezhette meg a 
Fejér megye bemutatkozik című programot 
a Művészetek Palotájában. Céljuk volt, hogy 
a kistelepülésekről, különösen a kulturálisan 
hátrányos helyzetű falvakból is hozzanak 
nézőket, gyerekeket a rendezvényre, így 
Cecéről és Alapról is indítottak buszokat, és 
kérték a fellépőket, hogy hozzanak maguk-
kal nézőket is, elsősorban olyanokat, akik 
még Budapestre sem tudnak eljutni.

Tíz órától a népzenéé és a néptáncé volt a 
főszerep a színpadon, ahol fellépett a Szironta 
Csengettyű- és Citeraegyüttes, az Igari Nép-
dalkör, az Abai Pávakör és Citerazenekar, az 
Alapi Mezőföld Népi Együttes, az Adonyi 
Salina Néptáncegyüttes, a „Magyar Kút” 
ÁMK Nemzetiségi Alapfokú Művészetokta-
tási Intézményének Kisrigó Énekegyüttese 
Etyekről, a Hermann László Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola népzene 
tanszaka és Fejér Megyei Népzenei Műhely 
Egyesület gyermekjátszó táncháza.

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a 
Fejér Megyei Népművészeti Egyesület és a 
Kulcsi Kemencés Egyesület révén a MüPa 
folyosóit betöltötte negyven kézműves, akik 
közel tizenöt szakmában mutatkoztak be.  

 – Fi Károly Ferenc

Pécs és Debrecen után Fejér megye szék-
helyén is megnyílt az a tárlat, amelynek da-
rabjait az Antal-Lusztig gyűjtemény anya-

gából válogatták össze. A kiállítást a közönség június végéig látogathatja. 
Székesfehérváron négy intézmény összefogásával kerül bemutatásra a a XIX., XX. és XXI. 

század művészeti alkotásainak legjava. A Csók Képtárban olyan alkotók munkái kapnak 
helyet, akik a Szent István Király Múzeum számára is meghatározóak voltak az elmúlt év-
tizedekben. Csontváry, Vajda Lajos, Barcsay Jenő alkotásai mellett Bálint Endre, Országh 
Lili és Kicsiny Balázs munkáit is láthatja a közönség. A városi képtár Deák Gyűjteménye 
Mednyánszky, Gulácsy, Rippl-Rónai és Csontváry alkotásainak ad otthont, míg a Volksbank 
Galéria termeiben a múlt századi magyar figurális képzőművészet egyéniségei közül Kondor 
Béla, Anna Margit, Ámos Imre és Tóth Menyhért műveivel találkozhat a látogató. A Pelikán 
Galériában pedig a kortárs magyar alkotók munkáiból nyílt tárlat.

A rendezvény ünnepi megnyitóján a megyei közgyűlés elnöke, dr. Balogh Ibolya arról 
szólt, hogy a gyűjtemény anyagát a székesfehérvári intézmények közös segítségével, összefo-
gásával sikerült a közönségnek bemutatni. Érzékelhető, hogy napjainkban országszerte rene-
szánszát éli a műgyűjtés. – A kollekciót abból a szempontból is érdemes megtekinteni, hogy 
a gyűjteményben magának a gyűjtőnek a személyisége is megmutatkozik – hangsúlyozta.

A Pelikán Galéria tárlatát május 8-ig, a többi helyszín kiállításait pedig június 19-ig láto-
gathatják az érdeklődők. 

Fejér megye 
a Művészetek 
Palotájában 

Rendhagyó tárlat nyílt 

K u l t ú r a
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A    Szent György Kórház auditóriumá-
ban megrendezett ünnepségen el-
sőként dr. Kerkuska László főorvos 

köszöntötte a vendégeket, a kórház orvosait 
és egészségügyi szakdolgozóit, majd a me-
gyei közgyűlés elnöke, dr. Balogh Ibolya az 
önkormányzat nevében üdvözölte a résztve-
vőket. A Szent György Kórház folyamatban 
lévő ügyeiről tájékoztatva az elnök asszony 
elmondta: a kórház életében új fejezetet je-

lentett volna a másfél éve meghirdetett uniós 
pályázat. Azonban amikor lehetőségük nyílt 
betekinteni a pályázat értékelésébe, világossá 
vált: az ott látottak, valamint a tartaléklistára 
helyezés alapjául szolgáló pontszámok nem 
tükrözik a pályázat valódi értékét. Az uniós 
pályázat ügye tehát még mindig függőben 
van. Arról is szólt, hogy panaszbeadványuk-
ban összesen 33 oldalon keresztül sorolták 
fel észrevételeiket, problémáikat – ezek után 

kíváncsian várják, miként fog az illetékes 
szerv, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dön-
teni.

– Mindössze annyit akarunk, hogy az a 
hátrányos megkülönböztetés, amely mind az 
eljárás, mind az értékelés tekintetében érin-
tette térségünket, szűnjön meg! – hangoztat-
ta dr. Balogh Ibolya, és kijelentette, a megyei 
önkormányzat felelős intézményfenntartó-
ként nem hagyja cserben a megyei kórház 
orvosait, egészségügyi dolgozóit.

Ugyanakkor sikerekről is be tudott szá-
molni, példaként említve, hogy a kórház 400 
millió forintos támogatást nyert a sárbogár-
di szakellátás korszerűsítésére, illetve több 
mint félmilliárd forint érkezik a kórház sür-
gősségi betegellátásnak fejlesztésére. 

