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Testükkel védelmezték 
a tavat
Az Élőlánc Magyarországért Moz-
galom szervezésében több mint 
ezren alkottak élő láncot a Velen-
cei-tó partján. – 2. ol dal

Válságkezelés kultúrával 
A város és a térség legkiemelke-
dőbb kulturális, sport- és szabad-
idős rendezvénye zajlott május 8. 
és 17. között Bicskén. 
 – 11. ol dal

  

   BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON

Verőfényes FINálé
Immár második alkalommal ren-
dezték meg a FINálé elnevezésű 
Fejér Megyei Ifjúsági Napot. 
 
 – 3. ol dal

1000 éves megyék
Ünnepi közgyűlés Sólyon

Az ápolói hivatás: 
erő és bátorság
Az Ápolók Nemzetközi Napját ün-
nepséggel és tudományos tanácsko-
zással köszöntötték a megyei Szent 
György Kórházban. – 8. oldal
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„Csak a testemen át” – jelentette ki az 
egyik résztvevő, amikor az Angelika 
Környezetvédő Egyesület és az Élőlánc 
Magyarországért Mozgalom szervezésé-
ben több mint ezren alkottak élő láncot a 
Velencei-tó partján, tiltakozva a sukorói 
evezőspályára tervezett gigantikus szó-
rakoztatóipari beruházás ellen. A meg-
mozdulásra a már ismert okok mellett 
azért is volt szükség, mert a kormány 
kiemelt népgazdasági jelentőségű beru-
házássá minősítette a tervet, miközben 
beismerték, hogy részleteket ők sem 
ismernek. További pikantériája az ügy-
nek, hogy a Fejér Megyei Főügyészség 
hűtlen kezelés és közokirat-hamisítás 
gyanújával nyomoz az ingatlancsere 
kapcsán.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke felszólalásában hangsúlyozta, 
a létesítmény gyökeresen megváltoztatná 
az üdülőhely jellegét, hiszen az eddigi ven-
dégforgalom többszörösét tervezi fogadni a 
majdan felépülő kaszinóváros. A Velencei-tó 
medencéjében nagyjából 20 ezer ember él, a 
tó évente mintegy 100 ezer vendéget fogad. 
Ezzel szemben a King’s City szórakoztató 

centrum napi tízezer vendéggel számol, ami 
évente több millió főt jelentene. – Ennek 
nincsenek meg infrastrukturális feltételei, és 
a kaszinóváros nem illeszkedne a természeti 
értékekben gazdag környezetbe sem – tette 
hozzá dr. Balogh Ibolya.

A rendezvény további szónokai – Lányi 
András, az Élőlánc Magyarországért elnök-
ségének tagja, Szigeth Gábor, az Angelika 
Természetvédelmi és Kulturális Egyesü-
let képviselője; Fenyvesi László, a Magyar 
Madártani Egyesület Fejér megyei elnöke; 
Osskó Judit, Prima Primissima-díjas épí-
tész; Siklósi Béla, a horgászok képviselője és 
Tiborcz Péter, a megyei közgyűlés alelnöke 
– rávilágítottak a beruházás várható környe-
zeti hatásaira, a tájrombolást és a közvagyon 
kiárusítását említve leggyakrabban.

Az utóbbival kapcsolatos kijelentése-
ket erősíti a Fejér Megyei Főügyészség is, 
amely különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja 
miatt büntetőeljárás indítását kezdemé-
nyezte a Központi Nyomozó Főügyészség-
nél. A gyanú szerint az ingatlan indokolatla-
nul, kirívóan alacsony áron került az állam 
tulajdonából a jelenlegi tulajdonoshoz.

Mint ismeretes, a befektető csereügylet 
révén jutott hozzá a 70 hektáros sukorói 
területhez úgy, hogy az állami tulajdonban 
lévő Velencei-tavi ingatlanért cserébe két 
Pest megyében található gyümölcsöst adott, 
illetve további 300 millió forintot fizetett az 
ügyletben eljáró Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt.-nek. A felek szerint ugyanis a 
sukorói ingatlan 1,1 milliárd forintot ért, a 
csereingatlanok pedig 800 milliót. A megyei 
főügyészség azonban úgy véli, a sukorói in-
gatlant erősen alulértékelték, a Pest megye-
ieket viszont jóval a tényleges értékük fölött 
számították be; az ezzel okozott kár akár öt-
százmillió forint is lehet.

Az ügy másik szálát a rendőrség vizs-
gálja: közokirat-hamisítás gyanúját veti fel, 
hogy a vevő  állandó lakóhelyként Sukorót 
tüntette fel, mert ez feltétele volt az ingatlan 
megszerzésének, valójában azonban nem 
lakik életvitelszerűen a településen.

Arzén, ammónium, bór, fluorid, nitrát, nitrit, 
vas, mangán és még ki tudja mennyiféle alko-
tóelem, amelyek megtalálhatók az ivóvízben, 
s amely miatt annak tisztítása elengedhetet-
len. Az egészségügyi határértékeket ráadásul 
nemrégiben még lejjebb szorították, ami 
egészségügyi szempontból örvendetes, de 
a vízminőség javítását támogató, több for-
dulós pályázati lehetőségekhez szükséges 
önerő nagy pénzügyi terhet ró az érintett 
önkormányzatokra. Emiatt hívott össze regi-

onális egyeztetést a témában Balsay István, a 
Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke.

A megyeházán rendezett fórumon részt 
vett Horváth Lászlóné, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium vízgazdálkodási 
osztályának vezetője és Szittáné Bilanics 
Erzsébet, az Önkormányzati Minisztérium 
önkormányzati gazdasági főosztályvezető-
helyettese. Rajtuk kívül megjelent az Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőség szakmai tanács-

M e g y e i  h í r e k

Testükkel védelmezték a tavat

Az egészséges ivóvízhez mindenkinek joga van
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közgyűlés Horváth András MSZP-
frakcióvezető, majd az MSZP-
frakció több más tagja felszólalá-

sával kezdődött, ők éles hangon bírálták a 
közös cég létrehozását. Szakmai kérdéseik-
re az RFV Beruházó Kft. vezérigazgatója, 
Makra József válaszolt, majd következhetett 
a szavazás, amely előtt a szocialista frakció 
kivonult az ülésteremből. A jelenlévő 21 
képviselő egyhangúan támogatta a határo-
zati javaslatot, amelynek értelmében létre-
jött a többségi önkormányzati tulajdonú 
cég, Fejér Megyei Energia Szolgáltató Non 
Profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. 
A közös cégben a Fejér Megyei Önkormány-
zatnak 51 százalékos tulajdoni hányada lesz, 
az RFV-nek 49. A kisebbségi tulajdonos fel-
adata lesz az önkormányzat valamennyi in-
tézménye részére nyújtott energiahatékony 
hőszolgáltatás 15 éven keresztül, valamint a 
korszerű hőszolgáltatás teljesítéséhez 1,335 
milliárd forint értékben korszerűsítő beru-
házást kell végrehajtania. A cég 20 százalé-
kos energiamegtakarítást garantál.

– Néhány hónapja jelentkezett az FRV 
Nyrt. a megyei önkormányzatnál, s ajánlatot 
tett összes intézményünk fűtéskorszerűsí-
tésére. Sok egyeztetést követően, hónapok 
alatt készült el az előterjesztés – hangsúlyoz-
ta a testületi ülést követő sajtótájékoztatón 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke. – Ezt a témát már az előző közgyű-

lésünkön tárgyaltuk volna, de levettem a 
napirendről, mert a főjegyző által kifogásolt 
pontokat meg kellett vizsgálnunk a szerző-
désben. Most újfent a testület elé került, és 
megszavaztuk, mert teljes mértékben jog-
szerű, és mert komoly segítséget jelent az 
önkormányzatnak. Az ellenzék szerint rossz 
a szerződés és felelőtlen a gazdálkodásunk. 
Ezt a támadást határozottan visszautasítom, 
mert közismert tény, ők is pontosan tudják, 
hogy a kormány juttatta, mégpedig szán-
dékosan, törvényt sértve, nehéz pénzügyi, 
gazdasági helyzetbe valamennyi megye ön-
kormányzatát. A szerződés aláírását köve-
tően szinte azonnal hozzájutunk 250 millió 
forinthoz ott, ahol az épület is a tulajdo-
nunkban van. Ahol csak a fenntartást végez-
zük, ott a tulajdonos önkormányzatokkal 
háromoldalú megállapodásokat kötünk, s 
azt követően jutunk hasonló nagyságrendű 
összeghez – jelentette ki dr. Balogh Ibolya a 
sajtótájékoztatón.

Immár második alkalommal rendezték 
meg a FINálé elnevezésű Fejér Megyei If-
júsági Napot, a Fejér Megyei Közgyűlés 
Ifjúsági és Turisztikai Bizottsága támoga-
tásával május 16-án. A rendezvénynek a 
Velencei-tavi Vízi Sportiskola adott ott-
hont. A délelőtt folyamán dr. Balogh Ibo-
lya, a megyei közgyűlés elnöke mondott 
köszöntőt, majd a Velencei-tavi évadot 
Gyulay Zsolt olimpiai bajnok, a MOB al-
elnöke – az MTK kajak-kenu szakosztályá-
nak igazgatója – nyitotta meg. 

A Himnusz hangjaira fölvonták a nemzeti 
színű lobogót, s ezt követően a tó koszorúzá-
sára és az evezőlapátok vízre dobására került 
sor. Az eseményen Döbrentei Gábor, a VVSI 
igazgatója is köszöntötte a jelenlévőket. Az 
ünnepélyes évadnyitó után Vízre száll a kép-
zelet címmel bolondos vízi járművek verse-
nyével folytatódott a program. A színpadon 
Tomasek Eszter énekelt, majd a Szedtevette 
együttes adott népzenei koncertet. Híres 
sportolók – Horváth Viktor öttusázó, Vincze 
Melinda és Kovács Angéla, a Fehérép Alcoa 
női kézilabdacsapat játékosai, Kóger Dániel 
és Sofron István, az Alba Volán SC jégkorong 
szakosztályának válogatott hokisai és Kovács 
István, a pekingi olimpiai láng hordozója – 
számoltak be sportélményeikről, jövőbeli 
terveikről. 

