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„Nekem mindig 
a település volt az első”
Takács Jánossal, Pákozd polgár-
mesterével a múlt problémáiról és a 
jövő terveiről beszélgettünk.
 – 5. ol dal

Visszaadni a Videoton 
és a magyar foci 
presztízsét 
Interjú dr. Mezey Györggyel, az FC 
Fehérvár júliusban kinevezett veze-
tőedzőjével. – 12. ol dal

  

   BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON

Véget ért a megyei nép-
művészet hosszú böjtje
Több mint harmincöt esztendő 
után a székesfehérvári Szent István 
Király Múzeumban ismét látható 
állandó néprajzi kiállítás. – 6. ol dal

Fehérvár felé, félúton
Megyejáró rovatunkban a Fejér me-
gye nyugati részén, a Székesfehérvár 
és Veszprém közötti ősi útvonalon 
fekvő Csór községet mutatjuk be. 
 – 10. oldal

A Tómentők 
vízre szálltak  

w w w . f e j e r l a p . h u
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A megye egyik leghátrányosabb helyze-
tűnek számító térsége a déli régió. Szak-
emberek a terület mihamarabbi fejlesz-
tését és a térségi képviselők hatékonyabb 
fellépését szorgalmazzák. Ennek elmara-
dása estén félő, hogy a gazdasági válság 
csak tovább növeli a terület már létező 
szociális és gazdasági hátrányát. A prob-
lémákról sajtótájékoztató keretében be-
szélt Balsay István, a megyei közgyűlés 
alelnöke és Varga Gábor, a közgyűlés 
Önkormányzati, Vidékfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságának elnöke. 

Fejér megye egy százalékponttal az or-
szágos munkanélküliségi ráta alatt van. A 
megye déli részén – Sárbogárd és Enying 
térségében – azonban ennél sokkal rosszabb 
a helyzet. Ott a munkanélküliek száma né-
hol eléri a 24-25 százalékot. Balsay István 
megyei alelnök szerint komoly probléma, 
hogy a fejlesztési beruházásokból ezek a te-

rületek rendre kimaradnak, de a szakképzési 
és turisztikai fejlesztések megvalósításával is 
gondok vannak. 

– Lehetőséget kell adni a déli térség 
egyedi idegenforgalmi értékeinek bemuta-
tására – mondta az önkormányzat alelnöke. 
Mindezek végső soron nagy segítséget je-
lentenének abban, hogy helyben munkale-
hetőséghez jussanak az ott élő emberek. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy fontos 
lenne az M8-as út dunaújvárosi híd és Sár-
bogárd közötti szakaszának megépítése. 

Ennek hiánya Sárbogárdot kikapcsolja a 
fejlődésnek induló térségek sorából. Mie-
lőbb cselekvésre, komoly programokra van 
szükség, s ezeket célba kell juttatni. Máskü-
lönben a leszakadás tovább nő, s az sem Fe-
hérvárra, sem a megyére nem lesz kedvező 
hatással – hangsúlyozta Balsay István.

Varga Gábor, az Önkormányzati, Vidék-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke arra emlékeztetett, hogy fontos a 
megye déli és északi térségeinek összefogá-
sa. Hangsúlyozta, hogy az oktatás terültén 
is súlyos hiányosságok vannak, mert bár a 
megye a középfokú intézményeket jelentős 
erővel igyekszik támogatni, a gyakorlatban 
a sárbogárdi, enyingi és abai iskolák mellett 
a szakképzés elvégzésére nincs lehetősége a 
fiataloknak. A térség mezőgazdasági és fel-
dolgozóipara is gyors támogatásra szorul.

Varga Gábor arról is szólt: kedvező len-
ne, ha a LEADER-programok – az európai 
uniós modell szerint – elsősorban a helyi ér-
tékek, a belső erőforrások és hagyományok 
megerősítésére támaszkodva működnének, 
hiszen azokat eredetileg a közösségi célok 
fejlesztésére találták ki.

Az előkészítés kellős kö-
zepén jár a Fejér Megyei 
Sz ak ké pzés - szer vezés i 
Társulás TIOP pályázati 
projektje, de Csapó Gábor 

vezető projektmenedzser szerint ezzel 
nincs semmi probléma, hiszen az előké-
szítés minden folyamatban legalább het-
ven százalékot tesz ki, a megvalósításhoz 
már csak a maradék harminc kell.

