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Őszinte helyzetértékelés 
a pedagógusünnepen
A Fejér Megyei Önkormányzat 
idén sem feledkezett el pedagógu-
sairól. – 4. ol dal

Negyvenévesen 
a csúcson 
Rosta Miklós válogatott kézilab-
dázó játékosként és edzőként is 
sikeres.  
 – 13. ol dal

  

   ÍRÁSUNK A 6. OLDALON

A védőnői munka igazi 
hungarikum
A Védőnők Napja alkalmából szak-
mai tanácskozást és díjátadó ün-
nepséget rendeztek a Megyeháza 
dísztermében.  – 7. ol dal

Fenntartói harc 
a kórház jövőjéért

Előítéletek helyett: 
kulturális fesztivál
A Közép-Dunántúlon élő sajátos 
igényű emberek kulturális feszti-
válját rendezték meg a Művészetek 
Házában. – 10. oldal
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Bár a válságkezelés 
során az EU rövid 
távú, sürgető döntései 
kerültek a figyelem 
középpontjába, Eu-
rópa legfontosabb vá-

lasztott testülete, az Európai Parlament 
éppen a hosszú távú, dédunokáink éle-
tére is hatással levő folyamatok alakítá-
sának színtere. Herczog Edit szocialista 
képviselő szerint ezen a fórumon tehet-
nek legtöbbet azért, hogy a magyar, így a 
Fejér megyei kisvállalkozók terhei csök-
kenjenek, piaci lehetőségeik bővülje-
nek, illetve az energiaszolgáltatások ára 
a fogyasztók számára évtizedek múlva is 
megfizethető legyen. 

– Ötven évvel az Európai Közösség létre-
jötte után mennyire tartja magát az Unió az 
eredeti célkitűzésekhez?

– 1958-ban az Európai Közösséget lét-
rehozók lerakták az alapokat, majd évtize-
dekig azon dolgoztak, hogy minden állam 
előnyére tudja fordítani a társulást. Az Eu-
rópai Unió 1992-es megalakulása még szo-
rosabbra fűzte ezt a viszonyt, és 2004-től, 
az EU eddigi legnagyobb bővítése óta mi, 

magyarok is élvezzük a csatlakozás előnye-
it. Ugyanakkor részt kell vennünk abban a 
munkában, amelynek során közel kerülhe-
tünk az ötven évvel ezelőtt kitűzött célok-
hoz: az egységes európai piachoz és az alap-
szabadságok érvényesüléséhez. Olyan ez, 
mint amikor beköltözünk egy régi házba, 
amit folyamatos munkával kell szépíteni és 
karbantartani. Bár az utóbbi évek „nagyta-
tarozása”, a lisszaboni szerződés kölcsönös 
elfogadása többször megtorpant, bízom 
benne, hogy lassan a finisbe ér, és az eddi-
gieknél átláthatóbb, demokratikusabb Eu-
rópában élünk majd.

– Melyek az európai belső piac építésének 
a mindennapi ember számára is érzékelhető 
momentumai?

– Talán észre sem vesszük, pedig minden 
nap szembesülünk vele. Nemcsak akkor, 
amikor nem kell az osztrák határon kígyózó 
sorokat kivárni egy új hűtőszekrényért, vagy 
nyugati utazáskor hosszadalmas és megalá-
zó procedúrának alávetnünk magunkat a 
vámvizsgálaton, hanem akkor is, amikor ol-
csóbban telefonálhatunk külföldről, amikor 
kedvünkre válogathatunk a legkedvezőbb 
repülőutak között, vagy amikor gyermeke-
ink, unokáink nem maradnak le egy kiváló 
európai ösztöndíjról, jól fizető álláslehető-
ségről. Nemrég a magyar kisvállalkozások-

nak, így a dunántúli cégeknek is jelentős 
– európai szinten 150 millió eurós – köny-
nyítéseket hozó törvénycsomag született, 
és ma már a nyugatiakkal azonos feltételek 
mellett dolgozhatnak külföldön.

– Az emberek „nyugatinak” érzik az ener-
giaszámláikat is. Hogyan védheti az unió a 
fogyasztók érdekeit a szolgáltatókkal szem-
ben?

– A kérdés egy sor másikat is fölvet. Az 
EU-nak mindenekelőtt sürgősen választ kell 
adnia néhány stratégiai kérdésre. Milyen for-
rásokból lesz energiánk a jövőben? Hogyan 
óvjuk meg a környezetet a következő gene-
rációk számára? Hogyan tartsuk kordában 
az energiaárakat a világszerte növekvő ener-
giaigény és a csökkenő készletek mellett? 
Kedvező hír, hogy az Unió egyik legfrissebb 
döntésével zöld utat adott azoknak a ma-
gyar energiaipari beruházásoknak, amelyek 
segítségével a régió energiaközpontjává vál-
hatunk. Ez nemcsak a vállalkozások, de a 
családok kiadásait is csökkenti majd. El kell 
érnünk azonban – emiatt küzdök az egysé-
ges és átlátható európai energiaszámláért 
–, hogy a fogyasztó, függetlenül attól, hogy 
mely tagállam mely villamosenergia- vagy 
gázszolgáltatójával van szerződése, ponto-
san tudhassa, megérthesse, hogy mely téte-
lekért mennyit kell fizetnie.

M e g y e i  h í r e k

Hétköznapi EU

– Bevált eddig a megyeképviselői rendszer?
– Úgy vélem, igen: folyamatosan tartom 

a kapcsolatot Fejér megyével, és az itt lakók 
is megkeresnek engem. Igyekszem nyomon 
követni a megyei eseményeket, részt veszek 
szakmai rendezvényeken, ünnepségeken. 
Nem Fejér megyéből származom, de mond-
hatni a megye határán, Zsámbékon élek, 
amikor Magyarországon tartózkodom.

– Milyen programokon vett részt az utóbbi 
időszakban?

– Egy diákok számára rendezett vetél-
kedőn voltam, a győzteseket meghívtam 

Brüsszelbe, hogy megis-
merjék az Európai Unió 
székhelyét. Fogadtam 
Fejér megyei gyakor-
nokokat is európai 
parlamenti irodámban. 

Rendszeresen találkozom a megyei kamarák-
kal, májusban a fehérvári Gazdaság Házában 
az uniós és magyarországi munkaerőpiaci 
megoldásokról, foglalkoztatást elősegítő és 
mobilitási programokról, valamint támoga-
tásokról, pályázatokról, járulékkedvezmé-
nyekről tartottam előadást.

– Fejér megye északi része fejlettebb és jobb 
lehetőségekkel rendelkezik, mint a déli rész. Eu-
rópai parlamenti képviselőként tud segíteni a 
különbségek oldásában?

– Az Európai Unió kohéziós és szociális 
programok révén mérsékelné a különbsé-
geket, de magukról a pályázatokról, pro-
jektekről a kormányzatok döntenek. Ma-
gyarország uniós befizetési mérlege pozitív: 
3,5 milliárd forinttal többet kaptunk, mint 
amennyit mi fizettünk be az EU-ba. De 
különösebb változások mégsem történtek, 
az eltérő fejlettségű területek között nem 
csökkent a különbség. Európai parlamenti 
képviselőként fel tudom hívni a figyelmet 
a magyarországi helyzetre, jogalkotóként 
felhasználhatom az elmúlt években szerzett 
tapasztalataimat, de a felelősség elsősorban 
a magyar kormányzatot terheli. Elsősorban 
munkaügyi és szociális kérdésekkel foglal-
kozom, munkám során a Fejér megyéből 
származó információkat is felhasználom. 
Ez talán a legfontosabb: legyen elérhető a 
megyéért felelős EP-képviselő mindenki 
számára.

Őry Csaba Fejér megyét 
is képviseli Brüsszelben

A Fidesz európai parlamenti politikusai egy-egy megyét is képviselnek 
Brüsszelben. Fejér megyét Őry Csaba képviseli; az elsősorban munka-
üggyel és szociális kérdésekkel foglalkozó szakpolitikust kérdeztük ed-
digi tevékenységéről.
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Összesen 44 napirendi pontot tárgyalt a 
Fejér megyei Önkormányzat közgyűlése 
legutóbbi ülésén, köztük intézményveze-
tői kinevezésekről döntöttek és a kórhá-
zak finanszírozási rendszere ellen tiltako-
zó nyilatkozatot fogadtak el a képviselők.

– Továbbra is szinte minden önkormány-
zatunk küzdelmeiről szól, így volt ez a mostani 
közgyűlésen is – értékelt az ülést követően dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
ke. – Együttműködést várunk el mindenkitől, 
aki fontosnak tartja a megye településeinek jö-
vőjét. Ismét téma volt az illetékbevételek körü-
li helyzet, amely többszáz millió forintot vesz 
el alkotmánysértő módon a megyei önkor-
mányzattól. Mindez azért nagyon fontos, mert 
ebből működtetnék, fejlesztenénk nagyon sok 
oktatási, szociális intézményt. Több esetében 
ezúttal vezetőket erősítettünk meg, miután le-
járt megbízatásuk, vagy neveztünk ki újakat az 
egységek élére – mondta a közgyűlés elnöke.

A közgyűlés elbírálta az intézmények ve-
zetői pályázatát. A döntések eredményeként a 
seregélyesi Eötvös József Szakképző Iskola és 
Kollégium igazgatója újabb 5 évre Butola Zol-
tán lett. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár új igazgatója Magony Imre lett. A korábbi 
vezető, Komlósi József nem pályázott, az ő te-
vékenységét magas színvonalúnak, példamu-
tatónak értékelte a testület, és megköszönte 
eddigi munkáját. A sárbogárdi Kossuth Zsu-
zsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Inté-

zet igazgatójának ismét Györök Ágnest válasz-
tották. A móri Perczel Mór Szakképző Iskola 
és Kollégium új igazgatója Zsipi Gyula, míg a 
móri Táncsics Mihály Gimnázium új igazgató-
ja Gesztesi Jánosné lett. Az Integrált Gazdasági 
Szervezet vezetésére hárman pályáztak, a tes-
tület azonban egyiküket sem nevezte ki, úgy 
döntöttek, hogy új pályázatot írnak ki.