Majd a sárosdi Jázmin Hastánc Csoport 
és a Felicita Kulturális és Táncsportegyesü-
let tartott látványos táncbemutatót. Számos 
egyéb program is várta a fiatalokat, például 
barantabemutató, hennafestés, kézműves 
foglalkozás, tűzzsonglőrök, sárkányhajózás. 

Különböző pályázatok révén a tanulók 
agytekervényeit is megmozgatták, a Diák 
Expo keretében a diákok bemutatták isko-
lájuk képzési kínálatát, valamint előterjesz-
téseket készíthettek az EU-sátor versenyén. 
Az esti programok nyitásaként a Kaukázus 
együttes zenélt, majd megyei amatőr együt-
tesek mutatták meg tehetségüket éjszakába 
nyúlóan.

Levegőhöz jut az önkormányzat

Verőfényes FINálé

Mindössze egyetlen napirendet tárgyalt a Fejér Megyei Közgyűlés, má-
jus 21-ei rendkívüli ülésén. A döntés értelmében létrejött a Fejér Megyei 
Energia Szolgáltató Non Profit Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek 
révén nagyjából 500 millió forinthoz jut a megyei önkormányzat.

adója, a Fejér, Veszprém és Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat, illetve a 
három megyéből érintett települési önkor-
mányzatok polgármesterei, a KDT Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, a KDT Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatóság, az ÁNTSZ Közép-
dunántúli Regionális Intézete, valamint a 
térségben működő ivóvíz-szolgáltató válla-
latok. A minisztériumok képviselői előadást 
tartottak az aktuális pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatban a polgármesterek, vízszolgálta-
tók pedig helyspecifikus kérdéseket intéztek 
az előadókhoz a pályázati feltételekről.

– A régióban 34 települést érint hatványo-
zottan az ivóvízminőségi probléma. Szeretnénk 
elérni, hogy sehol se legyen gond ezzel, ezért 
megállapodtunk abban, hogy felmérjük a Fejér, 
Veszprém és Komárom-Esztergom megyében 
érintett települések egyedi, ivóvíz-ellátással, ivó-
vízminőséggel kapcsolatos jellemzőit, pályázati 
problémáit, és közös beadványt készítünk. A 
jelenlegi gazdasági viszonyok közepette egyéb-
ként az önrész okozza a legnagyobb problémát, 
ennek megoldására is javaslatokat kívánunk 
tenni – mondta az eseményt követően Balsay 
István, aki vállalta azt is, hogy a javaslatokat ösz-
szegyűjti és továbbítja a minisztériumokba.

A
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z apró mindössze 452 lakost szám-
láló Veszprém megyei település 
május 23-án megtelt élettel és 

vendégekkel. A megjelentek méltósággal 
emlékezni mentek, tisztelettel fejet kívántak 
hajtani elődeink előtt, akik megalkották, mű-
ködtették, élettel töltötték meg a vármegyé-
ket, amelyek ezer év múltán is sziklaszilárdan 
állnak minden külső támadás ellenére. A nap 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött a falu 
Árpád-kori református templomában, ame-
lyet Márfi Gyula katolikus érsek, Steinbach 
József református püspök, Korzenszky Ri-
chárd tihanyi perjel, Vető István evangéli-
kus püspökhelyettes és Bikádi László sóly-
hajmáskéri református lelkész celebrált.

Az esemény az erre kialakított rendezvény-
sátorban folyatódott az ünnepi, összevont 
megyegyűléssel. A megnyitóbeszédet Mádl 
Ferenc, a Magyar Köztársaság volt elnöke 
mondta több száz résztvevő jelenlétében.

– Pannónia négy nevezetes megyéje és 
Sóly község hívására gyűltünk ma itt össze. A 
történelem ezen a földön jelölt otthont a ma-
gyarságnak, adott helyet a fennmaradás és az 
országépítés küzdelmeinek. Ez a föld, amelyen 
ma állunk, része volt az államalapításnak. A 
püspökségek és a várak mellett a megyék vol-
tak azok a szervezeti egységek, amelyeket Ist-
ván az ország egységének megteremtésére, a 
keresztény hit és a központi hatalom megerő-
sítésére hozott létre. Az idők során a megyék 
nemcsak a központi hatalom döntéseit továb-

bították a kisebb közigazgatási egységek felé, 
hanem önkormányzati egységként, egyfajta 
autonómiaként léteztek. Évezredes működő-
képességük bizonyítja, hogy a jövőben is szük-
ség lesz rájuk. Bízom benne, nemcsak a múlt 
és a jelen, hanem a holnap is igazságot fog szol-
gáltatni ennek – hangoztatta Mádl Ferenc.

Márfi Gyula veszprémi érsek beszédében 
az állam és az egyház kapcsolatát boncolgatta: 
– Manapság törekvések vannak arra, hogy az 
államot és az egyházat teljesen különválasszák 
egymástól, s az egyházat valamiképpen kiszo-
rítsák a társadalom peremére. Ez a szétválasz-
tás azonban komoly veszélyeket rejt magá-
ban. Amikor bemegyek egy önkormányzati 
vagy állami hivatalba, akkor én ott is katolikus 
vagyok. Amikor a templomba bemegyek, ak-
kor én ott magyar állampolgár maradok. Ez az 
egész elgondolás egy szellemi öngyilkosság, 
mert az államnak és az egyháznak rengeteg 
közös teendője van. Egy állam nem lehet kö-
zömbös polgárainak a hitével és a hitből faka-
dó erkölcsével szemben. Az egyházak sokat 
tehetnek a társadalom morális válságának fel-

számolásáért, és tesznek is. Amennyiben egy 
állam kezd közömbössé válni polgárai vallá-
sával szemben, akkor előbb-utóbb közöm-
bössé válik az egészségükkel, az oktatásukkal, 
sőt a biztonságukkal szemben is, s ilyetén-
képpen magukkal a polgárokkal szemben is. 
Az állam nem lehet semleges az egyházakkal, 
együtt kell működnie velük. Persze túl sem 
kell értékelni a kereszténységet, hanem meg 
kell találni az optimális együttműködés kere-
teit – jelentette ki Márfi Gyula.

– 1009-et írtak a krónikások akkor, amikor 
Szent István királyunk Sólyon kiadott okleve-
le először említi a ma itt emlékező és ünneplő 
négy megyét, köztük Fejér megyét – kezdte 
történelmi visszaemlékezését dr. Balogh Ibo-
lya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. – Ezer 
éve már, hogy Fejér megye az ország egyik 
igazgatási, kulturális központja. A XVI. szá-
zad első negyedéig a magyar királyok koro-
názási és temetkezési helye. A 150 éves osz-
mán-török uralom felőrölte ugyan a megye 
gazdasági erejét, lakosságának számát alapo-
san lecsökkentette, de a Fejér megyében élők 
szorgalmának köszönhetően a török kiűzése 
után a térség újra az ország életének szerves 
részévé vált. Hosszú évszázadok, egymást kö-
vető generációk munkájának eredményekép-
pen a megye mindig képes volt a megújulás-
ra, a történelem viharos évtizedeinek sikeres 
túlélésére. Mindaz, ami a hozzánk látogatót 
körbeveszi, a táj szépsége, a tárgyi emlékek, 
az életünk részévé vált szellemi örökség, 
mind magukban hordozzák az egykor itt élt 
emberek keze nyomát, munkáját – mondta 
dr. Balogh Ibolya.

Kiemelte: szentként tisztelt királyunk te-
vékenysége révén Magyarország szilárd szer-
kezetet kapott. Állam született, és létrejött 

A

4  •  F e j é r  L a p 

Idén ünnepli fennállásának 1000. évfordulóját Fejér, Pest, Veszprém és 
Zala megye. Szent István király 1009-ben Sólyon adott ki adományle-
velet Szent Mihály veszprémi egyházának, s ebben az okiratban említik 
először és bizonyíthatóan Fejért, Pestet, Veszprémet és Zalát (Kolon), 
valamint központjaikat: Fehérvárt, Kolont, Veszprémet és Visegrádot.

NÉGY MEGYE MILLENNIUMI ÜNNEPSÉGE SÓLYON 

Szent István ezeréves 
örökségére alapoznak
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az állam támasztéka, a megyerendszer. Szent 
István olyan művet hagyott maga után, amely 
ezer éven át megtartotta országunkat. Az ad-
dig hontalan, szilaj magyar nép gyökeret vert, 
és bekapcsolódott az akkori Európa vérkerin-
gésébe. A megyerendszer Szent István-i örök-
ség, ezer éve működő intézmény. Néhány éve 
mégis azt hallhatjuk, hogy a hagyományokat, 
egyéneket semmibe vevő pillanatnyi politikai 
érdekek kívánják meghatározni az együttélés 
határait. Ez a szándék szembemegy ezer év 
minden küzdelmével, arculcsapása államala-
pító királyunk örökségének, a közös erőfeszí-
téseknek.

– A megye intézménye ezer éve is arra a 
természetes megfontolásra épült, hogy a ha-
sonló helyzetük miatt összetartozók ismerik 
legjobban saját szükségleteiket. Céljaikat 
az ugyanazon közösséghez tartozók fogal-
mazhatják meg a legbiztosabban, és tenni is 
együtt tehetnek érte a legeredményesebben. 
A gondolat, amely szerint a régiók hatéko-
nyabban működhetnek, teljesen valószerűt-
len, megalapozatlan. A megye határain be-
lül lévő települések eltérő adottságaik, helyi 
sajátosságaik ellenére nem elszigetelődnek, 
hanem a közös érdekek mentén összefognak. 
A helyi értékeknek az életben maradása teszi 
gazdaggá és színessé kultúránkat. Ma, hosszú 
évszázadok távlatából tudjuk, hogy amit Szent 
István megálmodott és létrehozott, kiállta az 
idők próbáját. A megye intézménye életképes, 
működő, a benne élőknek keretet, biztonságot 
adó – szögezte le dr. Balogh Ibolya.

Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés el-
nöke elmondta: Pest megye az évszázadok 
során „vezérmegyévé” vált, az ország gaz-
dasági és kulturális életének centruma volt. 
Jól jelzik ezt azok az intézmények, amelyek 
alapítását a megye kezdeményezte, s azok 
országos jelentőségűvé váltak: az első hazai 
takarékpénztár, a Nemzeti Színház, a Mű-
egyetem, a Vakok Intézete és a Pest-Vác kö-
zötti vasút. Szerinte Szent István vármegye-
rendszere nélkül Magyarország eltűnt volna 
a történelem viharaiban.

Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés 
elnöke arra emlékeztetett, hogy Zala várme-

gye mindig az ország egyik védőbástyája volt. 
Kiemelte, olyan híres személyiségek köthetők 
a megyéhez, mint Zrínyi Miklós, a híres köl-
tő és hadvezér, Festetics György, a keszthelyi 
Georgikon megalapítója, valamint a reform-
kor két nagy politikusa: Deák Ferenc, a „haza 
bölcse”, a kiegyezés és a Monarchia létrejötté-
nek motorja és Csány László, a Szemere-kor-
mány közlekedési minisztere, a szabadságharc 
mártírja.

Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei 
Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a haza jövő-
je a lelkekben dől el, és azon áll vagy bukik, 
hogy a felnövekvő nemzedékek jól dönte-
nek-e az igazság mellett. A megye mindig is 
jelentős szerepet töltött be a magyar állam 
történelmében, hiszen a magyar királynékat 
mindig a veszprémi püspök koronázta és ő 
volt a kancellárjuk is. A megyében élt vagy 
annak kultúrájában, művelődésében jelentős 
nyomot hagyott Batsányi János, Kisfaludy 
Sándor, Petőfi Sándor és Jókai Mór is.

A négy megye ünnepi közgyűlése ezután 
közfelkiáltással határozatot fogadott el. Ennek 
szövege megemlíti, hogy a megyék kialakulá-
sa egyidős a keresztény magyar állammal. Az 
állam mellett a megye a magyarság egyetlen 
intézménye, amely ezer esztendőn keresztül 
alkalmazkodni tudott a történelem változó 
kihívásaihoz és ma is fontos részét képezi álla-
miságunknak. Kinyilvánították, hogy az állam 
és a megyék érdekei azonosak. Kérték, hogy 
a törvényhozás az állami, önkormányzati, 
közigazgatási funkciók, feladatok és hatáskö-
rök teljes körű szakmai felülvizsgálata, újbóli 
meghatározása alapján erősítse meg a megyék 
szerepét az önkormányzati rendszer működte-
tésében és a közfeladatok ellátásában.

A megyei elnökök ezt követően emlékur-
nát helyeztek el a sólyi Árpád-kori templom 
talapzatában. A dobozba a négy megyéből 
származó föld, egy-egy május 23-i megyei 
napilap, a közös emlékérem négy megyei 
változata, a magyar forint pénzérme-soroza-
ta, egy millenniumi programfüzet, valamint 
az elnökök és főjegyzők által aláírt határozat 
került. A programot a közeli ligetben emlékfa 
ültetése zárta.

RÉSZLET AZ 1009-ES SÓLYI 
ADOMÁNYLEVÉLBŐL
„Az oszthatatlan Szentháromság nevében! István, 
Isten kegyelméből a pannonok királya. Ha kegyes 
nagylelkűséggel nemcsak a legkedvesebb, hanem a 
jövevény híveinknek is teljesítjük méltányos kérése-
it, annál inkább illő, hogy az égiekre teljes lelkünk-
kel és odaadásunkkal törekedve, szent egyházaink 
kéréseit pártfogoljuk, javakkal és birtokokkal fel-
magasztalva őket, róluk serényen gondoskodjunk.

Tudatjuk ezért Isten szent egyházának, vala-
mint a mi valamennyi, tudniillik mostani és jö-
vendő hívével, hogy lelkünk üdvéért négy várost, 
névszerint Veszprém várost, ahol a püspökség 
székhelye épült, Fehérvár várost, Kolon és Viseg-
rád városokat minden egyházukkal, kápolnájuk-
kal és címeikkel, nemkülönben összes határaikkal 
és területükkel Szent Mihály veszprémi egyházá-
nak rendeljük alá.

Továbbá átengedünk, adunk és adományo-
zunk királyi beleegyezésünkkel és hatalmunkkal 
az említett veszprémi szent egyháznak egy Kér 
nevű falut Veszprém megyében, ahol – ahogy már 
említés volt róla – a püspökség székhelye épült, és 
Fehérvár város megyéjében fekvő három falut, 
névszerint Ősit, Kért és Berényt, ugyanígy Kolon 
város területén egy falut: Marcalfőt, Visegrád 
város megyéjében egy, a Duna felett fekvő falut, 
amelynél jobbról az Apurig nevű patak folyik, ha-
sonlóképpen egy Füle nevű falut, amely Úrhida vá-
ros kerületében fekszik, minden törvényes haszon-
vételükkel és tartozékaikkal, úgymint szolgáikkal 
és szolgálóikkal, rétjeikkel, szőlőikkel, szérűikkel, 
épületeikkel, mezőikkel, földjeikkel, megművelt és 
meg nem művelt szántóikkal, halász- és vadászhe-
lyeikkel, vizeikkel és vízfolyásaikkal, malmaikkal, 
járható és járatlan útjaikkal, akár van kijáratuk, 
akár nincs, hogy mindezeket, ahogy adományul 
kapta, örökösen birtokolja. (…)

Aki pedig ezen rendelkezésünket megszegni pró-
bálná, vagy kísérletet tenne Szent Mihály említett 
veszprémi egyházának kegyes püspökét, Istvánt és 
utódait a fentírt egyházi javakban és adományok-
ban háborgatni, tudja meg, hogy nyolcezer font 
színaranyat fog fizetni, felét a kamaránknak, másik 
felét Szent Mihály említett veszprémi egyházának, 
és nem különben kiváló püspökének, Istvánnak és 
utódainak, sőt sújtsa őt a a háromszáztizennyolc 
atya átka, örökös büntetésül pedig azon nyomban 
pokolra taszítva szünet nélkül égjen.

Hogy ennek nagyobb legyen a hitele és min-
denki szigorúan betartsa, e levelet saját kezünkkel 
megerősítjük és alján gyűrünk rányomásával meg-
jelöltettük.

Kelt Sólyban Szent István első vértanú kápol-
nájánál az Úr megtestesülésétől számított 1009. 
esztendőben.”

F e j é r  m e g y e  –  1 0 0 0  é v e  e g y ü t t
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– Az Antal-Lusztig kiállítással nyitotta a város a nyári szezont. Ho-
gyan fogadta a közönség a gyűjteményt?

– Rácsodálkoztak a páratlan gyűjteményre. A kollekció két generá-
ció értékmentő szenvedélyéből adódott össze, és a magyar képzőmű-
vészet közel százévnyi időszakát öleli fel. A négy helyszínen megren-
dezett tárlatot olyan alkotók nevei fémjelzik, mint Csontváry Kosztka 
Tivadaré és Rippl-Rónai Józsefé. 

– A főszervező Deák Képtár több mint kiállítótér…
– Közgyűjteményi funkcióján túl otthont ad a vendéggyűjtemé-

nyeknek és kulturális programsorozatoknak is. A Kortárs Művészeti 
Fesztivál számomra legszimpatikusabb jellemzője, hogy alulról kelt 
életre: a képtár koordinálta a bejelentkező produkciókat, kiállításo-
kat, garantálva a műfaji sokszínűséget. Külön öröm számomra, hogy 
idén a Vörösmarty Színház is csatlakozott a rendezvénysorozathoz A 
gát című ír történettel.

– Még javában tartott a fesztivál, amikor a város már a pünkösdöt és 
a gyermekeket köszöntötte.

– Idén az Arany János Általános Iskola virágkötészeti csoportját 
is meghívtuk a „Pünkösdi virágálom” alkotói közé. A gyermeknapon 
igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy segítsük a családokat: az 
arcfestést és a légvárakat térítésmentesen vehették igénybe az aprósá-
gok, a vendéglátósok pedig szolgáltatásaik árait tartották alacsonyan 
az ingyenes rendezvényen.

– Június elején nyitják az Ünnepi Könyvhetet „Olvasni jó!” szlogennel, 
a Városi Könyvtár szervezésében. Elég hívogató ez?

– A korábbi évektől eltérően kitelepülünk a belváros impozáns ut-
cáira, és kulturális programokkal dúsítjuk a rendezvényt, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy minél vonzóbbá tegyük – főként a gyermekek 
számára – az olvasás élményét. Társszervezőként segíti munkánkat a 
Szent István Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság. Bemutatjuk 
többek között Hagymásy András Prágai kocsmakalauz című kötetét, 
és standot kap a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány is.

– A lelki táplálék mellett kínálnak programot a gasztronómiai iránt 
érdeklődőknek is?

– Ilyen a Június 26–27-én a Gárdonyi Géza Művelődési Ház által 
rendezett Bor-Lakoma. A székesfehérvári Noé hegyi borrend segített 
a szervezésben, és tagjai felvonulnak az eseményen. Etyeki, móri, Ve-
lencei-tó és Balaton környéki pincészetek boraiból, illetve helybéli 
vendéglősök főztjéből választhatnak a vendégek.

– Nem lehet egyszerű a tópartokkal versenyezni a nyári hőségben…
– Az esték nálunk sem forróak. A Múzeumok éjszakájának tavaly 

óriási sikere volt, reméljük, idén is így lesz. Júliusban Miklósa Erikát 
hallgathatjuk a templom hűvösében, a Vörösmarty Színház pedig 
Nyári Színházi Fesztivált szervez: a légkondicionált teátrumban öt 
igazán üdítő, vidám vendégprodukció várja nézőit – A miniszter fél-
relép, Az indul a bakterház ígéretes címek…

– Üresen marad a Pelikán Udvar?
– Az Ákos Jegyirodával közösen szerveztünk két produkciót 

a kedvelt helyszínre. A város biztosítja a technikai feltételeket, az 
iroda pedig a műsort; az egyik vendégprodukció a Jelenetek egy 
házasságból lesz.