Az elnök asszony szavai után dr. Sereg 
Mátyás osztályvezető főorvos mondott 
ünnepi beszédet. Kiemelte: a jelenlegi ön-
kormányzattól már jó ötvenszer annyi for-
rást kapott eddig az intézmény műszerekre 
és pályázati önrészként, mint a megelőző 
két ciklus alatt összesen, s ezért köszönetet 
mondott a megyei elnöknek.

A rendezvény további részében kitünteté-
seket, továbbá főorvosi és adjunktusi kineve-
zéseket adtak át az arra érdemesült munkatár-
saknak, dolgozóknak. A megemlékezés ünnepi 
hangulatáról a kórház kórusa gondoskodott.  

Ez évben is megrendezték a Fejér megyei kórházban a névadó Sárkány-
ölő Szent György-napi megemlékezést. Az ünnepi műsor keretében 
szakmai elismeréseket és kinevezéseket adtak át. A rendezvényt, a ha-
gyományokhoz híven, idén is a Szent György Emlékbizottság szervezte.

Ünnep a megyei kórházban

1 0  •  F e j é r  L a p 
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Két alkalommal is kellemes köteles-
ségüknek tettek eleget a dunaújvárosi 
Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- 
és Gyermekosztályának vezetői, akik 
mindkétszer is adományokat vehettek 
át. Előbb a helyi Széchenyi István Gim-
názium diákjai által szervezett jótékony-
sági rendezvény adományait, illetve az 
összegyűlt pénzösszegből vásárolt játé-
kokat, könyveket, DVD filmeket, majd 
a pedagógusok által szervezett jótékony-
sági koncerten összegyűlt bevételt kap-
ták meg.

Fogtuk egymás kezét! címmel még már-
ciusban rendezett jótékonysági estet a Szé-
chenyi István Gimnázium 11. E osztálya, 
Szuprics Tamás osztályfőnök vezetésével. 
Az est azzal a céllal szerveződött, hogy mi-
nél több adományt gyűjtsenek a kórház 
gyermekosztályának. Az adományokat a 11. 
E osztályt képviselő diákok április 22-én ad-
ták át dr. Sipos Edith osztályvezető főorvos-

nak. Rengeteg mesekönyvet, mesefilmet, 
játékot kaptak a gyermekosztály betegei, 
valamint negyvenezer forintot meghaladó 
összeg gyűlt össze a sikeres rendezvényen 
az adományokból. A rendezvényt a gimná-
ziumban Művészeti Napként is emlegetik, 
mivel széles palettán mutatkoztak be a „mű-
vészlelkek”. 

Április 24-én, pénteken pedig már egy 
másik kezdeményezés, a Pedagóguskoncert 
aratott szép sikert. A jótékony célú hangver-
seny kedvezményezettje ugyancsak a kórház 
gyermekosztálya volt. A koncertnek az evan-
gélikus templom adott otthont, dr. Mészáros 
Lajos stratégiai igazgató fővédnöksége alatt. 
A jótékonysági gálaesten több korosztály, 
rengeteg műfaj, vokális és hangszeres fellé-
pők sora kínált változatos programot a hang-
versenyek kedvelőinek. A Móricz Zsigmond 
Általános Iskola szervezésében immáron ti-
zennegyedszer megtartott jeles eseményen 
a Dunaújvárosi Főiskola Női kara, a Duna-
újvárosi Óvoda Aprók Háza Egység peda-
gógusai, Kurina Laura – Matolcsi Katalin, 
Mészáros Melinda, a Móricz Iskola tanárai, 
Németh Irma – Sebestyén Marianna, a Sán-
dor Frigyes Zeneiskola tanárai, illetve Sáska 
Lóránt lépett fel. A hangverseny végén dr. 
Sipos Edith osztályvezető főorvos mondott 
köszönetet a közreműködőknek és a támo-
gatóknak, s megígérte, hogy a koncert teljes 
bevételét az osztály kis betegei javára fordít-
ják majd.      

Adományok a gyermekosztálynak
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A rendezvényt dr. Harrach Péter, a magyar 
országgyűlés alelnöke nyitotta meg. Dr. 
Spányi Antal, az egyházmegye püspöke 
arról beszélt, hogy a közvélemény előtt az 
autizmus jelensége sokáig ismeretlen foga-
lomnak számított. Értelmezésében sokat 
segített az Esőember című film. Hozzá-
tette: jelenleg hatvanezer embert érint az 

autizmus, s legalább ennyi velük élő csalá-
dot. Az egyház is érzi felelősségét, és meg-
tiszteltetésnek veszi, hogy ebben a munká-
ban részt vehet. 

– Az Autizmus Világnapja kiemelkedő 
fontossággal bír számunkra – hangsúlyoz-
ta dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés 
elnöke, a nap egyik védnöke. Amikor az 

autizmussal élőkért cselekszünk, nem csu-
pán emberbaráti jótékonykodásról tanúsko-
dunk. Ha kellő számban létrejönnek rehabi-
litációs intézmények, képzési központok, és 
az autizmussal élők magas szintű speciális 
szolgáltatásban részesülnek, akkor nő az in-
tegrációjuk és foglalkoztathatóságuk esélye. 
Az elnök asszony emlékeztetett arra is, hogy 
két esztendeje, 2007 augusztusában írtak 
alá partnerségi megállapodást a Csókakőn 
létesítendő autista rehabilitációs foglalkoz-
tatóról. A központ kivitelezésének második 
üteme az elmúlt év végére elkészült, így már 
tizenkét autizmussal élő fiatal felnőtt szá-
mára tudtak lakhatást, foglalkoztatást és fej-
lesztést biztosítani a modellértékű majorság 
területén. Hangsúlyozta, a Székesfehérvári 
Egyházmegye és a „Más Fogyatékos Gyer-
mekekért” Alapítvány közös erővel keresi a 
lehetőséget a további előrelépésekhez. 