– Nagyon fontos napirend volt a Szent 
György Kórházzal kapcsolatos, amelynek 
keretében a dr. Szabó László főigazgató által 
írt tájékoztató és Borbély István, az önkor-
mányzat egészségügyi bizottságának elnöke 
részletesen informálta a képviselőket arról, 
hogy milyen következményekkel jár az in-
tézményre, a betegellátásra nézve az április 
1-jétől bevezetett új finanszírozási metódus. 
A testület elfogadta, támogatásáról biztosítot-
ta a tájékoztatóval előterjesztett intézkedési 
tervet, valamint egy a miniszterelnökhöz és az 
egészségügyi miniszterhez címzett, tiltakozó 
nyilatkozatot. Az egyhangúlag, valamennyi 
jelen lévő képviselő – köztük az MSZP-frak-
ció tagjainak – szavazatával elfogadott tiltako-
zás egyúttal felhívja az ország valamennyi kór-
házát és fenntartóikat, hogy csatlakozásukkal 
járuljanak hozzá az intézményeket ellehetet-
lenítő intézkedések remélt visszavonásához. 
Azt gondolom, jelzésértékű, hogy pártokon 
és politikán felül emelkedve, egyhangúlag el-
utasítottuk a kormány tevékenységét, amely 
egyértelműen szembemegy az emberekkel – 
hangoztatta dr. Balogh Ibolya.

Élénk vitát váltott ki az a javaslat, amely sze-
rint a VVSI Nonprofit Kft. kezelésében lévő 
ingatlan egy kevéssé kihasznált részét adják 
mintegy tíz évre a Bencehegyi Vitorlázóklub 
ingyenes használatába. A Fa Nándor által kép-
viselt egyesület cserébe vállalja a kikötőmeden-
ce takarítását, az épített partfalak felújítását, a 
medence biztonságos üzemeléséhez szüksé-
ges, előírásos berendezését. Ellenzéki képvi-
selők – Horváth András, Nagy József Ödön, 
Szabó Gábor – kételyeiket fejezték ki az ingye-
nességgel és a megvalósítás időszerűségével 
kapcsolatban, mások – mint az előterjesztő, dr. 
Balogh Ibolya, valamint Nagy Sándor, a sport-
ügyek tanácsnoka viszont rámutattak, hogy 
az egyesület a vállalt munkákkal, illetve a vízi 
sportiskola presztízséhez való jelentős hozzá-
járulásával kellőképpen ellentételezi a kapott 
használati jogot. A testület többsége egyetér-
tett a javaslattal és elfogadta azt.

Olyan kérdésekben is döntöttek, amelyek 
elkerülhetetlenek voltak a pályázatok foly-
tatásához, illetve az intézmények pénzügyi 
helyzetének rendezéséhez. Először a ciklusban 
értékesítettek egy önkormányzati ingatlant 
Siófokon, amelynek vételárából rendezni tud-
ják például a bicskei Vajda János Gimnázium 
közüzemi tartozásait. Hatalmas gondot okoz 
az áfaemelés az önkormányzatnak. A levéltári 
pályázat esetében mindez 150 milliós plusz-
költséget jelent. A sárbogárdi Petőfi Gimná-
zium felújításánál napkollektor beszerelését 
írták most elő, amely az áfaemeléssel együtt 80 
milliós többletköltséget eredményez. Gorsium 
esetében az egymilliárdos, uniós pályázat to-
vábbjutott a második körbe. Ahhoz, hogy ott 
is eredményes legyen, 15 millió forintért kivi-
teli tervet kell készíttetni, amely akár egy évet 
is igénybe vehet. Utána azonban európai vi-
szonylatban is kiemelkedő régészeti, kulturális 
bemutatóhely készülhet el Tác mellett.

Június 7-én szavaztak arról Magyarország 
polgárai, hogy mely pártok milyen arányban 
tölthetik be az Európai Unió parlamentjében 
a hazánkat megillető 22 képviselői helyet. A 
hivatalos végeredmény szerint a Fidesz 14, az 
MSZP 4, a Jobbik 3, az MDF pedig 1 man-
dátumot szerzett. Fejér megyében nagyjából 
az országos átlaggal megegyező volt az egyes 
pártok támogatottsága. Az Európai Parla-
ment választásakor csak országos eredményt 
hirdetnek, a közélet iránt érdeklődők számá-

ra azonban az is érdekes lehet, hogy szűkebb 
honunkban hogyan végződött a pártok ver-
senye. A Fidesz és a KDNP közös listájára a 
szavazók 58,76%-a (56,37); a szocialistákra 
16,79%-a (17,38); a Jobbikra 13,90%-a 
(14,77); az MDF-re 5,48% (5,3); a Lehet 
Más a Politika és a Humanista Párt összefo-
gására 2,35%-a (2,6); az SZDSZ-re 1,69%-a 
(2,16); a Munkáspártra 0,91%-a (0,96); az 
MCF Roma Összefogásra 0,16% (0,46) vok-
solt. (Zárójelben az országos adat.)

Az európai választás Fejér megyei eredményei

PÁRTPOLITIKÁN FELÜLEMELKEDVE TILTAKOZIK 
AZ ÖNKORMÁNYZAT A KÓRHÁZ FINANSZÍROZÁSA MIATT

Új és megerősített vezetők 
az intézmények élén
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– Jó lenne kellemes hangulatban egyko-
ri tanáraimra emlékezni, de sajnos sajátos 
időket élünk, nagyon furcsa ünnep ez a mai. 
Gondokkal teli szívvel jöttünk most ide, a 
Megyeháza dísztermébe. Kétféle gondolat 
foglalkoztat ezekben a napokban – kezdte 
ünnepi beszédét dr. Balogh Ibolya. – Az 
egyik gondolatom az elismerésé. Az elmúlt 
hét évben jelentősen romlott a pedagógus 
szakma erkölcsi és anyagi megbecsülése, 
mégis példásan helytálltak tanáraink és 
tanítóink, közoktatási intézményeink vala-
mennyi dolgozója. Ezért fogadják őszinte 
köszönetemet és elismerésemet. A másik 
gondolatom a megyei közoktatási intézmé-
nyek helyzetére, a szaktárca és a kormány 
intézkedéseire vonatkozik. A megyei ön-
kormányzat kénytelen volt szükségkölt-

ségvetésről dönteni, így az intézményeink 
– köztük az iskolák – a szükségesnél jóval 
kevesebb pénzből gazdálkodhatnak. Ez tény 
– jelentette ki a megyei elnök.

A „Miért van ez így?” – kérdésre kétféle 
válasszal szolgált. A rövid válasz szerint a tör-
vények meghatároznak kötelező feladatokat 
a megyei önkormányzatok számára, ám a for-
rásokat, a finanszírozás feltételeit nem bizto-
sítja hozzájuk a kormányzat. Részletesebben 
kifejtve elmondta, a közoktatás normatív tá-

mogatása jelentős mértékben csökkent az 
elmúlt években. A valós, minimális költségek 
egy részét fedezi csak az állam, a többi költ-
séget a megyei önkormányzatoknak kellene 
előteremteniük. Azoknak a megyei önkor-
mányzatoknak, amelyektől 2007. január el-
sejétől még a Gyurcsány-kormány elvette az 
egyetlen tervezhető bevételüket biztosító ille-
tékhivatalokat. A Fejér Megyei Önkormány-
zat mintegy kétmilliárd forint bevételtől esett 
el azóta. S jött a világgazdasági válság, a ban-
kok nem adnak újabb kölcsönöket…

– A helyzet jelenleg tehát gyötrelmes. A 
megyei önkormányzat, amely eddig féltően 
óvta, s nem adta el ingatlanjait, most erre is 
rákényszerülhet – ha egyáltalán lesz fizető-
képes kereslet –, hogy a csődöt megelőzze. 
Közben egyes politikusok és szakszervezeti 
vezetők demagógiával próbálják az intézmé-
nyek és a fenntartó önkormányzat közötti 
ellentéteket szítani. Nem hagyom, és kérem, 
Önök se hagyják, hogy a viszály, a gyűlöl-
ködés nyerjen teret az összefogás, az együtt-
működés, a közös erőfeszítések helyett. Egy 
hajóban evezünk, közösek a céljaink – erősí-
tette meg dr. Balogh Ibolya.

A Fejér Megyei Közgyűlés döntése értel-
mében gróf Klebelsberg Kuno Emlékérmet 
vehetett át Balogh Márta, a Fejér Megyei Ön-
kormányzat József Attila Általános Iskolája és 
Speciális Szakiskolája tanára, egykori igazgató-
ja. A másik emlékérmet Palásti Vincéné Békefi 
Magdolna, a Sárszentmiklósi Általános Iskola 
tanára kapta. A megyei önkormányzat ünnep-
ségével egy időben, Budapesten az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Teleki Blanka Díjat 
adományozott Malomvári Klárának, a Fejér 
Megyei Önkormányzat fenntartásában műkö-
dő velencei Óvoda, Általános Iskola és Speciá-
lis Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthon 
igazgatójának. Ugyanilyen díjban részesült 
Krebsz Jánosné, a szintén megyei fenntartású 
móri Táncsics Mihály Gimnázium tanára, va-
lamint Toman Ilona, a martonvásári Beetho-
ven Általános Iskola tanára.

4  •  F e j é r  L a p 

A Fejér Megyei Önkormányzat idén sem feledkezett el pedagógusai-
ról, az általuk végzett munka értékét a Fejér Megyei Pedagógus Napon 
ismerte el. A szokásoknak megfelelően ismét ketten vehették át a gróf 
Klebelsberg Kunó Emlékérmet. Az ünnepségen az egybegyűlteket dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte.

Őszinte helyzetértékelés 
a pedagógusünnepen

Pedagógusokat köszöntöttek
Ünnepélyes keretek között köszöntötték Dunaújváros pedagógusa-
it a Polgármesteri Hivatalban június 10-én. A hagyományok szerint 
Apáczai Csere János születésnapján rendezték meg azt az ünnepsé-
get, amelyen huszonegy köztiszteletben álló pedagógus munkás-
ságát ismerték el. Az ünnepség elején a Bánki iskola diákja. Szántó 
Balázs szavalta el Keszthelyi Mangó Gabriella Köszönöm című 
versét, majd Cserna Gábor humán ügyekért felelős alpolgármes-
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Újabb lépések 
a TISZK indulása felé
A 2008 decemberében elindított Fejér 
Megyei Térségi Integrált Szakképzési Köz-
pont kiemelt céljai között szerepel, hogy 
az érintett intézmények a szak- és felnőtt-
képzés fejlesztésével, közösen kialakított 
szakmai program alapján adjanak napra-
kész, rugalmas választ a helyi gazdaság és 
munkaerőpiac által támasztott követelmé-
nyekre. A fenti gondolat jegyében kezdte 
el működését a Fejér megyei TISZK kon-
zorcium, amely nemrégiben egyik partne-
rénél, a bicskei Vajda János Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola és Szakis-
kolában tartotta értekezletét.