– Folytatódik a Musica Regia?
– Úgy tervezzük, igen. Bár anyagi lehetőségeink szűkösebbek, 

reményeink szerint fellép városunkban a Presidance táncformáció 
és színpadra állíthatjuk Gulyás Dénes és az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar közös Haydn-estjét. A Nemzetközi Néptáncfesztivál után az 
augusztus 20-i ünnepségsorozattal zárjuk a nyarat. A Zichy liget pavi-
lonjában minden vasárnap szól a zene; az Egyházmegyei Múzeum és 
a Deák Képtár is újabb kiállítással készül az őszre.  – Méhes Mónika

Üdítő események 
a nyári melegben

Palkó Tibor: Másolatok – 
Pöttyös háttér című kiállítása 

2009 a Kulturális Turizmus Éve. Brájer Éva, a szé-
kesfehérvári önkormányzat Kulturális és Turisztikai 
Bizottságának elnöke munkatársaival olyan program-
koktélt állított össze, amely a nehéz gazdasági környe-
zetben is lehetőséget nyújt a város lakóinak és a láto-
gatóknak a kulturált kikapcsolódásra – így a kínálat a 
szerényebb lehetőségűek számára is gazdag lesz.

K u l t ú r a

A székesfehérvári Szent István Ki-
rály Múzeum Országzászló téri 
épületében (8000 Székesfehérvár, 
Országzászló tér 3.)

A kiállítást 2009. június 5-én 
DrMáriás Béla képzőművész, író 
nyitotta meg. Ugyanekkor mutat-

ták be Palkó Tibor és L. Simon László közös, Háromlábú lovat etető 
lány című könyvheti könyvét. Közreműködött Dóra Attila (bariton-
szaxofon) és Buday Enikő (tánc), a kötetből Incze Ildikó színmű-
vésznő, a Vörösmarty Színház művésze adott elő részleteket.

A kiállítás megtekinthető 2009. szeptember 13-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 14–18 óráig. A kötet a helyszínen megvásárolható.

Huszonegy rajz huszonegy rövid szö-
veg kíséretében: ezt rejti Palkó Tibor 
Munkácsy-díjas képzőművész és L. Si-
mon László József Attila-díjas író, szer-
kesztő közös kötete. Egy képzőművész 
ceruzanyomainak lehetséges olvasatát, 
egy történetté összeálló mozaikot. Vagy 

éppen egy darabjaira széteső történetet. Az elbeszélés helyét kitöl-
tő képeket. (Magyar Műhely Kiadó, 2009)
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Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke nyílt levélben fordult 
Bajnai Gordon miniszterelnökhöz a 
Szent György Kórház hányatott sorsú 
fejlesztési pályázatával kapcsolatban. A 
válasz is megérkezett nagy sokára, ám 
nem a kormányfő foglalkozott e fajsú-
lyos kérdéssel, hanem a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda vezetője.

– Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Fejér 
Megyei Közgyűlés elnökeként, az itt élő em-
bereket képviselve fordulok Önhöz. Önhöz, 
aki Magyarország miniszterelnökeként oly 

sokszor beszél – politikai oldalaktól men-
tes – kiegyezéses politikáról, tisztán szak-
értői kormányzásról és gondolkodásról. Ha 
mindezt komolyan is gondolja, bizonyára 
segít megoldani egy felettébb méltányta-
lan, ráadásul törvény- és alkotmányellenes 
ügyet, amely hátrányosan érinti Fejér, Ko-
márom-Esztergom és Veszprém megye 1,1 
millió állampolgárát – állt a nyílt levélben, 
amely ekképp folytatódott: – A Fejér Me-
gyei Önkormányzat által fenntartott Szent 
György Kórházról van szó, amely – az Ön 
elődjének köszönhetően – e három em-
lített megye póluskórháza lett. A kórház 
neves szakemberek bevonásával szakmai 
fórumokon elfogadott és támogatott, ma-
gas színvonalú európai uniós pályázatot 
készített és adott be, azt remélve, hogy – a 
Dunántúl legnagyobb egészségügyi intéz-
ményében – betegeink rövid időn belül 
végre emberhez méltó körülmények között 
gyógyulhatnak. Pályázatunkat azonban egy 
több szempontból kifogásolható eljárás 
során, ráadásul az uniós pályázat alapvető 
céljának is ellentmondva tartalékkeretbe 
sorolták a magyar döntéshozók. Ön szerint 

2009 Magyarországán előfordulhat, hogy 
három megye polgárait, 1,1 millió embert 
tartaléknak nyilvánítsanak? Ugye nem vi-
tatja, hogy az egyenlő hozzáférés és gyó-
gyulás esélye mindannyiunk alkotmányos 
alapjoga? Ráadásul az Európai Unió ezen 
pályázatának célja is épp az egyenlő hoz-
záférés megteremtése volt! Ugye Ön sem 
gondolja másként? Ha nem, Önön a sor, 
hogy változtasson e súlyosan szakmaiatlan, 
elfogadhatatlanul diszkriminatív helyzeten! 
Miniszterelnök Úr! Egyet ígérhetek Önnek: 
mi elmegyünk a végsőkig! Ha ügyünk úgy 
kívánja, panaszunkkal az Európai Unió meg-
felelő fórumaihoz fordulunk. Remélem – a 
többi pályázó és Magyarország megítélése 
érdekében is –, hogy nem kell ehhez a végső 
eszközhöz folyamodnunk – zárta levelét dr. 
Balogh Ibolya.

A válaszra több mint egy hónapot kellett 
várni, ám a megye vezetése nem erre számí-
tott. Bajnai Gordon válaszra sem méltatta a 
megyei közgyűlés elnökét.

– Legnagyobb megdöbbenésemre a leve-
let a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, 
Mihali Erzsébet jegyzi, s abban a következők 
állnak: „Tájékoztatom, hogy szakmai kérdé-
sekben Miniszterelnök úr mindig az adott 
szaktárca álláspontjára támaszkodik, ezért le-
velét szakmai válaszadás céljából átadtuk a té-
máért felelős Egészségügyi Minisztériumnak 
azzal a kéréssel, hogy válaszukat közvetlenül 
Önnek küldjék.” Ebből számomra világosan 
kiderült, hogy Bajnai Gordon nem hajlandó 
foglalkozni egy ekkora horderejű kérdéssel. 
Nem várunk tovább, az ügyészséghez fordu-
lunk, ahová panaszbeadványt nyújtunk be, 
amelynek komoly következményei lehetnek. 
– hangoztatta dr. Balogh Ibolya.

DR . BALOGH IBOLYA LEVELÉT 
MEGÍRTA, A KABINETFŐNÖK 
VÁLASZOLT RÁ 

A fenntartó 
tovább harcol 
a kórház 
fejlesztéséért

E g é s z s é g ü g y

Az elmúlt tíz év során jelentős technikai 
fejlődésen ment át a Székesfehérvári Di-
agnosztikai Központ. Az évfordulóra a 
megyei Szent György Kórházban tudomá-
nyos, szakmai előadásokkal emlékeztek.   

A diagnosztikai központ rendkívül széles- 
körű tevékenységet folytat. Gyakorlatilag majd’ 
minden betegség felderítésében segítséget je-
lenthet. A központ technikai felszereltségéről 
szólva dr. Kiss Erika a diagnosztikai központ 
részéről elmondta: országos szintet tekintve is 
kiemelt helyen áll a központ, hiszen az elmúlt 
év novemberétől egy modern, hatvannégy 
szeletes Philips CT is segíti a betegellátást. 

A korszerű technikának köszönhetően gyor-
san és a korábban használt spirál CT-hez 
képest még jobb minőségben képesek a szak-
emberek a szükséges vizsgálatokat elvégezni.

A központ rendelkezik egy MR készü-
lékkel is. Segítségével az agyi és gerincel-
változásokat, valamint az ízületeket tudják 
megfelelően vizsgálni. A Szent György Kór-
ház épületében lévő diagnosztikai központ 
jelentős betegforgalmat bonyolít le. Ezt a 
számok is bizonyítják: naponta gyakran száz 
beteget vizsgálnak az eszközök segítségével. 
A központ naponta 15 órán keresztül műkö-
dik, szükség esetén hétvégén is. 

A tervekről szólva dr. Kiss Erika elmond-
ta, remélik, hogy év végére a korosabb MR 
készüléket is sikerül egy modernebb, több 
információt szolgáltató műszerre cserélniük. 
Célként nevezte meg egy magasabb térerejű 
és gyorsabb gép beszerzését, amelynek segít-
ségével még hatékonyabbá válhat a diagnosz-
tikai központ gyógyító, betegellátó munkája. 
A központ tíz éves jubileumi ünnepsége alkal-
mából konferenciát rendeztek a Szent György 
Kórházban, ahol a CT készülékek által megte-
remtett lehetőségekről, az új funkciókról hall-
hattak előadásokat a diagnosztika területén 
dolgozó szakemberek.

Tíz esztendős a Székesfehérvári Diagnosztikai Központ
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Az Ápolók Nemzetközi Napját hangula-
tos ünnepséggel és tudományos tanács-
kozással köszöntötték a megyei Szent 
György Kórház Romhányi auditóriu-
mában. Hárman vehettek át kitünte-
tést: Az év ápolója díjat Kovács Mária 
(Infektológiai Osztály) kapta, Az év asz-
szisztense Kusztor Attiláné (reumato-
lógia szakrendelés), Tiszteletbeli ápoló 
pedig Németh Mária (a Szállítási Osztály 
csoportvezetője) lett.

A Fejér Megyei Szent György Kórház 
Ápolási Igazgatósága, a Magyar Ápolási 
Egyesület Fejér megyei szervezete és a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara he-
lyi szervezete rendezte a május 12-ei ünnepi 
eseményt. Szabó Bakos Zoltánné ápolási 
igazgató, az esemény moderátora köszön-
tötte a résztvevőket, majd rövid bevezetőjé-
ben hangsúlyozta: az ápolás történelmünk-
ben hosszú utat tett meg, és mára egyike a 
társadalom kulcsfontosságú funkcióinak, 
melynek szakmai, társadalmi szerepe és fe-
lelőssége felbecsülhetetlen. A ma ápolója, 
egészségügyi szakdolgozója nélkülözhetet-
len része az egészségügy rendszerének.

Közvetlen hangvételű ünnepi beszédet 
mondott, illetve prezentációt tartott dr. 
Bucsi László osztályvezető főorvos (Orto-
pédiai Osztály), a Mozgásszervi Centrum 
vezetője. Szólt az ápolói szakma megterem-
tője, Florence Nightingale és  hazai megho-
nosítója, Kossuth Zsuzsa kivételes, küzdel-
mes életútjáról, s példaképül állította őket a 

mai szakemberek elé. Elemezte a ma dolgozó 
ápolók helyzetét. Utalt rá: akik e felelősség-
teljes hivatást választották, nagyobb anyagi 
és erkölcsi elismerést érdemelnének.    