– Az alapítvány egy Térségi Fejlesztő és 
Képzési Központ létrehozását kezdeménye-
zi, amelynek megvalósítása csak széleskörű 
társadalmi összefogás eredményeként érhe-
tő el – mondta el Mahlerné Köfner Anikó, 
az alapítvány kuratóriumi elnöke. 

A Székesfehérvári Római Katolikus Egyházmegye és a „Más Fogya-
tékos Gyermekekért” Alapítvány az autisták alapvető problémáira és 
egy, a helyi kezdeményezéseken is túlmutató programra kívánják ráirá-
nyítani a társadalom figyelmét. A megoldások, a lehetőségek megvita-
tására rendeztek konferenciát március 31-én, az Autizmus Világnapja 
alkalmából Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban.

Társadalmi összefogás szükséges 
az autizmussal élők ügyében
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A Fejér Megyei Szent György Kórház 
pulmonológiai osztálya egy új, korszerű 
röntgen átvilágító berendezéssel gya-
rapodott. A diagnosztikai eszköz nagy 
segítséget jelent a tüdőbetegek gyógyí-
tásában.

Modern, sebészeti röntgen átvilágító 
géppel gazdagodott a Fejér Megyei Szent 
György Kórház pulmonológiai osztálya. 
Az új műszer a jövőben az endoszkópos 
laboratóriumban „teljesít szolgálatot”, így 
biztosítva a hátteret a bronchoszkópos és 
tűbiopsziás vizsgálatokhoz.

Lapunk érdeklődésére dr. Pápai Székely 
Zsolt, a Pulmonológiai Osztály vezető fő-
orvosa elmondta, a korszerűbb technika az 
eddig használt, de már elöregedett sebészeti 
átvilágító készüléket váltja fel az osztályon. 
A korszerű röntgen átvilágító berendezés 
nagymértékben javítja a diagnosztikai le-
hetőségeket, és jóval biztonságosabb mind 
az orvosok, mind a betegek számára, hiszen 

jelentősen kisebb sugárzást bocsát ki a ko-
rábbi műszerhez képest.  

– A készülék nagy segítséget jelent a tü-
dőbetegségben szenvedők rendszeres rönt-
genátvilágításában, egyúttal gazdagítja a 
bronchoszkópos laboratórium műszerpark-
ját – fogalmazott az osztályvezető főorvos. A 
készülék több mint 13 millió forintba került, 
ennek jelentős része a Dum Spiro Spero Ala-
pítvány támogatásából származik, a további 
összeget pedig a Szent György Kórház saját 
forrásból finanszírozta. Dr. Kuchár Ferenc 
pulmonológus, bronchológus belgyógyász 
szakorvos, az alapítvány kuratóriumi elnö-
ke elmondta, a támogatást azért is tartották 
fontosnak, mert tudják, a Fejér megyei bete-
geknek is lehetőséget kell biztosítani ahhoz, 
hogy részesei lehessenek a magas szintű és 
korszerű diagnosztikai eljárásnak. 

A Fehérvár Travel Alapítvány egymillió forin-
tos pályázati támogatása révén 14 új, modern 
– „szanatóriumi” – ággyal és különleges ágy-
betéttel, valamint korszerű kórtermi bútorok-
kal gazdagodott a Fejér Megyei Szent György 
Kórház pszichiátriai osztálya. Két kórtermet 
minden igényt kielégítően be tudtak rendezni 
a pszichiátrián, mert az alapítványi támogatást 
a kórház is kiegészítette egymillió forinttal. A 
Fehérvár Travel Alapítvány pályázatán nyert 
egymilliós adományt április 16-án adta át a 
két kurátor, Györik Cintia és Ugrits Tamás. 
A betegek biztonságát, kényelmét szolgáló és 
az ápolók munkáját megkönnyítő támogatást 
rendkívül értékesnek mondta és megköszönte 
dr. Kárpáti Róbert osztályvezető főorvos, va-
lamint Szabó Bakos Zoltánné, a kórház ápolá-
si igazgatója és dr. Reiber István orvosigazga-
tó-helyettes. Hangsúlyozták: a világgazdasági 
válság időszakában kiemelkedően értékes és 
példamutató a Fehérvár Travel Alapítvány je-
lentős társadalmi felelősségvállalása.

Új diagnosztikai 
készülék a megyei 
kórházban

Adomány 
a pszichiátriai 
osztálynak
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– Hogyan merült fel a gondolat, hogy a HPV 
elleni oltóanyagra forrást biztosítson a székesfe-
hérvári önkormányzat?

– Egészségügyi Bizottságunkhoz érke-
zett egy kérelem, hogy rászorultsági alapon 
támogassuk a védőoltás beadásának lehető-
ségét. A megelőzés azonban nem lehet szo-
ciális kérdés, ugyanakkor a megbetegedések 
kockázatát minimálisra kell csökkenteni. 
Ha a vakcinát csak pénzért lehetne kapni, 
óhatatlanul kevesebben élnének vele, ezért 
tartottuk fontosnak kiterjeszteni az oltáshoz 
ingyen hozzáférők körét. Itt hívnám fel a lá-
nyok, asszonyok figyelmét a szűrés fontossá-
gára is: elhanyagolni felelőtlenség!