Elsőként a TÁMOP – 2.2.3-07/2-2F-
2008-0020 kódszámú projektje keretében 
elvégzett feladatokról tájékoztatták a megje-
lenteket. Az előkészítés időszakában – 2009 

májusáig – többek között kidolgozták a szak-
képzési támogatások nyilvántartási és utalási 
rendszerét, kialakították a minőségbiztosí-
tási rendszert, előkészítették a közbeszerzési 
eljárásokat. Az eddig elvégzett munkákon 
túl kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy 
a gazdasággal együtt folyamatosan változó 
munkaerőpiaci igényekhez alakított szak-
képzés a termelés résztvevőinek széles körű 
partnerségén alapuljon, és hogy új források 
bevonásával, azok hatékony felhasználásával 
a szakképzés minőségi fejlesztése fenntart-
ható módon valósuljon meg.

Csányiné Pergel Andrea, a társulás mun-
kaszervezetének vezetője elmondta, az 
érintett intézményvezetőket, a fejlesztési 
bizottságok tagjait tájékoztatták a közeljövő 
feladatairól is.

– Tavaly decemberben indultunk, mára 
megalakult több fejlesztési bizottságunk is. 
Minőségbiztosítási, felnőttképzési, esélykü-
lönbség-csökkentési, illetve család- és ifjú-

ságvédelmi területen már dolgoznak az isko-
lai delegáltak. Lezárult az első közbeszerzési 
eljárás is, a nyertesnek informatikai fejleszté-
seket kell megvalósítania. Az intézmények 
számítógépes összeköttetése mellett a fel-
adatokat támogató informatikai hátteret is 
ki kell építenie – beszélt az elmúlt időszakról 
Csányiné Pergel Andrea.

Hozzátette: a jogszabályok alapján a 
TISZK kapja majd meg a szakképzési hoz-
zájárulásokat a vállalkozóktól, és osztja szét 
a konzorciumban lévő tizenkét tagintéz-
ménynek, amelyekben közel ötezer tanulót 
képeznek. Ezért lesz szükség jól működő 
számítógépes hálózatra.

Konkrét példaként hangzott el Bicskén, 
hogy a postaforgalmi képzés megmarad, 
de a képzés bővítése nagyon valószínű. 
Megtörtént a helyi igények felmérése, és az 
intézményvezetők elképzeléseit is figyelem-
be vették a fejlesztési terv összeállításánál, 
amely még az idei évben elfogadásra kerül.

Iskolamentők
Széles körben ismert, hogy a közoktatási 
normatívák radikális csökkentése miatt 
iskolák egész sora került nehéz helyzetbe. 
Köztük olyanok is, amelyeknek fenntartó-
ja a Fejér Megyei Önkormányzat. A bics-
kei Vajda János Gimnázium, Postaforgal-
mi Szakközépiskola és Szakiskola diákjai 

úgy döntöttek, nem várják ölbe 
tett kézzel, végképp ellehetet-
lenül-e szeretett alma mate-
rük, hanem akcióba kezdtek a 
megsegítése érdekében.

Június második hétvégé-
jén gimifesztivált rendeztek, 
amelynek keretében kon-
certekkel, bemutatókkal 
várták az érdeklődőket, 
és egyúttal felhívták a 
figyelmet az intézmény 
kétségbeejtő helyzetére. 
A rendezvényen részt 
vett és felszólalt dr. Ba-
logh Ibolya, a fenntartó 
megyei önkormányzat 
elnöke. Elmondta, az 
önkormányzat vezetése 
teljes mértékben tisz-
tában van azzal, milyen 

gondokkal küzdenek az intézmények. Azon-
ban saját maguk is ugyanezekkel a prob-

lémákkal szembesülnek nap mint nap, a 
megyei önkormányzatok költségvetése 
a központi elvonások következtében év-

ről évre jelentősen csökken. A közgyűlés 
elnöke kérte: se a tanárok, se a diákok ne 

üljenek fel azoknak a megosztó tö-
rekvéseknek, amelyek révén épp a 
siralmas helyzet előidézői szeret-
nék szembefordítani őket a me-
gyei önkormányzat vezetésével.

A fesztivál keretében az iskola 
egy rekordkísérletbe is belefo-
gott: Európa legnagyobb levelét 
készítették el. A 35 négyzetméte-
res borítékot – amelybe iskolájuk 
névadója, Vajda János verseit cso-
magolták – tucatnyi diák adta át 
egyik fő támogatójuk, a Magyar 
Posta regionális igazgatójának.

O k t a t á s

ter méltatta az ünnepelteket. Kiemelte: a város három elismeréssel 
mond minden évben köszönetet a helyi pedagógusoknak az áldo-
zatvállalásukért, oktató-nevelő munkájukért. A nyugállományba 
vonuló pedagógusok részére a „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
díjat, a kiváló oktató-nevelő munkát végző pedagógusok elismerésé-
re a „Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díjat, a kiemelkedő okta-
tó-nevelő tevékenységet végző, illetve elősegítő pedagógusok és az 
oktatási intézmények nem pedagógus dolgozói elismerésére a „Du-
naújváros Oktatásügyéért” díjat adományozták. A város közgyűlése 

„Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” díjban részesítette Egressyné 
Liszkay Erzsébetet és Varga Istvánt, „Dunaújváros Oktatásügyéért” 
díjban részesült Garamvölgyi Józsefné, Nagy Klára, Zsidó Norbert, 
Garda Erzsébet és Rapi Istvánné. A város „Pedagógus Életpályáért 
Emlékérem” díjjal ismerte el Alattányi Mária, Asztalos Lászlóné, 
Horváth Andrásné, Kondor Lászlóné, Kustán Éva, Major Imréné, 
Molnár Lajosné, Németh Istvánné, Pálfi Istvánné, Pappné Házi Éva, 
Szanyi Antal, Szatmári László, Tóth László és Váczi János több évti-
zedes kiemelkedő tevékenységét. – Sz. Z.
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hogyan arról már többször is beszámoltunk, a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház 11,3 milliárd forintra pályázott 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt úgynevezett pó-

luskórház-pályázaton. Az intézményt különösebb indoklás nélkül tá-
jékoztatták, hogy pályázata „tartaléklistára került”, ami burkolt elutasí-
tást jelentett. Miután a kórház és fenntartója, a megyei önkormányzat 
eredménytelenül fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, majd 
a miniszterelnökhöz, az intézmény jogi képviselői a napokban törvé-
nyességi kérelmet nyújtottak be a Legfőbb Ügyészségen.

A kérelem az Alkotmány 51. § (3) bekezdésén és az ügyészségről 
szóló törvény 13. §-ának rendelkezésein alapszik. Részletesen ismer-
teti az Ügynökség által a pályázatok elbírálása során, illetve a döntés 
meghozatalát követően a jogorvoslati szakaszban elkövetett súlyos 
eljárási hibákat, mulasztásokat; rámutat, hogy a pályázó kórház mint 
ügyfél érdekei sérültek, és csorbult a jogorvoslathoz való joga is. 
Mindezek alapján a jogi képviselők a Szent György Kórház nevében 
kérték a Legfőbb Ügyészséget, hogy vizsgálja meg az ügyet, és intéz-
kedjen a jogsértések orvoslása, a jogszabályba ütköző gyakorlat meg-
szüntetése, illetve a törvényesség helyreállítása érdekében. Minder-
ről dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatta a sajtó 
munkatársait a Megyeházán.

– Nem fogadhatjuk el, hogy sem a kormány, sem az Egészségügyi 
Minisztérium nem tesz semmit. Hónapok óta válaszra várunk az em-
lítettek részéről, de a mai napig semmi nem érkezett. A cinikus hoz-
záállást jól jelzi, hogy eközben az NFÜ honlapján megjelent, mely 
kórházak jutottak be a póluskórház pályázat második fordulójába, s 
ezek között ötödik helyen szerepel a Szent György Kórház is! Mindez 
azért jelent problémát számunkra, mert „tartaléklistásként” egyálta-
lán nem vettünk részt a döntés óta lefolytatott szakmai egyeztetése-
ken, s emiatt akár ki is zárhatnak minket a nyertes pályázók közül. 

6  •  F e j é r  L a p 

Fenntartói harc 
a kórház jövőjéért

Két fronton harcol a Fejér Megyei Önkormányzat 
vezetése azért, hogy a Fejér Megyei Szent György 
Kórház, mint a vidék legnagyobb kórháza, szín-
vonalas ellátást nyújthasson a betegeknek, rászo-
rulóknak. Küzdenek a kormánnyal a póluskórház 
pályázatért, amelynek révén igen komoly fejlesz-
téseket lehetne végrehajtani az intézményben, il-
letve küzdenek az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral és a szakminisztériummal a működés 
megfelelő finanszírozásáért.

Az Országos Mentőszolgálat Közép-
dunántúli Regionális Mentőszerveze-
tének székesfehérvári mentőállomása 
a STATIM Mentőkért Alapítvány támo-
gatásával új mentőeszközökkel gyara-
podott. 

Számos nyugat-európai ország mentő-
egységei már alkalmazzák azt a hazánkban 
még nem rendszeresített „tömeges táskát”, 
amely a mentések során a sérültek ellátásá-
hoz nélkülözhetetlen eszközök tárolására 
szolgál. A közel 400 ezer forint értékű mozgó 
ambulanciát eredetileg az amerikai hadsereg 
számára fejlesztették ki, így az alapötlet is a 
tengerentúlról származik. A régióban a szé-
kesfehérvári állomás az elsők között munka-
társai használhatják a meglehetősen súlyos 
mentőfelszerelést, rohamkocsikon elhelyez-
ve. A mentőtáska tartozékai között orvosi 
műszerek, ollók, szívó eszközök, kötszerek, 
oxigénpalackok, valamint nyakrögzítők, si-
sakok és zseblámpák is szerepelnek. 

A csehországi Rejvizben rendezték meg a vi-
lág legnagyobb nemzetközi mentőversenyét 
2009. május 28-a és 31-e között. A viadalon 
14 országból több mint 100 mentőegység 
állt rajthoz. A zuhogó esőt és a hat fok alatti 
hőmérsékletet feledtette a festői környezet, 
a gyönyörű hegyek és erdők, melyek között 
a verseny zajlott. Az Országos Mentőszolgá-
latot az a székesfehérvári csapat képviselte, 
amely az országos verseny megnyerésével 
szerezett jogot a részvételre. A csapat tagjai 

Horváth Attila, Klupács Péter, Somogyi Já-
nos és Ferenczi Krisztián voltak. A mentő-
verseny péntek reggel 7 órakor kezdődött, 
és szombat hajnali 4-kor ért véget. 