Az ünnepség kiváló hangulatáról Feke 
Pál színész, énekes gondoskodott, nagy si-
kerrel: produkcióját vastaps köszönte meg. 
Közreműködött a Szent György Kórház kó-
rusa, Horváth Bálint karnagy vezetésével. 

Zárszavában Szabó Bakos Zoltánné ápo-
lási igazgató hangsúlyozta: az ápolói pálya 
izgalmas és kihívásokkal teli hivatás, mely 
lehetőséget nyújt mások kiszolgálására és 
saját képességeink fejlesztésére. Erő és bá-
torság ma az ápolói hivatás! Aki az ápolói hi-
vatást szívvel, lélekkel végzi, annak ez a pálya 
ajándék, a sok-sok beteg-közelben eltöltött 
év, mint a múlt, átöleli a jelent és a jelen a 
múltat. Minden ápolónak azt kívánta, hogy 
legyen sok öröme a választott hivatásában, 
és lelje meg az ápolói hivatás szépségét. 

eles nap volt május 12-e a dunaújvárosi kórház dolgozói életében. 
A Pantaleon-napon, a helyi kórház névadójának tiszteletére ren-
dezett ünnepségen – immáron hagyományosan – sorszámozott 
emlékéremmel ismerték el öt dolgozó több évtizedes munkáját 

a helyi gyógyászat fellegvárában. A bensőséges ünnepség keretében 
dr. Szendrényi Vilmos, dr. Sebestyén Margit, Fazekas Sándorné, 
Csiriné Gráczer Katalin, és Kótiné Fehér Magdolna vehetett át sor-
számozott emlékérmet. Az emléknap állófogadással zárult.

Másnap – május 13-án – a gyermekosztályon Németh Irma adta át 
az április 24-én megtartott jótékonysági pedagóguskoncert bevételét 
dr. Sipos Edith osztályvezető főorvosnak. S még mindig akadt említés-
re méltó esemény a „sárga épület” falain belül. Eldőlt, hogy 2010 janu-
árjában huszonöt ágyas stroke részleget hoznak létre a Szent Pantaleon 
Kórházban. A komplex ellátást és rehabilitációt, valamint az egységes 
terápia megvalósulását szolgálja a kórház stroke részlegének létreho-
zása, amelyre rendkívül nagy az igény, ugyanis a neurológiai betegek 
közel egyharmada friss stroke beteg. A részleg kialakítása régi terve a 
neurológiai osztálynak, ahová szervezetileg majd tartozni fog. A speci-
ális részleg a tervek szerint 2010 elején nyílik meg.

SZENT PANTALEON KÓRHÁZ: EMLKÉNAP, 
DÍJÁTADÁS ÉS EGY ÚJ RÉSZLEG SZÜLETÉSE

Huszonöt ágy a stroke 
betegeknek

HIRDETÉS

Meghosszabbítottuk 
a rendkívüli BOR-AKCIÓT 

a Simon Borászatban
Júniusban is fél áron adjuk a folyóbort

minimum 20 liter vásárlásakor.
Fehérbor 200, vörösbor 250 Ft/liter

 Portánkon friss termelői gyümölcsöket 
árusítunk. Érdeklődni a 22/570-085-ös 
telefonszámon lehet. Meggy- és barack-

szedéshez szezonális munkások jelentke-
zését várjuk. Érdeklődni a 30/277-7171-

es telefonszámon lehet.
Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu
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Az ápolói hivatás: erő és bátorság

J

fehervarujsag2009-06.indd   8fehervarujsag2009-06.indd   8 2009.06.02.   20:45:572009.06.02.   20:45:57



M e g y e i  h í r e k

2 0 0 9 .  j ú n i u s  •  9

Érdekes paradoxon: a bajba jutottaknak 
azonnal, akár éjfélkor vagy hajnalban is 
eszébe jut a megyei kórház sürgősségi beteg-
ellátó osztálya – a támogatóknak azonban 
nagyon ritkán. Van azonban üdítő kivétel.

Egy magánember – Szabó László lovas-
berényi lakos –  adott át értékes ajándékot a 
sürgősségi osztálynak. Mégpedig olyannyira 
szerényen, csendben, hogy a kórház sajtóre-
ferense és lapunk is csak utólag szerzett tu-
domást az örvendetes eseményről.

Mint utóbb kiderült, Szabó László egyéb-
ként a Velencei-tó Környéke Áfész – és a Tó-
Coop Zrt. – első számú vezetője, azonban kife-
jezetten „magánakciója” volt az osztályvezető 
főorvos, dr. Sárkány Ágnes által kiválasztott 
különleges, nagy teljesítményű EKG-készülék 
és tartozékainak megvásárlása, ajándékozá-
sa. Noha Szabó László még soha nem töltött 
egy éjszakát sem a kórházban, sokat hallott-
olvasott arról, hogy az intézmény – sikeres 
pályázata ellenére – nem jut hozzá a fejlesztési 
forrásokhoz, műszaki berendezései amortizá-
lódnak, és rokonait látogatva megtapasztalta, 
hogy tényleg ez a helyzet. Úgy gondolta, egy 
„kis” meglepetéssel segít. Ő ennyit tehet.

Honnan támadt az ötlete? Nagy nehezen 
elárulta: nemzeti ünnepünkön, március 15-
én rangos kitüntetést, a Magyar Köztársaság 
Érdemkeresztjének arany fokozatát vehette 
át Sólyom László köztársasági elnöktől. A ki-
tüntetéssel járó összegből családja egyetérté-
sével vásárolta a Fejér Megyei Szent György 
Kórház sürgősségi betegellátó osztályának 
az értékes berendezést. Úgy vélte, nem fon-
tos, hogy a média munkatársai vagy a bete-
gek tudjanak róla, hogy ő segített. Váratlanul 
kapott egy szép kitüntetést, hát meglepetést 
szerez egy olyan kórházi osztálynak, amely 
éjjel-nappal fogadja a váratlanul bajba jutot-
takat. Ő így kellemesebben érzi magát, mert 
adni jó – s már megérte számára.

Más kérései – kívánjuk – teljesüljenek 
Szabó László úrnak, de lapunk úgy gondol-
ta: ezt a kis történetet ezért közreadjuk. 

Csak nem haragszik meg ránk… – Cs. B.

A megyei Szent György Kórház szülésze-
ti osztálya alapítványi segítséggel korsze-
rű, a modern követelményeknek megfe-
lelő ágyakkal gyarapodott. 

Hat esztendővel ezelőtt készült el a Fejér 
Megyei Szent György Kórház új szülészeti 
és nőgyógyászati osztálya. Akkor arra már 
nem volt pénzügyi forrás, hogy új és kor-
szerű műszerekkel, eszközökkel is ellássák 
az osztályt. Ezért hosszú éveken át a régi 
épületből örökölt szülőágyakkal, műtőasz-

talokkal folytatták az osztályon munkájukat 
az orvosok és ápolók. 

– Nagy öröm számunkra, hogy lehetősé-
günk nyílt négy új szülőágy beszerzésére és 
elhelyezésére az egyágyas szülőszobákban – 
mondta el lapunk érdeklődésére dr. Hagymásy 
László, a megyei kórház szülészeti és nőgyógy-
ászati osztályának vezető főorvosa.

Az ágyak ára egyenként 2 millió forint, 
így összesen 8 millió forint értékben jutha-
tott korszerű szülőágyakhoz az egészségügyi 
intézmény. A jelenlegi gazdasági helyzetben 
a kórház szoros költségvetési keretéből nem 
lehetett volna önállóan ilyen összegben kor-
szerűsítést végrehajtani. A fejlesztésekhez 
komoly segítséget nyújtott a Fejér Megyei 
Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány, amely-
nek nélkülözhetetlen szerepe van a betegel-
látás feltételeinek korszerűsítésében, az osz-
tály dolgozóinak továbbképzésében.

Korszerű lélegeztetőgép-
pel és egy inkubátorral 
gazdagodott a Fejér Me-
gyei Szent György Kór-
ház gyermekosztálya. Az 
új eszközök segítségével 
még tovább növekednek a 
koraszülöttek életesélyei. 
A több millió forintos 
beruházáshoz szükséges 
összeget a megyei önkor-
mányzat biztosította.

Magyarországon a kora-
szülési statisztikák aggasztó 
képet mutatnak: míg Nyu-
gat-Európában 3-4 százalé-
kos a koraszülések aránya, 
addig hazánkban 7-8 szá-
zalékot tesz ki. Éppen ezért 
jelentős segítséget biztosít a 
megyei önkormányzat által 
az újszülött osztály számára 
megvásárolt lélegeztetőké-
szülék és inkubátor. A gép 
olyan üzemmóddal is ren-
delkezik, amely biztosítja a 
kis tüdejű, csak az alacsony 
volumenű ingadozást elbí-
ró gyermekek számára az 
optimális lélegeztetést. A 
műszer érzékelői segítsé-
gével automatikusan sza-
bályoz, az életfolyamatokat 

az orvosok monitoron követ-
hetik figyelemmel. A műszer 
átadása alkalmával a megyei 
önkormányzatot Balsay Ist-
ván alelnök képviselte, aki 
beszédében kiemelte: az új-
szülött és gyermekosztály 
számára kiemelt fontosságú 

a kiszámíthatóság és a biz-
tonság. Ezért a megyei ön-
kormányzat a Szent György 
Kórházat regionális egész-
ségügyi intézmény színvo-
nalán kívánja működtetni, s 
ehhez biztosítja a megfelelő 
feltételeket. 