– A közbeszerzés előkészítése zajlik jelen-
leg, szeptemberben várható a kiírása. Ami 
biztos, hogy ebben az évben kiválasztásra ke-
rül a nyertes pályázó, s utána kezdődhet meg 
az iskolaépületek rekonstrukciója. Mintegy 
hatszázmillió forintos uniós támogatást 
nyertünk erre, de ebből az épületek mellett 
a gyakorlati képzés eszközeinek fejlesztésé-

re is mód nyílik. Természetesen ezekre csak 
akkor kerülhet sor, ha már az épületek teljes 
akadálymentesítése, felújítása megtörtént – 
tájékoztatta lapunkat Csapó Gábor.

A tizenkét iskolát magában foglaló me-
gyei TISZK központi képző helye a duna-
újvárosi Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 
villamos tagiskolája lesz, ahol közel 270 
milliós fejlesztés valósul majd meg. A Rudas 
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégi-

umban a mai kor igényeihez illeszkedő tan-
irodát építenek, ahol a tanulók a bankok és a 
kereskedelem valamennyi területét életszerű 
környezetben ismerhetik meg, s persze ko-
moly gyakorlatra tehetnek szert. A Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában kerül kialakításra 
a TISZK központja, illetve egy világszínvo-
nalú oktató- és konferenciaterem is. Ami az 

előadáson elhangzik, az perceken belül egy 
számítógép monitorán vagy akár mobilte-
lefonon is olvasható lesz. – Dunaújvároson 
kívül a legnagyobb fejlesztés Seregélyesen 
lesz, itt az Eötvös József Szakképző Iskola és 
Kollégium részére korszerű hegesztő- és la-
katosműhelyeket alakítunk ki, de az öltözők 
és a zuhanyzó felújítására is sor kerül. Létre-
hozunk még egy olyan multimédiás konfe-
renciatermet, amely alkalmas lesz élő videós 
megbeszélések lebonyolítására, vagy akár a 
Gárdonyiban zajló előadás megtekintésére. 
Hasonló készül majd Bicskén a Vajda János 
Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisko-
la és Szakiskolában. Az első kapavágásokra 
várhatóan csak jövő tavasszal kerül majd sor 
– mondta Csapó Gábor.

M e g y e i  h í r e k

Sürgősen cselekedni kell a megye déli 
régiójának érdekében

Nagy lépések a világszínvonalú szakképzés felé

HIRDETÉS
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– A 2009. április 1-jén életbe lépett finanszí-
rozás rákényszeríti a kórházat olyan intéz-
kedésekre is, amelyekkel el tudja kerülni a 
tömeges létszámleépítést és a drasztikus bér-
csökkentést. A Fejér Megyei Szent György 
Kórház eddig különleges álláspontot foglalt 
el a külsős szolgáltatók igénybevétele szem-
pontjából, mert az intézmény és a fenntartó 
ragaszkodott ahhoz, hogy saját dolgozóival 
lássa el ezen feladatokat. Jelen helyzetben 
viszont szükséges volt végiggondolni az in-
tézményben az egyes háttérszolgáltatások 
– étkeztetés, takarítás, park- és épület-kar-
bantartás, mosoda – működésének átszer-
vezését, annak érdekében, hogy ne kelljen a 
kórház dolgozóinak legalább 10 százalékát 
elbocsátani az állásából – kezdte közgyűlés 
utáni beszámolóját dr. Balogh Ibolya megyei 
elnök.

Egyeztettek minden érintettel, szakszer-
vezetekkel, szakmai szervezetekkel, szak-
emberekkel annak érdekében, hogy a lehe-
tő legkevesebb érdek sérüljön, de a lehető 
leghatékonyabb döntést tudják meghozni. 
Hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzési 
eljárás, így a jövőben a fent említett szolgál-
tatásokat külsős cégek fogják szerződéses 
formában ellátni.

– Minden gond ellenére, amelyeket a 
kormányzati ámokfutás idéz elő, bízunk a 
sikeres jövőben, mert a kórház esetleges pá-
lyázati sikerei ezt vetítik elő. A legfontosabb 
döntésünknek tartom, hogy megszavaztuk 
a Szent György Kórház TIOP 2.2.5/09/1 
„Korszerű regionális onkológiai hálózat 
kialakítása” című pályázaton való részvé-
teléhez a szükséges 10 százalékos önrészt, 
amely maximum 250 millió forint lehet. 
Az egész Közép-dunántúli régióban nin-
csen onkológiai centrum, márpedig ez el-
engedhetetlen a súlyos, daganatos betegek 
kezeléséhez. A beruházás összértéke meg-
közelítheti majd a hárommilliárd forintot 
– hangsúlyozta dr. Balogh Ibolya.