Új mentőeszközök Csehországi versenyen szerepeltek 
a székesfehérvári mentősök

A
E g é s z s é g ü g y

HIRDETÉS
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A Védőnői Szakmai Kollégium kezdemé-
nyezésére és az Egészségügyi Minisztéri-
um támogatásával 2008-ban június 13-át a 
Védőnők Napjává nyilvánították. Ebből az 
alkalomból rendezett az ÁNTSZ Közép-
dunántúli Regionális Intézete szakmai 
tanácskozást és díjátadó ünnepséget a Me-
gyeháza dísztermében.

– A megjelölt dátum történelmi jelentőség-
gel bír, mivel 1915. június 13-án alakult meg 
Budapesten az Országos Stefánia Szövetség 
az anya- és csecsemővédelem szervezésére. A 
Védőnők Napja azt is reprezentálja, hogy ez a 
prevenciós szolgálat közel egy évszázada mű-
ködik országunkban mint mindenki számára 
elérhető, népegészségügyi feladatokat szem 
előtt tartó ellátási forma, különös tekintettel 
a várandós anyák, a csecsemők, a kisgyerme-
kek, az iskoláskorúak egészségének védelmé-
re, egészségfejlesztő magatartásuk kialakítá-
sára. A „védőnőség” hungarikum, mivel ilyen 
jellegű szolgálat Európában csak Magyaror-

szágon létezik – tudtuk meg Gyarmathyné 
Doma Gabriella főszervezőtől, aki kiemelte, 
a védőnői szolgálatban dolgozó munkatársak-
nak érezniük kell a megbecsülést, hiszen csak 
így lehet „szárnyalni”, színvonalas munkát vé-
gezni. Erre adott lehetőséget a régiós szinten 
első alkalommal megtartott szakmai nap.”

A Fejér Megyei Önkormányzat részéről 
Borbély István, az Egészségügyi Bizottság 
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszé-
dében hangsúlyozta, kisgyerekes szülőként 
igazán tudja értékelni azt a mérhetetlen meny-
nyiségű munkát, amelyet a védőnők végeznek 
egy-egy gyerek vagy anyuka mindennapjainak 
jobbításáért. Tanácsaik, ötleteik, tapasztalatuk 
nélkül sok szülő, főleg az első gyerekesek, sok-
kal nehezebben boldogulnának az életben.

A nap folyamán több szakmai előadásra is 
sor került, amelyek elsősorban a tapasztalat-
cserét erősítették. Ezek közül is kiemelkedett 
a méhnyakszűrési program, amelyet a jövő-
ben a védőnők látnak el. Ennek során minden 

település összes érintettjéhez eljutnak a védő-
nők az ingyenes megelőző vizsgálattal.

Ezt követően a megyei önkormányzatok 
elismerő oklevelei és a szakmai elismerések 
kerültek átadásra. A Fejér Megyei Önkor-
mányzat elismerő oklevelét Csötönyiné 
Benkő Éva, az ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, 
Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézetének ve-
zető védőnője vette át Borbély Istvántól. Szak-
mai elismerést kapott dr. Keresztúry Lászlóné 
iskolavédőnő Székesfehérvárról, Kele Krisz-
tina iskolavédőnő Dunaújvárosból, Nochta 
Tamásné területi védőnő Szabadegyházáról, 
Schweininger Józsefné kistérségi vezető védő-
nő az ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intéze-
téből, Szabóné Dobos Anita területi védőnő 
Mórról, valamint Szita Ildikó területi védőnő 
Kápolnásnyékről.

A védőnői munka igazi hungarikum

A törvények mindenkire egyfor-
mán vonatkoznak, ezért mélysége-
sen elítéljük azt a fajta hozzáállást, 
amit hónapok óta tapasztalunk. 
Szándékos manipuláció, félretájé-
koztatás, törvénysértés folyt eddig, 
ezért fordultunk a Legfőbb Ügyész-
séghez – közölte dr. Balogh Ibolya.

Még meg sem száradt a tinta a 
beadványon, amikor újabb rossz 
hírek kaptak szárnyra a kórházakkal 
kapcsolatban. A Kórházszövetség 
jajkiáltása szerint az OEP továbbra 
sem finanszíroz megfelelően, ezért 

szinte valamennyi intézményben műtétek maradhatnak el, jelentősen 
növekedhetnek a várólisták, de a csőd sem elképzelhetetlen. Mind-
ezen állításokat sajtóközleményben erősítette meg dr. Balogh Ibolya.

– Újabb mélyütéseket kapott a magyar egészségügy, a drasztikus 
kormányzati döntések szisztematikusan kivéreztetik a kórházakat. Az 
idén áprilisban bevezetett finanszírozási szabályváltozások, vagyis az 
újabb, sokmilliárdos pénzkivonás, továbbá a kórházszövetségi köz-
gyűlésen a szakminiszter által bejelentett intézkedések csődveszélybe 
sodorják az egészségügyi intézményeket – kezdte megállapításainak 
felsorolását a megyei közgyűlés elnöke.

– A kormányzati intézkedések a Fejér Megyei Szent György Kór-
házra nézve is súlyos következményekkel járnak. Amit az elmúlt két és 
fél évben a gazdasági helyzet megszilárdítása terén a megyei közgyű-
lés és a kórház vezetése elért, azt a politikai hatalom néhány tollvo-
nással semmissé tette. Intézményünk bevételei a következő fél évben 
800 millió forinttal is csökkenhetnek, mert a múlt évihez viszonyítva 

a betegellátásnak csupán a 70 százalékát (!) finanszírozzák teljes költ-
ségtérítéssel. A kórház gazdálkodását emellett az áfaemelés következ-
tében fellépő áremelkedések és a kormány megszorító intézkedései 
miatti magasabb működési költségek is bizonytalanná teszik.

– Kezelhetetlen és vállalhatatlan pénzügyi, gazdasági helyzet 
körvonalazódik, tervezhetetlen az egészségügyi szolgáltatások jö-
vője. Mindezek következményei elsősorban a kórház dolgozóit és a 
betegeket sújtják. Lenne megfelelő kapacitás, de az új finanszírozási 
rendszer miatt a Szent György Kórházban is hosszabbak lesznek a 
várólisták. Korlátozások várhatók, a tervezhető ellátások – műtétek, 
kontrollvizsgálatok – ideje csúszni fog. Ha a kormányzat, a szakmi-
nisztérium nem kap észbe, rövidesen csak a sürgősségi és az intenzív 
ellátást lehet garantálni – hangsúlyozta levelében dr. Balogh Ibolya.

Hozzátette: a fenntartó Fejér Megyei Közgyűlés felelősséget érez a 
megye lakossága iránt. A testület és az intézmény vezetői az ebben a 
helyzetben elkerülhetetlen kórházi intézkedéseket úgy formálják, hogy 
az egészségügyi szolgáltatások színvonala – a lehetőségek szerint – mi-
nél kevésbé csökkenjen, a betegek érdekei az adott körülmények között 
a lehető legkisebb mértékben sérüljenek. A gazdasági egyensúlyterem-
tés érdekében egyes térítési díjakat – pl. az ápolási osztályon – növelni 
szükséges, s ugyanakkor számos kényszerű kiadáscsökkentő intézke-
dést kell tenni. Elkerülhetetlen a kórház dolgozói létszámának jelentős 
– kétszáz főt meghaladó – kényszerű csökkentése, s többek között az 
ügyeleti létszámok és díjak mérséklése, a háttérszolgáltatások, illetve a 
közreműködői és a vállalkozói szerződések felülvizsgálata.

– Mint érzékelhető, a kormány és a szaktárca elhibázott lépéseinek 
következményei komoly áldozatok árán és csak korlátozott mérték-
ben enyhíthetők. Alapvető előrelépésre a betegellátásban, a kórházak 
működésében, a magyar egészségügyben is csak egy új szemléletű Or-
szággyűlés megválasztása után számíthatunk – állt a közleményben.

E g é s z s é g ü g y
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Történelmünk jelen-
tős és meghatározó 
eseményeinek emléke 
a tapasztalat szerint 
hamar feledésbe me-
rül. Így volt ez a Vörös 

Hadseregnek a rendszerváltás hajnalán 
hazánkból történt végleges kivonásá-
nak pillanataival is. 1991. június 19-e 
tizennyolcadik évfordulója alkalmából 
a POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének 
elnökével, Sinka Jenővel emlékeztünk.

Az 1990. március 10-én Moszkvában meg-
kötött magyar-szovjet kormányközi egyez-
mény 1991. június 30-át rögzítette a kivo-
nulás befejezéseként, a szovjet alakulatok 
távozása azonban a tervezettnél két héttel 
hamarabb megtörtént – mondja el érdek-
lődésünkre Sinka Jenő, a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége Fejér Megyei Szerveze-
tének elnöke. Hozzáteszi, hogy számukra és 
mindazon bajtársaik számára, akik a szabad-
ságért küzdöttek, ez a jeles dátum egyben 
nagy ünnepet jelentett. 

– Ezen eseményekről, pillanatokról meg 
kell emlékezni, hiszen a médiában egyre ke-
vesebbet hallani erről, ami már csak azért is 
furcsa, mert létezik olyan egykori szocialista 
ország, ahol a csapatkivonás dátumát nemzeti 
ünneppé nyilvánították – mondja az elnök. 

Az orosz csapatkivonások kezdetén az 
első szerelvény 1991. március 13-án indult el 

Veszprémből (Székesfehérváron át). Az iro-
da falán archív fotók emlékeztetnek a múltra. 
Fényképeken láthatjuk például, ahogy a pán-
célos hadtest katonáit és tankjaikat vasúton 
szállították. Egy másik fotó pedig azokat a 
pillanatokat örökíti meg, amint Silov altá-
bornagy „búcsút int”, majd öles léptekkel – 
mint az utolsó szovjet katona – Záhonynál a 
hídon elhagyja Magyarország területét.

A megyei szervezet elnöke arról is pa-
naszkodott, hogy a tömegtájékoztatás „in-
gerküszöbét” nehezen sikerül átlépni, a 
sajtótájékoztatójuk iránt is kevés orgánum 
képviselője mutatott érdeklődést. Így aztán 
felhívásaikat is nehéz eljuttatni a közvéle-
ményhez. Ennek ellensúlyozására új hon-
lapot készítettek. A www.pofosz.hu címen 
számos érdekes aktualitást tudhat meg a 
szervezetről és rendezvényeiről az, aki ellá-
togat az oldalra.  

Kártyával a Belváros 
életben maradásáért

Elindult – a résztvevők remé-
nyei szerint – hódító útjára az 
ŐsFehérvár Városkártya rend-
szer Székesfehérváron. A több 
mint 200 elfogadóhely számtalan 
vásárlási kedvezménnyel csábítja 
a kártyák jelenlegi és majdani tu-
lajdonosait – derült ki a rendszer 
indulása alkalmából rendezett hi-
vatalos sajtótájékoztatón.