– A méhnyakrák nem válogat, a legkülönbö-
zőbb korosztályokból szedi áldozatait.

– A székesfehérvári önkormányzat finan-
ciális lehetőségei korlátozottak, így nem áll 
módjában minden, a megelőzés szempont-
jából indokolt esetben támogatást adni. 
Ezért a nőgyógyászok és gyógyszergyártók 
által legfogékonyabbnak ítélt korosztályt se-
gítjük: a városban márciusban 430 tizenkét 

éves lány márciusban kapta meg a három 
adagból álló oltóanyag első részét.

– Honnan értesülnek a szülők a védőoltásról?
– A védőnői hálózat bevonásával, az isko-

lákon keresztül, postai úton kap minden érin-
tett értesítést; a gyermekeket a háziorvosok 
oltják be. A vírusról, a fertőzés kockázatairól 
és a vakcina biztosította védelemről minden 
tanévben fórumot szervezünk az oktatási in-
tézményekben.

– Mi motiválta abban, hogy keresztülvigye az 
ügyet a politika sokszor nehézkes rendszerén?

– Több szempont is: édesapám nőgyó-
gyász volt, gyermekkorom óta számos szo-
morú esetről hallottam, s úgy gondoltam, ha 
létezik rá lehetőség, mindent meg kell tenni 
a veszélynek kitett gyermekek védelméért. 
Köztudott, hogy a női politikusokat döntése-
ikben gyakran empatikus készségük vezérli.

– Ezután minden tanévben megkapják a 12 
éves lányok az oltást?

– Amennyiben a testület megszavazza, 
igen. Büszke vagyok rá, hogy ebben a tanév-
ben pártpolitikai hovatartozástól függetlenül 

minden képviselő támogatta az előterjesztést 
az Egészségügyi Bizottságban és a közgyű-
lésben. Szerveztem tájékozatót a témában a 
Székesfehérvári kistérség, illetve az érdeklő-
dő önkormányzatok számára is: a fórumra az 
ország minden tájáról érkeztek vendégek. A 
kistérség azon településein, amelyek önkor-
mányzatai éltek a lehetőséggel, ugyanolyan 
feltételek mellett jutnak hozzá az oltóanyag-
hoz, mint nálunk. Bízom benne, hogy a gaz-
dasági válság nem érinti a védőoltás további 
biztosítását. A megelőző intézkedéseken 
spórolni semmiképpen sem indokolt: a pre-
venció hosszú távon mindig kevesebbe kerül, 
mint a már kialakult betegség gyógyítása. 
Ezért nem látom értelmét számokról, forin-
tokról beszélni – az élet felbecsülhetetlen ér-
ték.  – Méhes Mónika

A méhnyakrák világvi-
szonylatban és Magyar-
országon is a mellrák 
után a második leg-
gyakoribb daganatos 

megbetegedés a nők körében. Évente 
több mint 1000 új esetet fedeznek fel. A 
védőoltás a HPV vírus azon típusai ellen 
nyújt védelmet, amelyek leginkább fe-
lelőssé tehetők a méhnyakrákért, illetve 
egyéb nemi szerveket érintő problémák 
kialakulásáért. Östör Annamária szíve-
sen ad tájékoztatást az érdeklődőknek: 
elérhetősége megtalálható a székesfe-
hérvári önkormányzat honlapján.

Székesfehérvár az első megyei jogú város, ahol a méhnyakrákot okozó 
vírus elleni védőoltáshoz ingyen jutnak hozzá a 12 éves leánygyerme-
kek. Östör Annamária, az Egészségügyi Bizottság elnöke szerint a vak-
cina borsos ára nem lehet akadálya a hatékony megelőzésnek.

Az élet felbecsülhetetlen 
érték

A Fejér Megyei Szent 
György Kórház Infek-
tológia Osztálya élt az 
akkreditációs lehető-
séggel, és nemzetközi 
oltóhellyé vált. A sár-
galáz elleni védőoltás 
már itt is rendelke-
zésére áll az utazók-

nak, valamint felvilágosítást kaphatnak 
a célország egészségügyi ártalmairól, 
veszélyeiről. 

Az osztály vezetője, dr. Ozsvár Zsófia el-
mondta: megfelelő mennyiségű oltóanyag 
és oltási könyv áll rendelkezésre, hogy a 
régió utazóit beoltsák. Összesen 23 fertő-
ző betegség ellen rendelkeznek hatékony, 

biztonságos védőoltással. Hazánkban 10 
betegséggel szemben van korhoz kötött 
kötelező védőoltás, további 10 ellen meg-
betegedési veszély esetén kötelező, illetve 
ettől függetlenül is ajánlott vakcináció van 
érvényben.

Az utazás előtti tanácsadás és az oltások 
kiválasztása, részletes adat- és anamnézis 
felvételen, valamint személyes beszélgeté-
sen alapszik. Időben, utazás előtt 4-6 héttel 
kérjen egészségügyi tanácsokat, mivel az ol-
tások védő hatása azonnal nem érvényesül.

Fejér Megyei Szent György Kórház 
Infektológiai Szakrendelés (8000 Székes-
fehérvár, Seregélyesi út 3.). Bejelentkezés: 
06-20-823-64-82. Nyitvatartási idő: kedd 
14.00-16.00, szerda 14.00-16.00.