Támogatták a kórház rendelőjének és 
diagnosztikai központjának energetikai 
fejlesztését is, amelynek révén teljes külső 
nyílászárócsere, külső hőszigetelés és fűtés-
korszerűsítés valósulhat meg, amennyiben a 
fenntartó sikeresen szerepel a KEOP-2009-
5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések” 
pályázaton. Ehhez maximum 170 millió 
forintnyi önrészt biztosítottak.

A közgyűlés hozzájárult ahhoz is, hogy 
a kórház részt vegyen a TIOP 2.2.4/09/1 
„Struktúraváltoztatást támogató infrastruk-
túrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” 
című pályázaton. Ez kiegészítő lehetőség 
a póluskórház pályázathoz, amelyet eddig 
érthetetlen módon nem nyerhetett el a 
megyei önkormányzat. A részvételhez 10% 
önerőt, maximum 750 millió forintot a 
Fejlesztési Kötvény terhére biztosítottak a 
képviselők.

– Mivel továbbra sincs elmozdulás a pó-
luskórház pályázatunkban, úgy döntöttünk, 
hogy az Európai Bírósághoz fordulunk. Ed-
dig szakmai elutasítást nem kaptunk, s mi-
vel biztosak vagyunk igazunkban, készek va-
gyunk a lehető legmesszebb elmenni – tette 
hozzá a közgyűlés elnöke.

A testület csatlakozott a Békés Megyei 
Közgyűlés kezdeményezéséhez, amelyben 
tiltakoznak az agrártámogatások csökkenté-
se ellen. – Megdöbbenéssel értesültünk ar-
ról, hogy a kormány a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium agrártámoga-
tási keretét 2009-ben 33 milliárd forinttal kí-
vánja csökkenteni. Ez az intézkedés az évek 
óta súlyos gondokkal – aszálykár, áradások, 
jégesők – küzdő magyar mezőgazdaságot, 
a magyar gazdálkodókat és különösen a ki-
váló termőfölddel rendelkező agrár megyé-
ket – így Fejér megyét is – rendkívül nehéz 
helyzetbe hozza. Tovább fokozza a helyze-
tet, hogy a 2007. évben már 25 milliárd Ft 
elvonásra került – ismertette döntésük okát 
dr. Balogh Ibolya.

M e g y e i  h í r e k
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Több fontos, a Szent György Kórházat érintő kérdést tárgyalt a Fejér 
Megyei Közgyűlés júliusi rendkívüli ülésén. Egyrészt döntöttek arról, 
hogy bizonyos szolgáltatásokat a jövőben külsős vállalkozókkal végez-
tetnek a költségcsökkentés érdekében, másrészt több uniós pályázat 
esetében szavazták meg az önrész biztosítását.

Remény fejlesztésekre 
és a túlélésre

Sólyom László köztársasági elnök jú-
lius 1-jén megnevezte azt a huszonkét 
települést, amely megfelelt a városi 
rang kritériumainak, s elnyerte e ki-
tüntető címet. Fejér megyéből egyet-
len települést ért az megtiszteltetés, 
hogy eztán városi rangot birtokolhat, 
mégpedig a Dunaújvárostól néhány 
kilométerre fekvő Rácalmást. 

Az újdonsült városban az elnyert rang 
birtokában sem áll meg a munka. Közel 
hétszázmillió forint vár a közeljövőben 
a tervszerű felhasználásra. A városlakók 
célja pedig nem más, mint eddig: meg-
őrizni a település nyitottságát, befogadó 
légkörét, barátságos hangulatát. Ennek 
első bizonyítékaként minden érdeklő-
dőt szívesen látnak az augusztus 21-én 
megrendezendő Rácalmási Városavató 
programjain. Az ünnepség alkalmával 
színvonalas színpadi műsorokkal, kul-
turális és gasztronómiai kínálattal és 
egyéb szórakozási lehetőségekkel vár-
ják a látogatókat. A jól bevált falunapi 
hagyományok sem tűnnek el a feledés 
homályában, így városnéző vonatozás, 
lovaskocsikázás, kirakodóvásár, család- és 
gyermekbarát műsorok színesítik majd a 
programkavalkádot. 