– A lényeg, hogy a kiskereskedők, a vendéglátósok és a szolgál-
tatók egyedi kedvezményeket nyújtanak a városkártya tulajdonosai 
számára. Összesen 21 ezer kártya készült, ezekhez 990 forintért lehet 
hozzájutni – tájékoztatott Posch Ede, az egyik ötletgazda és a lebo-
nyolító cég ügyvezetője.

Posch Dániel, a cég ügyfélkapcsolati vezetője reményét fejezte ki, 
hogy a bizalom és a vásárlói hűség eredményeként nem tűnnek el, 
sőt megerősödnek és egyre színvonalasabb szolgáltatást kínálnak a 
fehérvári üzletek, helyi vállalkozások és vendéglátóhelyek a Belvá-
rosban és a város más területein.

– Úgy gondolom, az ŐsFehérvár Kártya és kedvezményrendszer 
igénybevételével évente akár több tízezer forintot spórolhat egy-egy 
kártyatulajdonos. Fontos, hogy a kártyákat birtokló fehérváriak és 
környékbeliek a városban elköltött pénzükkel hozzájárulhatnak Szé-
kesfehérvár gyarapodásához – tette hozzá Posch Dániel.

Várszegi András, a Belvárosi Kereskedők Egyesületének elnöke 
kifejtette, a vállalkozások többsége 10 százalékos kedvezményt ad a 
kártya felmutatójának, de vannak egészen különleges igénybe vehe-
tő kedvezmények is. Vasvári Csaba, a Vörösmarty Színház igazgatója 
jelezte, ők is örömmel csatlakoztak, mert ha belváros, akkor színház 

is. Márpedig a teátrum nélkül nincs Székesfehérvár, s ez fordítva 
is igaz, ezért a tervek szerint minden családi bérlet mellé adnak egy 
ŐsFehérvár Kártyát.

– Nagyon fontos az önkormányzatnak és személy szerint nekem is, 
hogy az ŐsFehérvár Kártya révén a tradicionális fehérvári kereskedők 
talpon maradhatnak, versenyképesek tudnak lenni a multinacionális 
vállalatokkal. Arról nem beszélve, hogy végre talán újra élettel telhet 
meg a belváros – szögezte le Orosz István, a fehérvári önkormányzat 
Városi Szolgáltatások Bizottságának elnöke.

HIRDETÉS

18 éve vonultak 
ki az orosz 
csapatok 
Magyarországról
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Móron, az Öreg Préshez címzett foga-
dó konferenciatermében június 11-én 
22 taggal megalakult a Móri Borvidék 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Egyesület. Az alapító tagok közt – több 
civil szervezet mellett – ott van Mór és 
Csókakő önkormányzata is. Az egyesü-
let elnökének Möllmann Günternét, a 
választmány tagjainak Geszler Anikót, 
Törő Gábort, Varga Mátét és Végh Kon-
rádot választotta meg a többség.

Az egyesület fő célja a térség turisztikai 
menedzselése, vagyis tagjai szolgáltatásainak 
minél jobb összehangolása a vendégek elége-
dettsége, a fenntartható turizmus kialakítása 
érdekében. Ez a tevékenység a települések, 
a közösségek, a gazdaság és az ide látogató 
vendégek közös érdeke. Ha a turista kelle-
mes élményekhez jut, az itt tartózkodásával 
elégedett, akkor a térség gazdasága fejlődik, 
a közösség kultúrája gazdagodik, és közben a 
természetes és épített környezett védelme is 
érvényesül. A sok a munkát, a jelentős a felada-
tot az egyesület tagjai nagy elszántsággal vál-
lalják, mindenki a saját területén szerzett szak-
tudását adja hozzá a közös programokhoz.

M e g y e i  h í r e k

Bor és turisztika

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Meghosszabbítottuk
a rendkívüli BOR-AKCIÓT

a Simon Borászatban
Júliusban is fél áron adjuk a folyóbort

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

Portánkon friss termelői 
gyümölcsöket árusítunk.

Kajszi, meggy, málna kapható
Érdeklődni a 22/570-085-ös

telefonszámon lehet.
Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu

SZENZÁCIÓS 
AJÁNLAT
1999 Ft/fő/nap

2 felnőtt és 2 gyerek esetén
– szállás reggelivel
– fürdőbelépővel

Vajtán a Hévízfürdő 
és Turista szállóban
Elhelyezés 4 ágyas szobá-

ban. Az ajánlat minimum 6 
nap esetén érvényes.

Ne szalassza el ezt a kedve-
ző lehetőséget, ha pihenés-
re, kikapcsolódásra vágyik!

–  Csodálatos zöldöve-
zetben egy 38Cº-os 
termálmedence ill. kettő 
25-28Cº-os strandme-
dence áll vendégeink 
rendelkezésére

– Zárt parkoló
– Bográcsozás, grillezés
–  Ingyenes sportpálya 

használat
–  Erdei túrázás termé-

szetvédelmi területen, 
kijelölt útvonalon

– Kastélylátogatás
–  Mini „háziállatkert” 

a közelben

–  Környező települések 
nevezetességeinek meg-
tekintése

–  Ezenkívül fakultatív 
programjaink közül is 
válogathatnak a hozzánk 
látogatók:

–  Rétimajor- horgászat (15 
km)

– Bikács-horgászat (5 km)
– Hintós kocsikázás

ÜDÜLÉSI CSEKKET 
ELFOGADUNK!

Jelentkezés, információ: 
06-20/287-4649

Az összetartozás emlékműve

1920. június 4-én írták alá az I. világhá-
borút lezáró, Magyarország számára máig 
ható veszteséget, a magyaroknak nem múló 
fájdalmat okozó trianoni békét. A fegyve-
rek árnyékában, idegen megszállás alatt, a 
nagyhatalmak alkujában született diktátum 
elvette az ország területének kétharmadát, 
és a határokon túlra, jogfosztott kisebbségi 
létre kényszerítette a magyarság millióit. – 
Mindaddig okunk van erre lehajtott fejjel, de 
felemelt szívvel emlékezni és emlékeztetni, 
amíg a határokon túl élő magyaroknak nem-
zeti hovatartozásuk, anyanyelvük miatt zak-
latásban, megkülönböztetésben van részük 
– mondta beszédében dr. Balogh Ibolya, s 
hozzátette: napjainkban is gyakorta hallunk 
ilyen esetekről. Az Európai Unió a korábbi-
aknál összehasonlíthatatlanul jobb lehetősé-

get ad a szomszédos államokban élő magyarok érdekeinek képviseletére, egyéni és kollektív 
jogaik érvényesítésére – mutatott rá a megyei közgyűlés elnöke, azt is hangsúlyozva, hogy 
ugyanakkor ez csak lehetőség, amely önmagában nem hoz eredményt. Élni kell vele, tenni 
kell közös céljaink elérése érdekében. Két ellenkező végletként a közelmúltból a december 
5-ei népszavazás arcpirító eredményét, a múltból pedig az Ipoly-menti vasútvonalat megvé-
dő balassagyarmati polgárok és a környéket Magyarországnak megtartó soproniak kiállását 
említette. Záró mondataiban kifejezte reményét, hogy az idő valamennyi magyar számára 
meghozza az együvé tartozás érzését, és köszönetet mondott az emlékállítás kezdeménye-
zőinek és támogatóinak.

Trianon-emlékművet állítottak Kápolnásnyéken. A helyi fiatalok kez-
deményezésére, közadakozásból létrejött mű avatóján Tolcsvay Béla 
énekelt, Budaházy Árpád szavalt és dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott beszédet. A rendezvény zárásaként a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola diákjai léptek fel.
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szervezők a „Járjuk körbe a fényt” 
mottót választották a „leghosszabb 
napi” múzeumi rendezvények szá-

mára, amely jelige lényegesen túlmutatott 

egy átlagos kulturális rendezvény hangula-
tán. A Székesfehérvári Katolikus Püspökség 
Egyházmegyei Múzeuma rendhagyó kiállí-
tásával az üdvösség történetét és annak ma 

Június 20-án, a Múzeumok éjszakája programsorozat alkalmával a kul-
turális intézetek és kiállítótermek megyeszerte és Székesfehérváron is 
megnyitották kapuikat vendégeiknek az esti órákban. A rendezvények-
hez a Székesfehérvári Püspökség is csatlakozott, amely rendhagyó tár-
latra hívta meg látogatóit az Egyházmegyei Múzeumba.

1 0  •  F e j é r  L a p 

K u l t ú r a

A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszp-
rém megyében élő sajátos igényű emberek 
kulturális fesztiválját az MMK-Művészetek 
Háza színháztermében rendezték a Fejér 

Megyei Integrált Szociális Intézmény, 
a gánti telephely és a Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület szakem-
berei.

A 160 fellépő tizenhárom településről ér-
kezett. Szociális vagy oktatási intézmények 
értelmi fogyatékos növendékeiként, lakó-
iként vállalkoztak arra, hogy bemutassák: 
ép társaikhoz hasonlóan képesek szépet 

alkotni, élményt adni, értéket közvetíteni. 
Megnyitó beszédében elismeréssel szólt a 
hosszú hónapok óta lelkesen készülő gondo-
zottakról és a felkészítő szakemberek magas 
színvonalú munkájáról a fesztivál fővédnö-
ke, dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke, aki a produkciókat tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe. Mint kiemelte, ez a fesztivál is hoz-

Előítéletek helyett: 
kulturális fesztivál

A

Pöttyös kiállítás 
A Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épületében június első pénte-
kén nyílt kiállítás Másolatok – pöttyös 
háttér címmel. A megnyitón a Palkó Tibor 
– L. Simon László alkotópáros mutatta be 
a könyvhétre megjelentetett új kötetét.