Nemzetközi oltóközpont a megyei kórházban

1 2  •  F e j é r  L a p 

E g é s z s é g ü g y

A Fejér megyei kórház április 9-én rangos 
elismerésben részesült. A kórházszövetség 
legutóbbi kongresszusán az intézmény veze-
tője átvehette az „Életet ajándékozó kórház” 
kitüntetést. Az Országos Vérellátó Szolgálat 
hagyományosan elismerésben részesíti azo-
kat az egészségügyi intézményeket, melyek 
az adott évben az előző esztendő adataihoz 
viszonyítva a legtöbb szervátültetéses eljárást 
végezték. Az országos szervezet ebben az év-
ben a Fejér Megyei Szent György Kórháznak 
adományozta az „Életet ajándékozó kórház” 
kitüntető címet. A rangos szakmai elismerést 
az intézmény vezetője, dr. Szabó László főigaz-
gató vette át Egerben, a Magyar Kórházszövet-
ség 21. kongresszusán. 

Életet ajándékozó 
kórház
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M e g y e i  h í r e k

Ritkán adódó drámai helyzetet élt át a 
Dunaferr Női Kézilabdacsapat az idei 
bajnokság alapszakaszának végén. A for-
ráshiánnyal küszködő, fizetésképtelenné 
vált együttessel az egész felnőtt csapat 
szerződést bontott, s az utánpótlás korú 
játékosoknak kellett megmenteniük a ki-
esés felé száguldó patinás gárdát, amely-
nek még a megszűnése is felvetődött. Tör-
tént mindez a Bajnokok Ligája győzelem 
tizedik évfordulóján. Aztán példátlan 
összefogás és páratlan akarat révén négy 
egykori klasszis visszatért egy találkozó 
erejéig; a csapat történelmi jelentőségű 
győzelmet aratott a Pécs ellenében, s ezzel 
a sikerrel biztosította jövő évi első osztá-
lyú tagságát. A Dunaferr NK–Pécs össze-
csapásnak azonban volt egy másik szen-
zációja is. E mérkőzés apropóján játszott 
először együtt egy csapatban, s ugyanazon 
tétmérkőzésen a világ egykori legjobb já-
tékosa: Kocsis Erzsébet, Böbe és lánya: 
Sári Barbara. Élményeikről az érintettek 
mesélnek.

MEGVALÓSUL EGY HIHETETLEN 
ÖTLET
Kocsis Böbe: – Ferling Bernadett, Gáspár 
Gabriella, Oblisz Anita, Sirina Irina és én 
összedugtuk a fejünket, hogy mit tehetnénk 
egykori csapatunkért. Tudtuk, két pont kell 
ahhoz, hogy biztosan az 5-8. hely közé ke-
rüljünk, s ne ússzon el az élvonal. Sokáig 
tanakodtunk, de más lehetőség nem lévén 
arra gondoltunk, hogy a szülés után visszaté-
rő Gáspár Gabi és Oblisz Anita, aki még az 

NB II-ben játszik, tudna segíteni, mi pedig a 
kismama Dettivel a pálya széléről segítünk. 
Természetesen a sajtóvisszhang akkora volt, 
hogy a közönség bekövetelt a pályára. Per-
sze mindez nem esett nehezemre. A mérkő-
zés előtti hét fantasztikus hangulatban telt, 
az edzéseken a fiatalokkal nagyon kellemes 
munka folyt, készülődés közben előjöttek 
a régi hangulatú mérkőzések (BEK, KEK). 
Aztán elérkezett a nagy nap. A legszebb álma-
imban sem gondoltam volna, hogy teltházas 
mérkőzés lesz, hogy ennyien kijönnek szur-
kolni nekünk. Azt sugalltam a fiataloknak, 
hogy az ilyen hangulatú mérkőzésékért érde-
mes ezt a játékot űzni. Akik – teljesen jogosan 
– elmentek tőlünk, ekkor sajnálhatták, hogy 
lemaradtak egy ilyen hatalmas élményről.

ÉRZELMEK, ÉRZÉSEK 
– PRO ÉS KONTRA
Barbi: – Először kinevettem ezt az ötletet, 
hogyan, anya? Mikor abbahagyta már! De 
ahogy telt az idő és készültünk, egyre job-
ban megtetszett az ötlet. Közben a média is 
felkapta a kezdeményezést. A meccs pedig 
leírhatatlan volt. 

Böbe: – Barbi igazából ebben nőtt fel, 
mert én hozzátartozom a szakosztályhoz. 
Ám nekem azért egy kicsit más érzés volt. 
Bennem megfordult, hogy megmutatha-
tom, mire vagyok képes, hiszen kislány volt, 
amikor én még kézilabdáztam. A lelkesedés 
ellenére azért az ész dominált, a test már nem 
úgy engedelmeskedett, mint régen; többet 
gondol az ember magáról, mint amit koránál 
fogva végre tud hajtani. Mégis más az, ami-
kor az ember ott ül a padon, együtt készül a 
pályán, amikor a kis turpisságokat, elemeket 
át tudja adni. Persze Gáspár Gabi és Oblisz 
Anita a pályán is sokat hozzátett a sikerhez. 
A fiatal játékosok és az idősebbek összefogása 
(a rutinjuk önmagában nem lett volna elég), 
a közönség óriási szeretete sokat segített. Az 
országos visszhang is nagyon pozitív volt. 
Igaz, voltak csapatok, akiknek emiatt rossz 
volt a szája íze, de azt mondhatom, minden-
ben szabályszerűen jártunk el. A sport oldalá-
ról pedig több mint különleges, és mindegyik 
együttest minősíti, ha néhány negyvenes 
játékos segíteni tud a fiatalabbaknak, ahol a 
másik csapat is teljes erőbedobással küzd. A 
közönség pedig szenzációs volt, újra olyan 
volt, mint a nagy sikerek idejében. Megmu-
tatta a város, hogy ha hajt a csapat, ha látszik 
a lelkesedés, akkor nemcsak a nemzetközi 
kupadöntőre kíváncsi a közönség, hanem a 
bennmaradást is eredményként éli meg. 