Rácalmás városi 
rangot kapott

A mezőgazdasággal kapcsolatban merült 
fel az is, hogy a magyar gazdákat, akik a ma-
gyar földet megművelik, minden eszközzel 
támogatni kell. Kiderült, hamarosan Fejér 
megyében is elindul a Magosz által kezde-
ményezett szociális bolthálózat, amelynek 
első egységei Székesfehérváron, a Selyem 
utcában és Bicskén, az Akácfa utcában lesz-
nek. Utána a megye számos pontján újabb 
boltok fognak nyílni, hogy a jó minőségű 
magyar termékek kedvező áron újra elérhe-
tőek legyenek a lakosság számára.
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mikor mindenki elfoglalta helyét a fedélzeten, a kapitány be-
indította a motort, s a Tómentők megkezdték útjukat a Ve-
lencei-tó északi partjára. Oda, ahol sportolók százai edzenek 

nap mint nap, ahol horgászok ezrei hódolnak szenvedélyüknek az év 
365 napján. Tiltakozni indultak, hogy mindez a következő évtizedek-
ben is így maradhasson.

– Izgulok egy kicsit – jegyezte meg tréfásan Fa Nándor, amikor 
a hajó elhagyta a molót és a nyílt vízen folytatta útját. A nagyjából 
negyedórás út során érzékelhető, szinte tapintható volt, hogy a vízi 
sportok szerelmeseinek paradicsomában járunk. Ezt az érzést tovább 
erősítette, amikor kajakjával a hajó mellé evezett Gyulay Zsolt olimpi-
ai bajnok kajakozó, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. Az evezős-
pályához érve több mint száz gyerek egyszerre evezett a hajó irányába 
Kovács Zoltán kajak világbajnok irányításával, ezzel is demonstrálva, 
mi került veszélybe törvénytelenségek és érthetetlen kormányzati 
döntések révén. A parton civilek sorakoztak transzparensekkel felsze-
relkezve, mindegyiken kaszinóellenes feliratok voltak olvashatók. A 
partra szállást követően elsőként dr. Balogh Ibolya kért szót.

– Felemelő érzés volt látni, ahogy a kajakos és kenus gyerekek köze-
ledtek felénk. A helyi emberek most is bizonyították, ha kell, felemelik 
szavukat a tervezett beruházás ellen, küzdenek, hogy ez a csodálatos 
környezet, a sportolási lehetőség fennmaradhasson az utókor számára. 
Meggyőződésem, hogy a King’s City nem ide való, ez a terület a sport és a 

szabadidő hasznos eltöltésének helyszíne kell, hogy legyen. A befektetők 
nyilvánvalóan jogsértő módon jutottak hozzá a hetvenhektáros terület-
hez, a kormány pedig ebben mindvégig partner volt. Olyannyira, hogy a 
Gyurcsány-kormány utolsó ülésén kiemelt projektté nyilvánították, mi-
közben elismerték, a beruházás részleteit ők sem ismerik. Fel kell lépnünk 
a jogállam védelmében, ehhez pedig olyan összefogás szükségeltetik, 
mint amilyen ebben az ügyben kialakult – jelentette ki a megyei elnök.

– Egyesületünket azért alapítottuk, mert a tó körül rendkívül 
negatív folyamatok indultak el, amelyeket meg kell állítanunk. 
Mindenféle előzetes egyeztetés nélkül próbálták meg ezt a vízi pa-
radicsomot a befektetők kezére játszani, hogy aztán ki tudja mifé-
le fejlesztéseket hajtsanak végre a természet és a tó károsításával. 
A hírek szerint több hiba csúszott a számításaikba, gyanús esetek-
re derült fény már eddig is. Nem dőlhetünk persze hátra, továbbra 
is aktívan ellenállunk és küzdünk, mert a Velencei-tó mindenkié – 
hangsúlyozta Szigeth Szilvia.

– A hazai vízi sportok bölcsőjénél vagyunk, itt nőtt fel, verseny-
zett sok-sok éven át valamennyi kajakos, kenus olimpiai bajnokunk. 
Magam is itt nőttem fel, ezen a csodálatos tavon, s nem szeretném, ha 
a jövő generációit megfosztanák ettől. Úgy gondolom, nem elég tilta-
koznunk a tervezett beruházás ellen, hanem ugyanilyen vehemenciá-
val el kell döntenünk, milyen módon fejlesszük a területet a sport és a 
szabadidős tevékenységek számára – emelte ki Fa Nándor.