A megyei múzeum Országzászló téri ki-
állítótermében a közönség megtekintheti 
Palkó Tibor képeit, grafikáit, festményeit. A 
tárlat anyagának jó része, amelynek a Máso-
latok – pöttyös háttér nevet adták, illusztrá-
cióként szolgál L. Simon László Háromlábú 
lovat etető lány című új könyvéhez. Utóbbi 
alkotást a könyvhéten is bemutatták. A tár-
latmegnyitón DrMáriás Béla elmondta, Pal-
kó azt festette meg, ami leginkább közel állt 
a személyiségéhez. Testeket, tárgyakat, saját 
szüleit, kedvesét, gyermekét és a barátokat. 
És az „ismeretlen” meleget, amelyet képes 
a semmiből elővarázsolni. Közben engedi, 
hogy a képekről termékeny, sugárzó hangulat 
áradjon. Témáival következetesen megmarad 
az ember, állat, szellem szerelem, és halál vi-
szonyrendszerén belül. Mindezek miatt egy-

általán nem véletlen, hogy rajzai kiadványban 
is otthonra találtak, ahol nem csak bezárva és 
sokszorosítva élik tovább életüket, hanem 
szövegeket, metaforikus gondolatokat idéz-
tek elő – mindezt L. Simon László jóvoltából. 
DrMáriás elemzésében szólt arról is, hogy a 
Háromlábú lovat etető lány című Palkó – 
L. Simon közös kötet valójában az ínyencek-
nek készült. Azoknak, akik képesek a finom 
merengésre, s azoknak, akik fülében a halk 
jelentéssel bíró szó és a kép visszhangozni 
képes. Idézte L. Simon Lászlót, aki szerint 
kötetük „egy önmagunknak, önmagunkból 
épített múzeum”. Hogy ez mégsem igaz így, 
köszönhető annak, hogy távolról sem egy 
lezárt, végleges alkotást vehet kezébe az olva-
só, sokrétűségének köszönhetően. A kiállítás  
szeptember 13-ig látogatható.  

is aktuális üzenetét állította a tárlat közép-
pontjába. A látványos, korszerű elemekkel 
megjelenített kiállításon kiemelt hangsúlyt 
kapott Jézus Krisztus születése, szenvedése, 
halálnak és feltámadásának, majd az egyház 
megalakulásnak bemutatása – különleges, 
több évszázadon átívelő képzőművészeti 
megjelenítéssel. A szakemberek arra töre-
kedtek, hogy a tárlat vizuális és tipográfiai 
megjelenítése, a bibliai szövegrészek idézése 
minden korosztály számára érhető, befogad-
ható legyen.

Spányi Antal, a Székesfehérvári Egy-
házmegye püspöke a megnyitó alkalmával 
elmondta, igyekeztek olyan tárgyakat össze-
gyűjteni, amelyek eddig nem voltak látható-
ak, vagy csak nagyon régen, s most felújított 
állapotban kerülnek bemutatásra. 

– Próbáltunk olyan tárgyakat kihelyezni, 
amelyek az üdvösség történetének egy-egy 
részletét ábrázolják, s a képeken a kiállított 
tárgyak segítségével a szemlélődő elgondol-
kodhat. Azt reméljük, hogy ezzel egy kis fény 
gyullad ki a szívünkben, lelkünkben. Mindez 
jól illeszkedik a székesfehérvári programok 
mottójához is – emelte ki a püspök.

Rendhagyó tárlat nyílt 
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A helyszín és az időpont ideális. Nyári este 
a Fejér Megyei Múzeumigazgatóság dísz-
udvarán, a Fő utcáról nyíló rejtett udvar-
ban, kétezer éves kövek között, a valamivel 
fiatalabb portás vigyázó tekintete mellett. 
Telt ház, koncert előtti zsibongás, udvaron 
(szünet nélkül, az előadás alatt is) rohangáló 
gyerekek.

A kamarakórus J. Des Pres El grillo című 
madrigáljával nyitja az estét. Szép, egységes 
hangzás, üdítő tempó, a rövid, de hatásos 
darab kedvező felütése a koncertnek. Talán 
csak az olasz szöveggel vannak nehézségek 
(néhány turista elnézően mosolyog), hiába, 
nem véletlenül fordítja le a legtöbb külföl-
di nyelven megírt darabunkat művészi igé-
nyességgel egyik kórustagunk (tenor, hátsó 
sor, balról a második). 

A koncert első felében szerelemtől ih-
letett művek hangzanak el. Hallhatjuk 
kortárs, a disszonanciát mindenki számára 
gyönyörűséggé komponáló szerzők (Far-
kas Ferenc, Petrovics Emil) alkotásait, és 
nem kevésbé izgalmas romantikus művet is 
(Debussy). A rövid, de helyenként bonyo-
lult darabok előadásánál különösen fontos 
a koncentráció, a kórus egy emberként 
szegezi tekintetét a két (persze felváltva 

vezénylő) karnagyra, Ughy Tündére és Mi-
hály Györgyre. 

Hét éve alakult amatőr kórusunk sokat 
köszönhet e két szakmai kiválóságnak, akik 
karvezetés szakon szerzett egyetemi diplo-
májukkal a zsebükben, embert próbáló tü-
relemmel, laikusok számára is érthető zenei 
nyelven tanítják, vezénylik húszegynéhá-
nyunkat. 

A Bástya Kamarakórus ritka jelenség a 
zenei világban. A Kodály Zoltán Ének-zenei 
12 Évfolyamos Iskola (Székesfehérvár) vén 
diákjai és barátaik által életre hívott együttes 
alapelve, hogy a közös éneklés – életforma. 
Engedelmeskedünk az ember legősibb ösz-
tönének, a rejtélyes benső hangnak, amit 
hallva napközben is dúdolgatunk, az autó-
ban együtt énekel a család, munka közben 
fütyörészünk, gyerekeinkkel önfeledten 
nótázunk, és persze kórusban énekelünk – 
lehetetlen, hogy ne ragadjunk meg minden 
kínálkozó alkalmat az éneklésre!

Közben a koncerten elhangzik G. F. 
Händel Julius Ceasar Egyiptomban című. 
operájából Kleopátra áriája Kröppl Edina 
művésznő előadásában (zongorán kíséri: 
Németh Gábor vendégművész). A Bécsi 
Zeneakadémián végzett énekesnő (szintén 
a fehérvári Kodály iskola hajdani tanulója) 
sallangmentesen, kristálytisztán és expresz-
szíven énekel, méltán kap nagy tapsot.

A műsor második felében egyházi mű-
vek szólalnak meg. Kezdésként két Ave 
Maria egymás után, Victoria és Donizetti 
művei; utóbbi érdekessége, hogy az udvart 

szegélyező ciszterci templomban tizenöt 
évvel ezelőtt énekeltük először (még a Disz-
szonancia Vegyeskarral), a szólót akkor is 
Edina énekelte. Varázslatos múltidézés. Az 
est csúcspontja ezután jön: Kodály Zol-
tántól Sík Sándor Te Deuma, illetve Orbán 
György Setteng az ördög című művei egy-
mást hangzásban és mondanivalóban is jól 
kiegészítik. Az embernek legnehezebb em-
bernek maradnia egy démonokkal teli világ-
ban. A kamarakórus érzékenyen és hatáso-
san tolmácsolja az üzenetet. Az Orbán-mű 
egy helyen kissé szétesett a rendkívül nehéz 
ritmikának és a gyors tempónak köszönhe-
tően, de biztosan nem a basszus hibázott, 
arról tudnék (ott állok ugyanis közöttük).

A befejező szakaszban könnyedebb da-
rabokkal múlatjuk a feszültséget. A törzs-
közönség számára már megszokott, dicsé-
retesen rövid (mintegy egy órás) koncert a 
végéhez közeledik, hallgató és énekes felsza-
badultan tekinget körbe a múzeumudvaron 
– gyűjtik az emlékeket. A nézőtéren kisgyer-
mekeink sem bírják már tovább, és ahogy a 
próbákon megszokták, hozzánk rohannak, 
mit sem törődve azzal, hogy még éneke-
lünk, mellénk állnak, anyjuk, nagyanyjuk 
lábát átkarolják, innen lesik a közönséget.  
Hiszen sehány éves koruktól fogva járnak a 
próbákra, s mialatt mellettünk játszanak, fi-
gyelnek is; gyanítom, már ők is hallják saját 
benső hangjukat. Nemsokára ők is velünk 
énekelnek ebben a többgenerációs, baráti 
életközösségben, a Bástya Kamarakórus-
ban.  –  Kozma T. Gáspár
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A csupa szív 
kritikája

Miután valódi zenekritikus rit-
kán veszi a fáradságot, hogy 
amatőr kórus koncertjére üljön 
be, jobb híján jómagam mint 
a Bástya Kamarakórus alapító 
tagja és énekese osztom meg 
önökkel élményeimet, és írok 
(ön)kritikát az énekegyüttes ez 
év júniusi koncertjéről. 

zájárul ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű 
emberek és a társadalom többi tagja közelebb 
kerüljenek egymáshoz. A Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület ügyvezető igaz-
gatója, Asztalos Zsolt méltatta a Fejér megyei 
szakemberek hivatástudatát, kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységét, és hangsúlyozta, 
hogy az idei, immár 11. fesztivál milyen fon-
tos szerepet tölt be a fellépők életében. 

A fesztivál nyitó dalát a Polgárdi-
Tekerespusztáról érkezett trió, a Bíborszív 
zenekar adta elő. „Kérünk téged, figyelj kicsit 
ránk” – énekelték. Ezt követően népdalcsok-
rok, versek, különféle táncok, színpadi játékok 
alkották a programok színes palettáját. A sajá-
tos igényű emberek munkáiból ezen a napon 
képzőművészeti kiállítást rendeztek az MMK- 
Művészetek Házában. Fotó: FehérVárkörút Portál
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Vág folyón megrendezett klubvébén 
a magyar színeket a tavalyi bajnok, 
a Dunaferr Shimano Horgász Egye-

sület képviselte. A sikertörténet azonban 
a bajnoki cím elhódításával kezdődött. A 
Dunaferr Shimano HE ugyanis hét év után 
tudta megelőzni a fővárosi Mavert gárdáját, és 
mert előtte két esztendeig szintén pesti csapat 
volt a győztes, kilenc év után került vidékre a 
bajnoki trófea. Így tehát a dunaújvárosi csapat 
indulhatott a legjelentősebb horgászverse-
nyen. S ha már elindult, kiválóan is szerepelt. 

Mivel a verseny a szomszédban volt, ezért a 
fiúk már egy héttel a kezdetek előtt megér-
keztek a helyszínre, s ismerkedtek, valamint 
gyakoroltak a nagy fellépés előtt. Nem volt 
mindegy ugyanis, hogy milyen etetőanya-
got, csalit használnak. A felkészülés azonban 
remekül sikerült; ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint, hogy az első nap végén 16 ponttal 
vezettek, két ponttal megelőzve a második 
Szerbiát és hárommal a harmadik San Mari-
nót. A folytatás is ragyogó volt. Egészen az 
utolsó pillanatokig tartotta helyét a gárda, de 
végül egy szerb kapás révén csak a második 
lett a magyar egység. A huszonhat csapat hu-
szonhat szektorban lógatta a botját, s a ma-
gyar egység mindössze öt ponttal maradt el 
a végső győzelemtől. Az első helyet a szerb 
csapat szerezte meg. 