Barbi: – Sose éreztem még csak hason-
lót sem! Nagyon jó volt játszani, a közönség 
teljesen feltüzelt minket! A csapat is nagyon 
együtt volt, egymásért, a klubért játszottunk.

Böbe: – Az első félidő végén álltam be né-
hány percre, de kevés időt töltöttem a pályán, 
éppen azért, mert Barbi nagyon jól játszott. 
Én voltam az ő cseréje. Szerettem volna gólt 
lőni, de ez a mérkőzés nagyon szoros volt, 
nem tehettem meg. Ízig-vérig sportember va-
gyok, később megnéztem a góllövőlistát is, és 
az azért nagyon furcsa, hogy a statisztikában 
egy meccs áll a nevem mellett, s nulla a gólja-
im száma. Nem szoktam ehhez hozzá… (ne-
vetnek). Nehezen ment az is, hogy egyáltalán 
rövidnadrágot húzzak, nem készültem fel jól, 
csak egy hetet edzettünk. Tisztában voltam a 
határaimmal.

ANYA A PÉLDAKÉP, 
AVAGY ELŐTTEM AZ UTÓDOM
Barbi: – Anyával rendszeresen lejárunk edze-
ni. Nagyon sokat edzünk, szeretek vele dol-
gozni. Akkor fejlődtem a legtöbbet, amikor 
vele edzettem, s nem az edzők miatt, hanem 
mert igénylem a többletmunkát. Anyutól és 
édesapámtól (Sári Árpád, szintén élvonalbe-
li játékos volt – a szerk.) sokat tanultam. Az 
pedig már csak természetes, hogy Anyukám 
a példaképem. 

Böbe: – Most is elérzékenyülök, ha az 
utolsó gólra gondolok. Képek villannak: az 
utolsó hetes – másodpercekkel a vége előtt – 
anyuka a lányával, igazi hollywoodi történet. 
Amerikában sem írhattak volna különbet. 
Barbi volt a mezőny legjobbja, élete legjobb 
teljesítményét nyújtotta, 10 gólt lőtt, s a dön-
tő hétméterest is ő lőhette, én pedig, mint 
az egyik szervező, ott álltam a pálya szélén. 
Lendül a keze, belövi, 22:21, nyer a csapat! A 
hetesnél valamit visszakapott a kézilabdától, 
mert végre alanyi jogon lőhette, hiszen kis 
korától mindig az árnyékomban élt. A gólja a 
bennmaradást, a sikert, az összefogás, az aka-
rat erejét jelentette. Mindenre választ adott. 
A város megérezte, hogy nem azok közé 
tartozom, akik elvettek a csapattól, hanem 
igyekszem a csapatért tenni. Az is kiderült, 
hogy Sári Barbi sem azért tagja a csapatnak, 
mert a mi lányunk, hanem mert olyan szintű 
játékos.

Barbi: – Az utolsó hetesnél nagyon izgul-
tam, de belőttem. Azt hiszem, ez a siker elkí-
sér a pályafutásom során. Ha egyszer leszek 
„valaki”, s vissza kell emlékeznem a kezdetek-
re, ez a mérkőzés biztosan a felemlegetendők 
közt marad. – Szóládi Zoltán

AZ ÖSSZEFOGÁS DIADALA:
EGY ÖRÖKEMLÉKŰ GYŐZELEM 
MARGÓJÁRA

Anya és lánya egy 
csapatban a közös 
sikerért

2 0 0 9 .  m á j u s  •  1 3

S p o r t
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AHOL A TEST ÉS A LÉLEK 
TALÁLKOZIK

Európai szintű 
sportkomplexum 
Dunaújvárosban 

Nőnapra – március 6-án délután – nyitot-
ta meg kapuját a Duna-Fitt Sportcentrum 
Dunaújváros szívében. A buszpályaudvartól 
ötven méterre, a régi laktanya épületéből 
kialakítva, 4000 m2-en, 6 szinten teljesen 
felújított, klimatizált, exkluzív sport- és sza-
badidőközpont várja immáron látogatóit 
nívós szolgáltatásaival. A komplexum meg-
álmodóinak az volt a céljuk, hogy az egész 
országban egyedülálló egészség-, sport- és 
szabadidőközpontot hozzanak létre. Emel-
lett természetesen szeretnének igényes sza-
badidős tevékenységekre lehetőséget nyúj-
tani, és színteret biztosítani az egészséges 
életmódhoz elengedhetetlen sportolásnak. 
Ezért semmit sem bíztak a véletlenre. Az ak-
tív sport szerelmeseinek 600 m2-es fitness 
terem áll a rendelkezésére, a legkorszerűbb 
kardio, kinesis és fitness gépekkel, valamint 

spinningterem, kis és nagy aerobikterem, 
karateterem és négy squash pálya biztosítja 
a minőségi kikapcsolódást. 

A nyitás alkalmával nőnapi meglepetés-
sel várták a nagyérdeműt, míg húsvétkor 
ingyenes játszóházat és bábműsort szervez-
tek a legkisebbeknek. Képünkön éppen a 
húsvéti rossz szellemektől vesznek búcsút a 
körjáték résztvevői. – Sz.Z.