Új szülőágyak 
a kórházban  

Új műszerekkel a koraszülöttekért

E g é s z s é g ü g y

Ajándékot kapott 
a sürgősségi osztály

HIRDETÉS
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llat- és természetvédelemre ok-
tatni, nevelni a gyerekeket nem 
egyszerű feladat, mégis reményte-

libb, mint a felnőttekkel próbálni ugyanezt. 
A Herman Ottó Állat- és Természetvédő 
Egyesület Fejér megyei szervezete ezért 
döntött úgy, hogy minden lehetséges mó-
don a gyerekek felé fordul. Létrehozták 
például az egyesület gyermek tagozatát, 
amelynek már csaknem 150 tagja van. 
Rendszeresen szerveznek nekik foglalko-
zásokat a gyerekek iskoláiban. Ezzel a kez-
deményezéssel azonban elsősorban csak 
a fehérvári gyerekeket érték el, tovább 
szerettek volna tehát lépni a megye többi 
települése felé is, s egyben partnereket is 
kerestek a munkához. Így találtak rá Ko-
vács Istvánra, a mezőfalvi hosszútávfutóra, 
a Világ Mikulásának egyetlen kinevezett 
nagykövetére, akivel közös pályázatot írtak 
ki. Állat- és természetvédő kisköveteket ke-
restek elsősorban azokon a településeken, 
ahol Kovács István decemberben a Miku-
lásfutás programmal megjelent. 

– Pályázni három kategóriában lehetett  –  
mondja Krepsz Gyöngyi zoológus, a fehér-
vári állatotthon vezetője. – Közreadhatták 
egy állat megmentésének történetét, vagy 
bemutathattak egy természetvédelmi mun-
kát, fotókkal dokumentálva, illetve ugyan-
csak fotókkal illusztrálva elmesélhették a téli 
madáretetés történetét. Nyolc csodálatos pá-
lyamunka érkezett erre az igazából csak szűk 
körben meghirdetett pályázatra. Nagy meg-
lepetésünkre nemcsak egyéni pályamunkák 
érkeztek, hanem közösségek is jelentkeztek 
nagyon igényes, komoly munkákkal. Pél-
dául a lajoskomáromi Kerekerdő Óvoda, 
ahonnan a díjkiosztóra az egész nagycsoport 

eljött, 22 apróság az óvó nénikkel, óvodave-
zetővel. Vagy a sárbogárdi Mészöly Géza Ál-
talános Iskola, ahonnan hat gyerek meg egy 
ovis kistestvér fogott össze, hogy pályázatot 
írjon. De említhetném a püspökkertvárosi 
óvodát is Székesfehérvárról, valamint há-
rom szabadbattyáni családot, akik a házuk 
mögötti természetvédelmi területet, a Cifra 
kertet tisztították meg a tavasz elején a sok 
szeméttől. Az egyéni pályázók állatmentési 
történeteit – bevallom – megkönnyeztük. 
Volt olyan, egyébként állami otthonban ne-
velkedő pályázónk (egy kisfiú), aki arról írt, 
hogy ő már megbékélt azzal, hogy ilyen sors 
jutott neki, de ahogy fogalmazott, már azt 
is tudja, hogy az állatok között is megtalál-
hatja az igaz barátot. Ő a menhelyünk egy 
árva kutyusához jár ki, neki teszi szebbé az 
életét. Elgondolkodtató például annak a kis-
lánynak az írása is, aki egyik szomszédjának 
durvaságáról írt. A bácsi megdobta a kisku-
tyáját egy sámlival, amitől az megsérült. A 
kislány azt írta, hogy hosszan elbeszélgetett 
a bácsival, aki neki ígérte meg, hogy soha 
többé nem ragadja el az indulat. Ezek a tör-
ténetek, ezek a madáretetési, környezetszé-
pítési munkák olyan értékesek, hogy nem is 
tudtunk volna választani, ha rangsort kellett 
volna felállítani közöttük. Ezért hát minden 
pályázót megjutalmaztunk az idén – hang-
súlyozta Krepsz Gyöngyi, s hozzátette: idén 
decemberben ismét meghirdetik a pályáza-
tot a megyében, de most már, ha lehet, min-
den településen. 

Az állat- és természetvédő kiskövetek 
vagy közösségek a remények szerint példa-
ként szolgálnak majd a környezetükben is. 
A jövő évben a pályázat kiírói a Fejér Me-
gyei Önkormányzattal is együttműködnek 
majd, hogy minél több állat- és természet-
szerető gyermeket és közösséget találjanak 
meg ezen a módon. A pályázatnak – mint 
kiderült – utóélete is van. A lajoskomáromi 
óvodások – ahogy az állatotthon vezetőjé-
nek írták – május 22-én, a tanévzáró ünne-
pélyen egymás kezét fogva tettek kisköveti 
fogadalmat: óvják az állatokat, védik a ter-
mészetet és őrzik a Föld kincseit!  – B. A.

Állat- és természetvédő kisköveteket avattak és jutalmaztak az elmúlt 
napokban a székesfehérvári HEROSZ állatmenhelyen. Egy a múlt év 
decemberében meghirdetett pályázat eredményeként közösségek és 
egyéni indulók kapták meg egy évre a kisköveti címet s az erről szóló 
oklevelet a pályázat záró ünnepségén.

Állat- és természetvédő 
kiskövetek Fejér megyében

1 0  •  F e j é r  L a p 
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Huszonegy végzős tiszthelyettes állt szol-
gálatba május közepétől Fejér megyében. 
A fiatal rendőröket május 18-án, délelőtt 

tíz órakor fogadta ünnepélyes keretek 
között a megye rendőrfőkapitánya, dr. Si-
mon László ezredes. 

A huszonegy tiszthelyettes közül ketten – 
kiváló minősítésüknek köszönhetően – rögtön 
egy csillaggal többel vehették fel a munkát. A 
tizenkilenc őrmester és a két törzsőrmester a 

megye különböző rendőrkapitányságain lát el 
szolgálatot. A székesfehérvári rendőrkapitány-
ságon tizenketten, Dunaújvárosban négyen, 
Gárdonyban ketten, Móron, Sárbogárdon, 
Bicskén egy-egy új kolléga állt csatasorba. 
A kiváló minősítéssel végzett két rendőr Du-
naújvárost erősíti a jövőben.  – Sz. Z.

Végzős rendőrök 
álltak szolgálatba

Á
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A város és a térség legkiemelkedőbb kul-
turális, sport- és szabadidős rendezvénye 
zajlott május 8. és 17. között Bicskén. A 
28. alkalommal megrendezett Bicskei 
Napok lehetőséget kínált a kikapcsoló-
dásra, amellyel ismételten sokan éltek.

– Hagyomány és megújulás egyszer-
re van jelen az életünkben. Hagyomány, 
amennyiben ragaszkodunk értékeinkhez, 
ragaszkodunk a családhoz, a közösségekhez, 
a városhoz, ahol élünk, de ragaszkodunk kul-
túránkhoz, történelmünkhöz, nemzetünk-
höz is. És persze megújulás is egyben, hiszen 
éppen a világ is a megújulás lehetőségeit, az 
új irányt keresi, tudva, hogy új összefogásra 
van szükség, ha győztesen akarunk kikeve-

redni a szinte mindenkit elérő válságból – 
mondta a megnyitó alkalmával Tessely Zol-
tán polgármester, aki hangsúlyozta: ehhez 
kínáltak nem kevés muníciót a szervezőkkel 
együtt, hiszen kimondott cél volt, hogy min-
denkinek lehetőséget adjanak a lelki feltöltő-
désre a rendezvények segítségével.

A tíz nap során jól megfért egymás mellett 
a lámpakiállítás, a szobrok és a festmények, 
az utcai kosárlabda, a crossfutás és a sakk, a 
rockzene, a komolyzene és a zenés istentiszte-
let. A gyerekeket is megannyi program várta: 

barangolás Meseországban Kinder figurák-
kal, zenés-mondókás Ringató és baba-mama 
klub is hívogatta őket. És bizony mentek szép 
számmal, mint ahogy tették ezt a felnőttek 
is. Megmozdult a város és környéke, újra 
találkoztak egymással rég nem látott bará-
tok, ismerősök, mindenki ki tudott szakadni 
egy kicsit a szürke hétköznapok monoton, 
küzdelmekkel teli, válsággal átitatott pilla-
nataiból. Jó volt egy kicsit kikapcsolódni, 
önfeledten szórakozni, gondtalan embernek 
lenni. Bicskén és a környékén is.

Válságkezelés 
kultúrával
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A kormány döntésének megfe-
lelően a Közép-dunántúli régi-
óban három megyei jogú város 
részesülhet vissza nem téríten-
dő uniós támogatásban azon a 
pályázaton, amelyet a Megyei 
Jogú Városok Integrált Város-

fejlesztési Stratégiája (IVS) megvalósításának támogatására 
írtak ki – jelentették be május 18-án Veszprémben. 

A kormány döntésének értelmében Veszprém városa a belvá-
ros funkcióbővítő rehabilitációjára 1 771 510 000 Ft-ot, Dunaúj-
város a belvárosi akcióterületen megvalósuló városrehabilitációra 
1 277 828 000 Ft-ot, valamint Tatabánya a városközpont rehabilitá-
ciójára 996 480 000 Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyert 
el. A fejlesztések, beruházások megrendeléseket jelentenek, ezáltal 
munkahelyeket teremtenek és biztosítanak a helyieknek.

A munkálatok megkezdése előtt azonban a projektek részletes ki-
dolgozása történik, majd a kivitelezést követően a kapcsolódó fejlesz-
tések várhatóan 2011 harmadik negyedévére valósulhatnak meg. 

A Fejér Megyei Nemzetiségi Napot a 
megye települései több mint harminc 
éve rendezik meg, minden évben más-
hol. Idén Mány volt a házigazda, ahol 
nagyszerű program várta az érdeklő-
dőket a helyi önkormányzat, a Fejér 
Megyei Területi Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a mányi Német Ki-
sebbségi Önkormányzat jóvoltából. 

A Leimen-házban megrendezett eseményen körülbelül 700 fellépő 
szórakoztatta a nagyérdeműt: a tánc-, ének- és zenei hagyományokat 
ápoló csoportokat túlnyomórészt a svábok alkották, de képviseltették 
magukat a horvátok, a szerbek, a görögök és a cigány kisebbség is.

– Megtiszteltetés számunkra, hogy itt, Fejér megye legészakibb 
sarkában adhatunk helyet ennek az egész megyét érintő eseménynek. 
Különös aktualitása van ennek a nemzetiségi napnak, hiszen idén 
ünnepeljük megyénk fennállásának ezeréves évfordulóját. Ez a törté-
nelmi távlat mindenképpen megerősít bennünket abban, hogy remé-

nyünk a múltunkban van. A mai világban, ahol tömegembereket pró-
bálnak faragni belőlünk, ahol – akár egy villanykörtét – fogyasztókká 
akarnak leminősíteni bennünket, ragaszkodnunk kell az értékeinkhez 
– hangoztatta Ugron Zoltán, Mány polgármestere.