A hatalmas sikert elérő Dunaferr Shimano 
egységét Galambos Sándor, Urfi Tamás, 
Szákovics Imre, Schaffer Károly és Magyar 
Gábor alkotta. A csapatvezető és a tartalék 
Makrai Arnold, a kapitány-edző Bognár Pé-
ter volt. – Sz. Z.

Amennyiben valakinek eddig nem volt tu-
domása arról, mekkora az ökolábnyoma, 
az június közepén megtudhatta Gárdony-
ban. A második alkalommal megrendezett 
Országos Öko Expo és Biofesztivál sok ér-
deklődőt vonzott a három nap során.

– Nagy örömömre szolgál, hogy városunk 
adhat otthont ennek a jeles eseménynek. 
Megcsodáltam a strand területén lévő szél-
kereket, napkollektorokat. Úgy gondolom, 
ez a jövő útja, amelyet mindenkinek el kell 
mondanunk. Városunkban nagyon jó kezde-
ményezések indultak el. Iskoláink, óvodáink 

szelektíven gyűjtik a szemetet, komposztál-
ják a szerves hulladékot, emellett több olyan 
projektünk készül, ahol kiváltjuk a fosszilis 
energiahordozókat. Alattunk olyan rétegvíz 
van, amely táplálja az Agárdi Gyógyfürdőt, 
de alkalmas fűtésre is. Olyan félmilliárdos 
beruházásba kezdtünk, amelynek eredmé-
nyeként melegvízzel fogjuk fűteni közintéz-
ményeinket. Ezzel körülbelül 400 ezer köb-
méternyi gázt takarítunk meg. Az összes új 
építkezésünknél is elsődleges szempont volt a 
megújuló energiák felhasználása: napkollek-
torok, hőszivattyúk alkalmazását tervezzük 
– beszélt Gárdony város önkormányzatának 
ökoszemléletéről Tóth István polgármester.

Őt követte az előadók sorában Tiborcz Pé-
ter, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. A kép-
viselő bemutatta az Öko Aktív 19 programot, 

amelyben a Fejér Megyei Önkormányzat el-
sőként fogadott el átfogó környezetvédelmi 
programot. Szólt a Napkorona Bajnokságról, 
amelyben minden település részt vehet, s a 
fajlagosan legtöbb napenergia-rendszerrel 
rendelkező város vagy község nyerheti el a 
dicső címet. Érintette az élet szinte valameny-
nyi területét, ahol változásokra van szükség 
ahhoz, hogy ötven év múlva is nyugodt életet 
élhessenek unokáink. Hangsúlyozta, a lépése-
ket igenis most kell megtenni, mert a jövőnk 
veszélyeire utaló jelek sokasodnak.

A további előadásokon szó volt a Miku-
lásról, amely bemutatta az ökológiai válság 
egyetlen igazi megoldását. Megismerkedhet-
tek még az érdeklődők többek között az öko-
kerttel, a passzívházakkal és Magyarország 
Zöld Térképével is.

Huszonkilenc éve rendezik meg 
a horgászok klubvilágbajnoksá-
gát, amelyen rendszerint a ma-
gyar bajnok is indul. Hazánk fiai 
azonban eddig nem szerepeltek 
túl jól a legrangosabb világver-
senyen. Eddigi legfényesebb ér-
münk 2000-ből datálódik, egy 
ezüstérem képében. A Dunaferr 
Shimano HE tagjai azonban most 
beállították ezt a csúcsot, hiszen 
a szlovákiai Madunyicében má-
sodik helyen zártak.
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AZ UTOLSÓ FOGÁS DÖNTÖTT

Sporttörténelmet 
írtak a horgászok

A

A vízilabdázókat 
jutalmazták
Kisebb ünnepség keretében köszöntötte 
és jutalmazta június 17-én a hatodik baj-
noki címét megszerző DF-ELCO-DVCSH 
női vízilabdacsapatát Cserni Béla, Duna-
újváros Ifjúsági- és Sportbizottságának 
vezetője. A bensőséges fogadáson az ön-
kormányzat szóvivője, Fábos Zsolt mél-
tatta a sportsikerek értékét, majd Cserni 
Béla mondott pohárköszöntőt. A bajnoki 
aranyérmes és LEN Kupa ezüstérmes női 
vízilabdacsapat tagjai ezután egyenként 
vehették át megérdemelt pénzjutalmukat, 
majd egy közös csapatképre is összeálltak. 
Az ünnepséget követően a lányok az uszo-
dába igyekeztek, s egy gyors ruhaváltást 
követően – a szebbnél szebb kosztümök 
helyett újra előkerültek a fürdőruhák – 
folytatódott a felkészülés a következő baj-
noki idényre.  – Sz. Z.

Tudatformálás ökoszemlélettel
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HÍVTÁK, JÖTT ÉS SEGÍTETT
– Segíteni hívtak a válogatottba, s nagy 
örömmel jöttem vissza – mondja a hatalmas 
termetű, ámde roppant szerény sportoló. 

– Négy év szünetet követően – bevallom 
– már egyre kevésbé bíztam abban, hogy 
még egyszer magamra ölthetem a válogatott 
mezét. A munkám persze semmit sem vál-
tozott, ugyanolyan odaadással lépek pályára 
ma is, mint évekkel korábban. Úgy érzem, 
most is segítségére voltam a csapatnak. Ez 
– természetesen – nem góljaim számában 
mutatkozott meg, hanem a csapat morál-
jának, mentalitásának erősítésében, illetve 
bizonyos szituációk modellezésénél tudtam 
társaim javára tenni. Válogatottnak lenni 
ugyanolyan remek érzés volt, mint régen, a 
csapat körül sem változott semmi. A társaim 
közül kilencen játszottak vagy ma is játsza-
nak a Dunaferrben, így a beilleszkedéssel 
sem volt gondom. A munkától pedig soha-
sem féltem, most sem okozott problémát a 
feladatok végrehajtása. Be tudom osztani 
az erőmet, így sem a teljesítményem, sem 
pedig az egészségem rovására nem megy a 
játék.

A 40-ES SZÁMÚ VÁLOGATOTT 
MEZ TITKAI
– Nagy megtiszteltetés, hogy ennyi idő után 
is gondoltak rám, és számításba vettek a vá-
logatottnál. A mezszámom a Dunaferrben a 
9-es, ám a válogatottban ez már foglalt volt, 
ezért új számot kellett keresnem. Miután 
Perez Carlos a 39-es, Csoknyai István a 41-
es mezszámmal szerepelt, így nekem nem 
maradt más, persze talán direkt, mint a 40-
es számú, ami a közelgő születésnapomra is 
utal. A korommal sokat foglalkoztak eddig, 
ám azt gondolom, hogy amíg edzésen nem 
terhes a részvételem, addig játszani fogok. 
Az életkor csak állapot, nem érdem. Ugyan-
akkor a válogatottba hívásom egy visszaiga-
zolás arról, hogy annak a szemléletnek és 
játéknak, amit én képviselek a kézilabdában, 
ez lehet az eredménye.

„EMBERT FARAGNI”
– Tavaly a Dunaferr utánpótlását jelentő 
DVSI-ben megüresedett egy edzői állás. 
Megkerestek, s örömmel elvállaltam a fel-
adatot. A 14-17 évesek generációjában kö-
zel hatvan gyermek kézilabdázott. A fiúkat 
három csoportra osztottuk, s jómagam a 
II-es gárdával kezdtem el a munkát. Ők az 
ügyes, tehetséges és lelkes játékosok vol-
tak, akik azonban nem a legkiválóbb fizi-
kai adottságokkal bírtak. Velük indultunk 
el az Országos Serdülő Bajnokságban, s 
hála Istennek, megnyertük azt. A fiúk felé 
nem fogalmazódott meg elvárásként az 
OSB megnyerése, csak azt szerettem volna 
elérni, hogy szeressék a kézilabdát, hogy 
tudjanak tisztességesen győzni, illetve 
megtanulják emelt fővel elviselni a vere-
séget. Ars poéticám az volt, hogy embert 
faragjak belőlük. Kevés játékosnak adatik 
meg, hogy pályafutása befejezését köve-
tően azonnal vezetőedzőként tevékeny-
kedhessen. Én is szívesen végigjárom a 
szamárlétrát. Türelmes vagyok, akárcsak 
játékosként. Kivárom, amíg eljön az én 
időm. Addig is megszilárdítom az elméleti 
alapokat, és megismerkedem több szisz-
témával is. Ez is egy szakma, amit jól meg 
kell tanulni.

A MOZGÁS SZERETETE 
A LEGFONTOSABB
A gyermekeim fociztak egy darabig, de 
győztek a gének, s ma már kézilabdáznak 
mindketten. Természetesen nem erőltetjük 
őket a versenysport irányába. Az a fontos, 
hogy mozogjanak, egy közösség hasznos 
tagjai legyenek és tanuljanak meg viselked-
ni. Sportos család vagyunk, a sport, a moz-
gás szeretete az elsődleges, az eredmény – 
egyelőre – nem számít. 
 – Szóládi Zoltán

JÓ AZ „ÖREG” A HÁZNÁL:
MIKI EDZŐKÉNT 
ÉS JÁTÉKOSKÉNT IS SIKERES

Negyvenévesen 
a csúcson
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A velencei-tavi strandok közül egyedül a 
gárdonyi Sport Beach vehette át június 20-
án Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi 
minisztertől a minőségi strandoknak járó 
kékhullám zászlót. A bíráló bizottság elnöke, 
dr. Hatvani Miklós, a Balatoni Szövetség el-
nöke a pályázó létesítmények közül kiemelte 
az ország – ezidáig – egyetlen öko szemléle-
tű strandját, következetes környezettudatos 
munkája miatt. A gárdonyi strandon az idei 

évtől kezdődően a szelektív hulladékgyűj-
tésen és palackpréselésen túl az éjszakai 
térvilágítás áramellátását szélgenerátorral 
biztosítják, míg a vizesblokk melegvízét 
vákumcsöves napkollektorral oldják meg. 
A füstmentes sziget mellett, biotermékeket 
kínáló büfében vásárolhatnak egészséges 
ételeket, italokat a vendégek. A legkisebbek 
egész nyáron az ökojátszóházi foglalkozáso-
kon vehetnek részt a felállított jurtában. 