KÉTEZERNÉL IS TÖBBEN 
FUTOTTAK 

Másodszor 
is megmozdult 
a város 
Dunaújváros lakóinak több mint öt száza-
léka húzott futócipőt április 25-én, szom-
baton délelőtt, hogy az előírt 3,1 kilomé-
teres távot teljesítse a gyönyörű napsütéses 
időben. A K&H olimpiai futónapok soro-
zatának első állomásaként idén Dunaújvá-
rosban startolhatott az a 2150 nevező, aki 
vállalta, hogy futva, sétálva vagy kocogva 
teljesíti a kötelező penzumot.  
 – Sz. Z.

XXX. ARANY ÜST NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY

Pille- és sztárparádé volt az uszodában
Jubileumi Arany Üst úszófesztivál zajlott április 8-a és 10-e között a dunaújvárosi Fabó Éva 
Sportuszodában. Az immáron XXX. Arany Üst Nemzetközi Úszóverseny több újdonságot is 
tartogatott a versenyzők és az érdeklődők számára. Idén ugyanis nemcsak a serdülő, hanem a 
gyermek korosztályú sportolók is rajtkőre álltak. Az pedig már a megszokott módon történt, 
hogy délelőttönként az előfutamokat, délután négy órától pedig a döntőket rendezték meg. Az 
utolsó nap, és talán az egész verseny legnagyobb sportcsemegéjének azonban egy másik újdon-
ság számított: a Pille Parádé, amely a magyar úszótársadalom színét-javát megmozgatta.  – Sz.Z.

S p o r t

Takács Krisztián

Cseh Laci kereszttűzben Dedikálás

Dobár Éva
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Községünkben április 30. és május 2. között 
ismét megrendezésre került a Szállás-napok. 
Április 30-án a művelődési házban Remb-
randt repro,- és Előszállás jelene és múltja 
képekben, kiállítás nyitotta az estet. Utána az 
ünnepi műsorban Ősi Ildikó színművésznő 

(községünk szülötte) irodalmi estjét láthat-
tuk, dr. Bodolai György zenei kíséretével. 
Gajdó András pedagógus – aki 51 éve vesz 
részt a kulturális élet szervezésében – mond-
ta az ünnepi beszédet. Baksa Józsefné, Barta 
Jánosné és Csapó Mihályné népdalokat éne-
kelt, majd iskolánk néptánccsoportja zárta az 
estét. A Himnuszt és a Szózatot a közönség 
együtt énekelhette a Rozmaring Nyugdíjas 
Klub Kórusával.

Május 1-jén rekordot döntött a megjelen-
tek száma a Horgásztónál. Kb. 200 fő élvez-
hette a gyönyörű időt és a horgászás izgalmát. 
A felnőtteknél Molnár Tibor, az ifiknél Péja 
Csaba, a gyermekeknél Gabriella Márk örül-
hetett a legtöbb halnak és az I. díjnak. A nap 
és a horgásztó történetének különleges ese-
ménye mégis egy női versenyző eredménye, 
Sziliné Kovács Ágnes I. helyezett rekordja, egy 

4,68 kg-os ponty volt. A futballpályán a villám-
mérkőzéseken kívül volt íjászat, pókersátor és 
sörivó verseny is. Mindkét helyszínen bográ-
csokban főtt a finom ebéd a megjelenteknek.

Május 2-án a Szögletkertben folytatódott 
a vidám hangulat és a programkavalkád. Dél-
előtt borverseny, főzőverseny, paint ball volt, a 
játszóházban pedig papírmerítés, gyöngyfűzés, 
arcfestés és más érdekes foglalkozások. A dél-
utáni bemutatókon láthattuk az alapi Mezőföld 
Népi Együttest. Iskolánk citerásaival együtt lé-
pett fel a Szabadegyházi Citeraműhely, eljött 
Nagykarácsonyról a Step Aerobic csapat és 
Dunaföldvárról a LÖFAN mazsorett csoport 
is. Ovisaink,  iskolánk énekkara és az aikido 
csoport is helyett kapott még  a programban.

Az estét a Bojtorján együttes fellépése, 
majd Dj. Géczy nosztalgia diszkója zárta.

 – Jákliné Rankasz Brigitta

A Duna-menti Járműtörténeti Baráti Kör 
tizedik alkalommal rendezte meg Dunaúj-
városban a veteránjármű-találkozót és alkat-
részbörzét. A kiállítás, árusítás április 18-án 
volt, amelyen kiemelt vendégként a Simson 
SR barátok és járműveik mutatkoztak be. A 
találkozóra bárki elvihette régi autóját, mo-
torját, ha nem féltette a kíváncsi tekintetektől, 
vagy ha tanácsot, segítséget kért a szakszerű 
felújításhoz. A rendezvényt végül – a hagyo-
mányok szerinti – felvonulás zárta.

Háromnapos 
majális Előszálláson

Veteránautó-találkozó 
– tizedszer

Megyei bormustra 
Az I. Fejér megyei Bormustra 2009. má-
jus 16-án 10 és 20 óra között Spányi An-
tal megyés püspök úr védnökségével és a 
megyei borászok közreműködésével kerül 
megrendezésre a székesfehérvári Szent 
István Király Múzeumban. Bemutatkozó 
borászatok: Bozóki Pincészet, Mór; Belecz 
Pincészet, Mór; Ertl Márton, Mór; Lics 
Balázs, Pákozd; Makadám Kft., Agárd; Mo-
nostori Pincészet, Mór; Simon és Simon 
Kft., Agárd; Regvinum Kft., Agárd; Takács 

Pincészet, Mór; Varga és Fia 
Pincészet, Mór; Velezvin, Vál; 
Vécsey Pincészet, Mór. Meg-
hívott borászat: Nyakas Pince, 
Malya Ernő, 2002. év borásza.