Kiemelte, erkölcsi szakadék felé rohanó hazánknak megújulást 
nem az jelent, ha folyton új irányzatokat, új megoldásokat keresünk, 
hanem ha megállunk és visszalépünk a régi, jól kitalált fogalmakhoz. 
Ahhoz a világképhez, amikor nem az egyén boldogulása, hanem a kö-
zösség fejlődése volt a cél, amelyben az igen igent jelentett és a nem 
nemet, amelyben a közösségi szabályok kivetették az oda nem illő vi-
selkedést.

A megyei nemzetiségi napot háromnapos programba ágyazták a 
szervezők. Május 29-én, pénteken este könnyűzenei koncerttel indí-
tottak, majd szombaton – a nemzetiségi nap keretében – közös fel-
vonulás és a színpadi előadások következtek. Ezeken felléptek etyeki, 
vértesboglári, vértesacsai, móri, gánti, szári, pusztavámi, mezőfalvi, 
beloianniszi, bakonycsernyei, ercsi, bodajki, isztiméri, újbaroki és ter-
mészetesen mányi csoportok. Vasárnap, a gyereknapon a színpad ki-
zárólag a gyerekeké volt, este pedig a Leimen-ház udvarán álló májusfa 
kitáncolásával, illetve bállal zárult az esemény.

Megszépülhet, átalakulhat 
Dunaújváros belvárosa

A reményt erősítették
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Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva idén is megrendezésre ke-
rülnek Alcsútdobozon a kápolnakoncertek. Ezúttal is három 
nívós előadással várják a nagyérdeműt.

– Két éve rendeztük meg először a programsorozatot, bár 1999 
óta minden évben tartottunk augusztus 20-án komolyzenei kon-
certeket. 2007-ben azonban a rendezvényt továbbfejlesztettük, így 
akkor vártuk először a közönséget három előadásra – mesélt a kez-
detekről Tóth Erika, Alcsútdoboz alpolgármestere, a Fejér Megyei 
Közgyűlés Ifjúsági és Turisztikai Bizottságának elnöke.

Alcsútdoboz önkormányzata saját költségvetésében különített 
el pénzt a rendezésre, ennek ellenére a koncertek továbbra is in-
gyenesek lesznek.

– Szeretnénk egy kicsit „kitörni” a településről, ehhez kiváló 
lehetőség a csodálatos környezetben fekvő kápolnában rendezett 
koncertsorozat. Nagyon bízunk benne, hogy ismét sokan lesznek 
az előadásokon, és reméljük, hogy minél többen jönnek a környe-
ző falvakból, városokból is – mondta Tóth Erika.

A program mindenesetre nagyon csábító, hiszen Bánffy György 
színművész (június 20., 17 óra), a Cantores Ecclesiae rézfúvós 
együttes (július 25., 17 óra) és a Sára Bernadett–Cseke Péter ket-
tős (augusztus 21., 17 óra) szerepel a fellépők között. E névsort 
látva elmondható: az idei alcsúti kápolnakoncertek nagyszerű él-
ményt jelenthetnek időseknek, fiataloknak egyaránt.

A székesfehérvári Szent István 
téren járva rögtön szembe tűnik, 
hogy gőzerővel zajlik a Fejér Me-
gyei Levéltár épületének teljes 
felújítása, kibővítése. Dr. Erdős 
Ferenc levéltár-igazgatót, főtaná-
csost kérdeztük a részletekről.

– Tavaly október 22-én adtuk át az építési területet a Hérosz 
Zrt.-nek. A téli hónapokban a belső munkálatok folytak: a pince 
rendbetétele és a termek felújítása. Azóta nagy ütemben elkez-
dődött a 18 ezer folyóméternyi irat befogadására alkalmas raktár 
építése is, amely részben a föld alatt lesz. Összesen 250 cölöpön 
áll majd, s az alsó szintje már készen van – mondta Erdős Ferenc, 
akitől azt is megtudtuk, hogy a két műemlék épület (Szent István 
tér 2. és 3.) és a leendő raktár között egy fogadótér készül. Ebben 
kap helyet egy 120 négyzetméteres ügyfélfogadó és kutatóterem. 
A régi épületekben lesznek a levéltári dolgozók irodái, egy 110 
négyzetméteres előadóterem, valamint egy 90 négyzetméteres ki-
állító terem, amelyet a régi kápolnából alakítanak ki. Itt jelenleg a 
freskók restaurálása folyik.

– Az épület teljes egészében akadálymentes lesz, így aztán – 
megnyitását követően – tényleg mindenkinek a rendelkezésé-
re fog állni az ország egyik legmodernebb levéltára, legyen szó 
kutatókról vagy egyszerű állampolgárokról – tette hozzá Erdős 
Ferenc.

Jól halad a levéltár építése Kulturális kikapcsolódásra csábít 
az Alcsúti Arborétum kápolnája

Nagy érdeklődés övezte a 
Muzsikáló Egészségügyi-
ek XVIII. Nemzetközi 
Találkozóját, amelynek 
április 24–25-én a Fejér 
Megyei Művelődési Köz-
pont – Művészetek Háza 
adott otthont Székesfe-
hérváron. A rendezvény 

fővédnöke dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, a fő szervező dr. Hernádi Mária fehérvári bőr-
gyógyász volt.

Április 24-én a Szent János plébánián kezdődtek a koncer-
tek, amelyeken számos külföldi orvos is részt vett. Április 25-
én dr. Szalóczy Péter tartott előadást Elfelejtett zeneszerzők 
címmel a Művészetek Házában, ugyanitt este fél hatkor kez-
dődött a gálakoncert.

Az orvosok által előadott darabok között – különböző 
hangszeres kíséret mellett – hallhatták többek között J. S. Bach 
F-dúr toccata és fúga című művét, Händel Justin című oratóri-
umának részletét, valamint W. A. Mozart Álruhás kertészlány 
című operájából Violetta áriáját.

Muzsikáló egészségügyiek
HIRDETÉS
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TERVEZETT BABA, VÁRATLAN SZÜLÉS
– Abszolút sikerült valóra váltani tervün-
ket, igaz, sokáig csak reménykedtünk 
abban, hogy minden az elképzeléseink 
szerint alakul – mondja Detti. – Lacival 
megbeszéltük, hogy az olimpia után jöhet 
a baba-projekt, álomból valóság lett: ter-
hes lettem. A szülés azonban már kicsit 
másként alakult. Virág alaposan megtréfált 
minket. Még két hetet kellett volna erősöd-

nie a pocakomban, de ő május 5-én elér-
kezettnek látta az időt a világra jövetelhez. 
Előző nap éjjel már bementünk a kórház-
ba, mert sejtettem, eljött az idő. Reggelre 
aztán komoly fájásaim voltak, s délre meg-
lett a kislányunk.

– A szülést kissé nehezítette – toldja meg 
párja visszaemlékezését az ifjú apa –, hogy a 
választott orvosunk nem tartózkodott a vá-
rosban, így az ügyeletes orvos és szülésznő: 
dr. Kohut László és Mészárosné Herczeg 
Klára segédkezett a szülésnél. Ezúton is kö-
szönjük a segítségüket!

A SZÜLŐSZOBA: 
KÜLÖNLEGES 
ÉLMÉNYEK 
TÁRHÁZA
– Ma már kezdem 
elfeledni azt a trau-
mát, amely a szülés 
folyamán ért… Azt 
hiszem, igaz az a 
mondás, hogy amint 
megvan a baba, az 

ember elfelejt minden fájdalmat. Amint ma-
gamhoz ölelhettem Virág pici testét, hatal-
mas örömet érezem, s nem tudtam semmi 
másra gondolni – emlékezik Detti.

– Különleges érzés volt a szülőszobában 
lenni – meséli Laci. – Félig-meddig ugyanis 
apás szülésünk volt, s csak azért félig-med-
dig, mert amikor komolyabbra fordult a 
dolog, akkor csak az ajtó mellől próbáltam 
segíteni Dettinek. Mindent hallottam, de 
nem néztem oda. Azonban a kicsit már én 
foghattam meg először bepólyálva. 

– Mára mindannyian feldolgoztuk a tra-
umát! – vág közbe az anyuka, s nagyot ne-
vetnek. – Még csak három hete van velünk 
Virág, de egyre aranyosabb. Egyáltalán nem 
sírós, és úgy néz ki – a hozzáértők szerint –, 
hogy nem lesz hasfájós, ám ezt rögtön le is 
kopogom. Az etetés, pelenkázás, fürdetés 
remekül halad, minden megy a maga útján.

A KISTESÓ MÉG VÁRHAT
Bár alig hogy háromtagúvá bővült az Orsó 
család, azonnal felötlött a kérdés: mikor jön 
a következő trónörökös? A válasz diploma-
tikus volt.

– Bízunk benne, hogy eljön majd az ideje. 
Egyelőre várjunk pár hónapot, s aztán be-
széljünk róla! – mondja Detti. – Mindenkép-
pen szeretnék visszatéri a kézilabdapályára, 
ugyanis nagyon hiányzik a játék, s érzek ma-
gamban kellő erőt, hogy újra játsszam!

– A baba kitölti minden időnket. Jóma-
gam reggel elmegyek dolgozni, s gyakran 
csak este érek haza, de amiben tudok, segí-
tek Dettinek. Ilyen a bevásárlás vagy az alap-
vető házimunkák, de a pelenkázás rejtelmei 
sem ismeretlenek már előttem.

– Be kell vallani, a babázás fárasztó. Főleg 
az első gyermek érkezésekor. Mindent úgy 
mutattak meg nekünk. De nagyon-nagyon 
élvezzük. Az első napokban csak ismerked-
tünk egymással, aztán egyre ösztönösebben 
viselkedtem én is. Megmutattuk Gáspár 
Gabi nyolc hónapos lányának, Szonjának is 
Virágot, s nagyon érdeklődve figyelgették 
egymást. Reméljük, ők is jó barátnők lesz-
nek majd! Gabi és régebbi csapattársaim 
egyébként rengeteget segítettek, megmutat-
ták az apró trükköket, mit hogyan kell csi-
nálni. Laci anyukája is segít. No meg persze 
Szonja is remek kísérleti babának bizonyult: 
sokszor gyakoroltam rajta a szülés előtt… 
– mosolyog az irányító sejtelmesen.