Kékhullám zászlót kapott a gárdonyi Sport Beach

A magyar férfi kézilabda-vá-
logatott drámai küzdelemben 
kijutott a 2010-es ausztriai 
Európa-bajnokságra. Ebből a 
nagy feladatból kivette a részét 
a negyvenedik születésnapjára 
készülő dunaújvárosi kézilab-
dázó, Rosta Miklós is. Az „öreg” 
Gál Gyulát helyettesítette a vá-
logatottban, s kora ellenére is 
hasznos tagja volt a csapatnak. 
Miklós példája azonban nem 
csak ezért különleges, hanem 
azért is, mert edzőként is szép 
sikerrel büszkélkedhet.
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Dunaújváros önkormányzata négynapos 
happeninget rendezett a festői szépsé-
gű alsó Duna-parton május végén. A sort 
pénteken koncertek nyitották: elsőként a 
Misztral együttes, majd Kelemen Angelika 
és Barátai, valamint Demjén Rózsi lépett 
fel. Másnap délelőtt a Fogadd el, fogadj el! 
esélyegyenlőségi nap programját az előké-
születek váltották a Parázs-Varázs családi-
baráti-kollegiális sütögető fesztiválra, amely 
ismét nagy sikert aratott. Az ínycsiklandó 
étkek pirulása közben végig szólt a zene, 
de sok más látványos produkció is színesí-
tette a napot. Az öböl vízén sárkányhajók 
csatája, a zöld gyepen a legkisebbeknek 
kisvonatok, légvárak, technikai bemutatók, 
mászófal, kocsikázás, minigolf jelentett ki-
hívást. Vasárnap aztán folytatódott a mu-
latság. Az Egészség-szigeten szűrésekkel 
és tanácsadással várták a városlakókat, míg 
a nagyszínpadnál és a játszótéren  – mun-

kakutya-bemutató, tűzoltók és mentősök 
közös akciója, valamint a Szolnoki Ha-
gyományőrző Zsoldosok produkciója volt 
megtekinthető. Estefelé Miénk itt a tér 
címmel a város fiatal tehetségei adtak ízelí-
tőt tudásukból, s egy sajátos gálaest kezdő-
dött. Felléptek többek közt a Dunaújvárosi 
Vasas Táncegyüttes utánpótláscsoportjai, 
a Szilágyi és a Gárdonyi iskola táncosai, a 
Hild középiskola parodistái. A négynapos 
fesztivál a Pünkösdi Rock Királysággal zá-
rult, amelyen a helyi és környékbeli amatőr 
zenekarok mutatkozhattak be.  – Sz.Z.

Hetedik alkalommal találkoztak a Ta-
mási nevű települések, ezúttal Fejér 
megyében, Isztiméren. Hogy mi köze 
Isztimérnek a Kárpát-medence Tamá-
si nevű településeihez? Hát, Guttamási 
falucska, amely összeforrt vele, s amely 
kicsinysége miatt nem lett volna képes 
vendégül látni hat másik Tamási nevű 
települést. Így aztán a vendégsereg a né-
hány kilométerre lévő Isztimér központ-
jában ünnepelt.

Hét évvel ezelőtt Bakonytamásiban talál-
ták ki, hogy minden évben találkoznia kel-
lene a Tamási nevű településeknek. Ezúttal 
Guttamási volt a házigazda, s ki is tettek ma-
gukért Isztimérrel együtt. A Turista utcában 
lévő rendezvénytéren hatalmas sátorban zaj-
lottak az események. Szükség is volt a fedélre, 
hiszen eléggé barátságtalan, hűvös, esős idő 
fogadta Bakonytamási (Veszprém megye), 
Balogtamási (Felvidék), Drávatamási (So-
mogy megye), Kistamási (Baranya megye), 
Paptamási (Erdély), Rábatamási (Győr- 
Moson-Sopron megye) és Tamási (Tolna 
megye) képviselőit.

A színpadon – a köszöntőket követően – 
mindegyik település bemutatkozott, majd a 
vendég és a helyi amatőr művészeti csopor-
tok produkciói következtek. Nagy taps és 
üdvrivalgás fogadta Ihos József humoristát, 
valamint az őt gitárral kísérő Polgár Pétert. A 
zsúfolásig telt sátorban ezután sváb bál kezdő-
dött, ahol a pusztavámi Garas zenekar muzsi-
kájára hajnalig mulathattak az egybegyűltek.

Fantasztikus hangulatú családi hétvége

Tamásik 
ha találkoznak

Minden évnek van egy leghosszabb nap-
ja, és Fehérváron minden évben van 
Leghosszabb nap fesztivál is. Az ideire 
június 20-án várták az érdeklődőket a 
Zichy-ligetben a szervezők: a Fejér Me-
gyei Művelődési Központ, a Fonódás 
Kulturális Egyesület, a Fejér Megyei 
Népzenei Műhely és a Fehérvári Kézmű-
vesek Egyesülete.

Egész nap igényes kulturális rendez-
vények zajlottak a liget minden szegleté-
ben: koncertek, az ország késes, tőrös és 
kovácsmestereinek kirakodóvására, gyer-
mekprogramok, kézműves foglalkozások, 
székesfehérvári és Fejér megyei kézmű-
vesek bemutatói. A rendezvény hivata-
los megnyitásaként Fejér megyei amatőr 
művészeti csoportjait L. Simon László, a 
Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási és 
Kulturális Bizottságának elnöke köszön-
tötte. A megnyitón közreműködtek a cecei 
Gerlice Néptánc Egyesület csoportjai. 
A színpadon egymás után léptek fel a régió 
népzenei és néptánccsoportjai. Különle-
ges színfoltot jelentett a Suhancos fellé-
pése, és ugyancsak érdekes volt az olasz 
Titty Twisters Orchestar. Este fáklyás, 
tűzzsonglőrös, népzenés felvonulás in-
dult a Zichy-ligetből a Szent István Király 
Múzeum Rendházáig, ahol folytatódott a 
mulatság a Múzeumok éjszakája program 
keretein belül. 

Kosarak, autócsodák és gumicsónakok hétvégéje

Leghosszabb nap

Az alsó Duna-part volt a helyszíne a Dunaújvárosban megrendezett 15. Amerikai Autók 
Találkozójának június második hétvégéjén. A háromnapos fesztivál bővelkedett a látniva-
lókban, hiszen a Steelball kosárlabda-bajnokság és a gumicsónakok nyolc órás világbajnoki 
futama egyaránt erre a hétvégére esett.
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Megcsapta az orrom a dinsztelt hagyma és 
az eső utáni napos-lenge szellős levegő il-
latának hűvös kevercse. Maroknyi csapat 
pirította a bográcsban a lecsóalapot a kuta-
tóintézet parkjában. Tamás jó szívvel invitált 
bennünket majálisukra. Maguk dobták össze 
az ebédnek valót: az intézetnek nincs pénze 
az efféle happeningre, ahogyan fénymásoló-
papírra és enzimre sem. A papír nem ártana 
a dokumentációhoz, de barátunk általában 
nem várja meg, míg horror összegért közbe-
szereztetik. „Kiugrom a Tescóba, és hozok.” 
Enzimre viszont már nem futja a genetikusi 
fizetésből: „Vagy van kísérlet, vagy nincs.”

 A központban a őshonos magyar tyúk-
fajtákat őrzik. Hogy mi végre kapirgál több 
ezer fehér, sárga, kendermagos magyar, il-
letve fehér, fekete és kendermagos erdélyi 
kopasznyakú tyúk az intézmény telepein? 
Azért, hogy legyen mihez nyúlni, ha már az 
áruházláncokban forgalmazott brojlercsirke 
genetikai állománya végképp gajra megy. 
Az intenzíven tartott, „futószalagon” nevelt 
szárnyas ugyanis nagyon gyorsan fejlődik, a 
tyúkudvarban azonban nem sokáig élne: a 
természetközeliség túl nagy lecke volna im-
munrendszerének. Az őshonos fajtákból ha-
misítatlan Újházy tyúkhúsleves készülhetne, 

leveskocka nélkül. A kiváló minőség kontra 
elvárt húshozam ősperben viszont a masz-
szív, kiváló tulajdonságokkal bíró genetikai 
hiperkoktélok maradnak jogvesztettek. 

 Néhány éve fel akarták számolni a pó-
tolhatatlan génbankot. Hajszál híján, de 
megmaradt a különleges baromfitelep: a 
megszüntetés szándéka miatt sajtónyilvá-
nosságot kapott nemzeti kincset végül a 
döntéshozók – legalábbis egyetlen tollvo-
nással – nem veszejtették el. 

 Vannak európai országok, amelyek GDP-
jük jóval nagyobb százalékát költik kutatás-
fejlesztésre, mint mi, magyarok. Övék a 
technológiai előny, miénk meg a lecsó, broj-
lercsirke-pörkölttel. Egészségünkre!

 – Méhes Mónika

Génbanki THM – megérné
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A leghosszabb nap tényleg hosszúnak 
ígérkezett Székesfehérváron a Fecske-
parton élőknek, hiszen június 20-án 
Fecskeparti Napra vártak minden ott 
lakót és érdeklődőt. Már kora délelőtt 
dübörgött a mozgásra, kikapcsoló-
dásra invitáló zene a hangszórókból, 
hogy aztán a sorsolást követően meg-

kezdődjön a kispályás labdarúgó torna a benevezett hat felnőtt 
és három gyerekcsapat számára.

A nem éppen barátságos időjárás ellenére is igen sokan kilátogat-
tak az először 1999-ben megrendezett Fecskeparti Napra. A lakók 
kezdeményezésére indult rendezvénysorozat rövidebb szünet után 
került ismét megrendezésre.

– Az elmúlt néhány évben nem szervezték meg, de most újjá-
élesztették e nagyszerű kezdeményezést az itteniek. A szervezők 
megkerestek, és örömmel támogattam a rendezvény lebonyolítását, 
hiszen a közösség döntött úgy, hogy együtt ünnepli a leghosszabb 
nappalt. Köszönet illeti Kiss Dorottyát, a Szabadművelődés Háza 
igazgatóját, aki nagyon sokat segített a lebonyolításban – mondta 
Vargha Tamás, Fecskepart önkormányzati képviselője.

Megemlítette, ez amúgy is egy összetartó közösség, hiszen ta-
vasszal a kezdeményezésükre virágosították a környezetükben lévő 
közterületeket.

A Szent Iván-éjhez mindig hozzátartozott a mozgás, a sport. 
Ezúttal a tűzugrást kihagyták a mozogni vágyók, helyette futballal 

Újjáéledt a Fecskeparti Nap 
hagyománya

HIRDETÉS

töltötték az időt, amíg el nem készült a bográcsokban a gulyásle-
ves. Aki nem kívánt focizni, azt sorversenyek, ügyességi versenyek 
várták (görkorcsolya, kerékpár). Aki mozogni sem kívánt annyit, 
azt kézműves foglalkozásokkal, angol nyelvi játszóházzal várták a 
szervezők. A nap valóban hosszúra nyúlt, hiszen karaoke és utcabál 
zárta a rendezvényt hajnalhasadtáig.
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