A borok kóstolása mellett 
a közönség Németh János ke-
ramikusművész alkotásaiban 
gyönyörködhet, a jó hangu-
latról pedig a pákozdi Abajka 
Citerazenekar gondoskodik. A 
borászatok hagyományterem-
tő szándékkal a rendezvény 
nyereségét karitatív célra, a 

Maroshegyi Fogyatékkal 
Élők Nappali Intézménye 
javára ajánlják fel.

Az exkluzív környezet-
ben bemutatkozó megyei 
borászatok szeretnék a 
bort és művészeteket ked-
velő közönség, illetve a 
turisztikai-gasztronómiai 
szakemberek figyelmét rá-
irányítani a megye kiváló 
boraira, művészeti-építé-
szeti értékeire, történelmi 
hagyományaira.

2 0 0 9 .  m á j u s  •  1 5

Valamint szórakoztattak is az idei Fejér 
megyei diáknapok résztvevői április első 
hétvégéjén.  A már hagyományos feszti-
válnak új motívuma volt, hogy ebben az 
évben irodalmi és helytörténeti kategóri-
ákban is nevezhettek a középiskolások.

Székesfehérvár szinte valamennyi kul-
turális intézménye helyet adott a prog-
ramoknak, amelyek fő szervezője idén 

is a Fejér Megyei Művelődési Központ 
volt. Az énekesek a Táncházban, a vers- és 
prózamondók a Barátság Klubmoziban, 
a rockzenészek, mai dalosok A Szabad-
művelődés Házában léptek fel. A népze-
nészek, néptáncosok a Művészetek Háza 
színháztermében, a színjátszók a helyőrsé-
gi klubban léptek színpadra. A kategóriák 
győzteseit a Vörösmarty Színházban láthat-
tuk ismét a vasárnapi gálán. Itt dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott köszöntő beszédet. A fesztivál 
mottójára utalva kifejezte reményét, hogy a 
fellépők és a nézők egyaránt jól szórakoztak 
a mozgalmas programokon a két nap során. 
Elmondta ugyanakkor, hogy biztos benne: 
a fiatalos „bulizás” mellett nem tévesztették 
szem elől a találkozó szép célját, a művésze-
tek segítségével történő értelmes és értékes 
önmegvalósítást, önkifejezést sem.

Szórakoztak ezerrel
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– Hát nekem semmi esélyem.
– Mi az hogy neked? Az egész osztályra 

pikkel. Meglátja az írásunkat és egyből ráírja 
a karót. Nem is érdekli, mi van benne. Rosz-
szul lesz, ha csak ránk gondol.

– Passzold már! Mit dekázgatsz?
– Ehhez legalább értek. A fenébe is. Tuti-

ra meghúzott. Jövő héten jöhetek megint.
– Tele van a bugyrom az egésszel. Akinek 

van ültetvénye, úgyis érti. Akinek nincs, lö-

vése nem lesz hozzá, könyvből nem lehet a 
szakmát benyalni.

– Ha egyes, egyes.
– Mi? Két jegyet kapunk rá?
– Hülye. Úgy értem, ha egyest kapok, 

akkor egyest kapok. Tudomásul veszem. 
Azt legalább megérdemlem, megdolgoztam 
érte.

– Milyen nyálas csengőhang! Az asszo-
nyod hív mi? Gyere hájfejű, addig rugdosd 
te velem a bőrt!

– Nekem csak a fejem hájas, neked vi-
szont az agyad.

– Azér’ ilyen nagy a szád, mer’ téged első-
re áttuszkolt a tanár a vizsgán? Látni se akar 
többet  –  a helyedben erre nem vágnék fel.

– Ezek a csajok nem normálisak, tök pe-
dálok, öregem. Ami nem ötös, az ezeknek 
nem is jegy. 

– Hú, apám, figyelted, mandínerből! Na 
ezt csinálja utánam a dékán! Ezt bezzeg nem 
osztályozza senki.

– Hol van a fociban mandíner, te mafla?
– Hát a csukámban, öreg. 
– Állóképesség mi? Ilyen marhaságot! 

Méghogy a bornak állóképessége legyen. 
Az alkoholistának, annak van.

– Én végigolvastam a könyvet, esküszöm, 
hogy nem állt vagy ült benne a bor, sehol.

– Megkérhetnénk a csajokat, hogy segít-
senek.

– Nekem egy nő ne mondja meg, 
micsinájjak… Max annyit kérdezzünk meg, 
mit biflázzunk be, hogy átmenjünk… Ezt 
kapd ki, szakikám… Góóóól!

Mosonmagyaróvár, egyetemi park; 2009. 
április 28. – Méhes Mónika

Savanyú a…

A helyes megfejtést 2009. május 20-ig beküldők között könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy 
e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk. Áprilisi nyertesünk: Víg Ildikó, Mór.

1 6  •  F e j é r  L a p 

HIRDETÉS

Szeretné, ha hirdetése eljutna 
a megye összes polgárához?

Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!
Megjelenik minden hónapban 165 ezer példányban

Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde. Mobil: 30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu
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