A JÖVŐ: MEGPECSÉTELVE
Virág jövője eleve elrendeltetett. Egyértel-
mű, hogy sportoló lesz, mégpedig kislány 
lévén kézilabdázó – fejti ki álláspontját a 
kismama, újabb nevetés kíséretében. Majd 
gyorsan hozzáteszi: – Természetesen na-
gyon szeretnénk, ha sportolna, de semmit 
sem erőltetünk rá. Azonban tudjuk, milyen 
élményeket, sikereket jelent a sport, s ha a 
családunkon végigtekintünk, tényleg nem 
kérdés ez a kérdés. – Szóládi Zoltán

VILÁGRA JÖTT A KIS VIRÁG

A pelenkázás 
rejtelmei az Orsó 
családban
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Minden bizonnyal arany betűkkel írják 
majd a krónikások a dunaújvárosi vízilabda-
sport évkönyvébe a május 20-i eseménye-
ket. Drámai küzdelemben, 2005 óta először 
hódította vissza a bajnoki elsőséget Mihók 
Attila együttese a Honvéd Dominótól. 
A Dunaújvárosi Főiskola–ELCO-DVCSH 
pólócsapata az ötödik döntőbeli mérkő-

zésen – a döntők döntőjén – harmadszor 
győzte le a háromszoros bajnok, címvédő 
fővárosi egyletet, s ezzel története hatodik 
bajnoki címét szerezte meg. A zsúfolt lelátó 
közönsége vastapssal köszöntötte az újdon-
sült bajnokot, amely ebben az évben – nem 
mellékesen – a LEN Kupa ezüstérmét is 
„bezsebelte”.  – Sz. Z.

Hatodszor bajnokok a főiskolások!

Május elején egy sportos vil-
lámhír landolt a jól értesültek 
elektronikus hírvevőiben. Orsó 
Virág két kilogramm nyolcvan-
öt dekagrammal, fekete haj-
jal, valamint ötven centiméter 
hosszal megszületett! Édesany-
ja: Orsó-Ferling Bernadett, vá-
logatott kézilabdázó, édesapja: 
Orsó László, egykori válogatott 
jégkorongozó. A sportbabák 
csapata tehát tovább bővült.
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Kért egy szelet kenyeret a madaraknak. Né-
hány perc múlva kinéztem az udvarra, de 
nem a galambokat etette, ahogy gondoltam. 
A villányórába fészkelt rozsdafarkú fiókák 
tátogóiba csippentgette különös műgond-
dal a morzsákat. – Nem szabad, kicsi lány! 
Megfulladnak! – kiáltottam. – Úgy van drá-
gám, majd a mamájuk hoz nekik élelmet! – 
csatlakozott Ilonka is. Az idősödő hölgyet 
nénizni tilos. Festőművész, szobrász; „a szí-
nésznőknek sem mondja senki, hogy néni, 
még akkor sem, ha már benne vannak a 
korban”. Ilonka éleslátó, művelt, valószínűt-

lenül türelmes, a kertjében százféle virág 
virít, és mindig tartogat valami finomságot 
az apróságok számára. „Ma nagy munkában 
leszünk gyermekeim! Látjátok ezt a sok ré-
pát? Mind megpucoljuk a finom húsleves-
be. Aki segít, egyet elrágcsálhat!”

Nem igaz. Megélte a háborút. Is. Ki tud-
ja, mi mindent még. Akárcsak Berta néni, 
akit szabad nénizni, hiszen ő nem művész. 
Tanár. Bár meggyőződésem, hogy a peda-
gógia is művészet, és Berta néni a szakma 
Van Gogh-ja. Rapszodikusnak látszó taní-
tási stílusával úgy bontja atomjaira az orosz 
nyelv csapdáit, játékait, logikátlannak vélt 
nyelvtani megoldásait, hogy nem marad 
más emlék bennem az óra után, csak a ta-

nultak pengevésete az agyamban. És per-
sze a kapucsínó meg a csokoládés roletti; 
az endrofinlöket a véráramomban – egész 
héten nem nevetek annyit, mint Berta né-
ninél, aki éleslátó, művelt, valószínűtlenül 
türelmes, a kertjében százféle virág virít, és 
mindig tartogat valami finomságot az apró-
ságok számára. Legutóbb az óradíjból kel-
lett ajándékot vásárolnom porontyaimnak 
Gyermeknapra.

Egyszer azt tanácsolta nekem egy lel-
kész, hogy „ne pörögjek állandóan”, mert 
csak felaprózom ezzel a problémáimat. 
Néha nyújtózzam el Isten tenyerén… Azt 
hiszem, Isten tenyerét Ilonkák és Berta né-
nik bélelik.  – Méhes Mónika

Roletti

A keresztrejtvény májusi nyertese: Pintér Zsigmond, Etyek. Gratulálunk!
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– Mire ügyeljenek azok, akiknek utcájában még nem épült ki a 
csatornahálózat?

– Lehetőség szerint megbízható vállalkozóval szállíttassák el 
a szennyvizet. Ha az illető nem ad számlát és a piaci árnál jó-
val olcsóbban vállalja a fuvart, a lakó biztos lehet benne, hogy a 
szippantmány nem jut el a szennyvíztisztító telepig. Sajnos ahol 
már kiépült a csatorna, ott se minden lakó csatlakozik az elké-
szült rendszerre. 

– Megéri inkább szippantatni?
– Egyáltalán nem. Rendszeresen szippantási és talajterhelési 

díjat fizetni összességében nagyobb terhet jelent, mint igénybe 
venni a Fejérvíz Zrt. szolgáltatásait.

– Mire ügyeljenek azok, akik szeretnének rácsatlakozni a csator-
nahálózatra?

– Mielőtt bármilyen anyagot vásárolnának vagy vállalko-
zót bíznának meg, keressenek meg bennünket! A megfelelő 
tájékoztatás és a nyomtatványok kitöltése után munkatársaink 
megadják a szükséges műszaki paramétereket. Fontos, hogy a 
szennyvízrákötést ne vezessék át a régi szennyvíztárolón, és ne 
temessék be a csatornaárkot, amíg nem vettük át azt.

– Vannak, akik „feketén” csatlakoznak a hálózatra…
– Ezekre az esetekre hamar fény derül, hiszen a gerinccsator-

nát, a bekötéseket folyamatosan ellenőrizzük. A rendszert illegá-
lisan használónak visszamenőleg kiszámlázzuk a csatornadíjat.

– Milyen anyagok engedhetők a szennyvízcsatornába?
– Olyanok, amelyek nem terhelik a csatornarendszert és a 

tisztítótelepet, azok működését nem zavarják és nem veszélyez-
tetik. Arra kérjük a lakosságot, hogy ne juttasson a csatornába 
darabos anyagokat – szemetet, vattát, rongyot, gyümölcsöt, 
zöldséget stb. –, mert eltömődést okozhatnak. A szennyvíztisz-
títás biológiai folyamat, az abban részt vevő baktériumflórá-
ra károsak a zsírok, olajok, antibiotikumok is – ne húzzunk le 
gyógyszert a vécén, trágyalét, állati tetemet ne engedjünk le a 
csatornába! Hasonlóképpen veszélyes a benzin és minden mér-
gező, maró anyag. Ezeknek a begyűjtőhelyeken vagy a hulladék-
lerakókon van a megfelelő helyük.

– Az esővíz viszont teljesen ártalmatlan, mégsem engedik, hogy a 
csapadékelvezetőt rákössék a hálózatra.

– A szennyvíztisztító baktériumok érzékenyek a víz túlzott 
hígulására is, ezért azt is ellenőrizzük, hogy nem vezetnek-e 
csapadékvizet a hálózatba. Füstgenerátorral füstöt nyomunk a 
rendszerbe, és aki szabálytalanul rákötötte a csapadékelvezető 
rendszerét a szennyvízcsatorna hálózatra, annál füstölni fog a 
ház ereszcsatornája. Ezeket a fogyasztóinkat felszólítjuk a lecsat-
lakozásra. Nem a szankcionálás a célunk, hagyunk időt a lekö-
tésre, de ha nem tesznek eleget a felszólításnak, visszamenőleg 
számlázzuk a csatornadíjat. 

– Hová fordulhat a fogyasztó, ha hibát észlel?
– Attól függ, hol tapasztalja azt. Ha közterületen, akkor a mi 

feladatunk az elhárítás, ha ingatlanon belül, akkor szakembert 
kell hívnia. Sajnos gyakran jelentkeznek ügyeskedők a házak-
nál a szolgáltató nevében, fizetségért „kötelező csatornatisztí-
tásra”. Fontos rögzítenünk, hogy a Fejérvíz Zrt. nem végeztet 
ilyet!

– Mit tehetünk a csatornabűz ellen?
– Főleg a hétvégi házaknál jelent gondot a szag, ahol kevés 

vizet használnak, és a bűzzárak kiszáradnak – tanácsoljuk átöb-
lítés céljából néha megnyitni a csapokat. Közterületen, ahol az 
adottságok miatt erősebb a csatornaszag, kitisztítjuk a csatorna-
rendszert, vagy vegyszeradagolással, szagszűrőkkel oldjuk meg 
a problémát. 

– És pótolják az ellopott csatornafedeleket…
– Szerencsére jelenleg nem túl gyakori az ilyen, de ha előfor-

dul, azonnal feljelentést teszünk a rendőrségen. Sajnos több baj 
származott már abból – halálos gyermekbaleset is –, hogy az in-
gatlanon rosszul fedték be a szennyvíztárolót vagy a szennyvíz-
aknákat. Az ingatlanon belüli csatornarendszerre és a rajta lévő 
fedlapokra nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztóknak.
 – 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

A szennyvízelvezetés és -tisztítás 
legalább olyan jelentős környezet-
védelmi tevékenység, mint a hul-
ladékkezelés. A Fejérvíz Zrt. egy 
lakosra számítva naponta 80-100 
liter szennyvíz ártalommentes elhe-

lyezéséről gondoskodik. Rácskai András üzemvi-
teli osztályvezető szerint környezetünk megóvása 
a szolgáltató és a fogyasztó közös feladata.

Füstölni fog 
az ereszcsatorna?
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