– Gyerekkoromban itt versenyeztem, edzettem ugyanúgy, ahogy 
ez a 114 gyerek ma tette. A MOB alelnökeként is aggódva figyelem 
a híreket, mivel a VVSI az egyetlen klub Magyarországon, ahol a há-
rom szakág – vitorlázás, evezés, kajak-kenu – egyszerre megvan. Azt 
gondolom, a jelenlegi természeti környezet ideális a versenyekre való 
felkészülésre, de egy kaszinó tőszomszédságában igen nehéz lenne 
sportolni. Nem vagyok ellene a munkahelyteremtésnek, de ilyen dur-
va beavatkozást a természetbe, sportéletbe nem engedhetek. Ezért is 
álltam a Tómentők mellé – fejtette ki Gyulay Zsolt.

Csatlakozott a felszólalókhoz a 350 ezer magyarországi horgász 
nevében Siklósi Béla, a Velencei-tavi Horgász Szövetség elnöke, aki-
től megtudtuk, hogy elkezdődött az aláírásgyűjtés a sukorói part-
szakasz megmentése érdekében. Az ívet a résztvevők mindegyike 
aláírta, majd az Agárd fedélzetén a Tómentők visszahajóztak az 
agárdi kikötőbe. Ott aztán azzal a jóleső érzéssel szállhattak partra, 
hogy ismét bizonyítani tudták ország-világ előtt, a jó ügy melletti 
összefogásra mindig képes a magyar.

A Tómentők vízre 
szálltak a sukorói 
partszakaszért

A Velencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi kikötőjében 
ringatózott egy kellemes nyári délelőttön az Agárd 
névre keresztelt hajó. Utasait várta: a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökét, dr. Balogh Ibolyát, az Angelika 
Természetvédő Egyesület egyik tagját, Szigeth Szilvi-
át, a világot vitorlással többször körbehajózó Fa Nán-
dort, valamint a média munkatársait. 

A
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– Hét éve vezeti Pákozdot a település pol-
gármestereként. Mi indította arra, hogy 
közéleti szerepet vállaljon?

– Itt születtem Pákozdon, majd szüleimmel 
beköltöztünk Székesfehérvárra, ott jártam is-
kolába, később ott dolgoztam, de 1991-ben 
visszaköltöztem szülőfalumba. Mindig is ér-
deklődtem a közösség ügyei iránt. Aztán úgy 
adódott, hogy a 90-es évek második felében 
egyre többen kapacitáltak, hogy induljak el 
a polgármester-választáson. A végzettségem 
települési mérnök, a régebbi munkahelyem-
ből adódóan volt beruházási gyakorlatom, 
így az üzemeltetési, fejlesztési kérdések nem 
álltak tőlem távol. Úgy gondoltam hát, hogy 
megpróbálok a település helyzetén segíteni. 
Az 1998-as önkormányzati választáson né-
hány szavazattal alulmaradtam, de 2002-ben 
már engem választott meg Pákozd lakossága, 
amit 2006-ban meg is erősített. 

– Milyen helyzetben volt a település, ami-
kor átvette?

– A helyzet nem volt túl rózsás. Szinte a 
nulláról kellett elkezdeni az építkezést. Az 

egyik nagy hiányosságunk, a szennyvízberu-
házás például csak 2015-re volt betervezve. 
Ehhez képest sikerült elérnünk, hogy idén 
ősszel megkezdődjön a csatornahálózat kiépí-
tése. Elindítottam egy területfejlesztési prog-
ramot, melynek eredményeként az iparűzési 
adó megtízszereződött, és más forrásokból is 
sikerült a megfelelő vagyoni hátteret megte-
remteni, ami szükséges a beruházásokhoz. 
Megteremtettük az anyagi alapokat és kezd-
tünk merni nagyobbakat álmodni. 

– Milyen nagyobb álmaik voltak?
– A fejlesztések egy része már elkezdő-

dött, másik része a tervezés fázisában tart. 
Egyik legfontosabb például az, hogy a falu 
arculatán, megjelenésén szeretnénk javíta-
ni. Ennek egyik megoldása, hogy a Velen-
cei-tó északi partján is kiépül a kerékpárút. 
Sikerült a tervezés során elérni, hogy az út 
a falu főutcáján vezessen keresztül, így ez-
zel a beruházással rendezni tudjuk a főutca 
képét, járdákat és gyalogátkelőket kiépíteni. 
Az északi parti kerékpárút teljes bekerülési 
értéke 500 millió forint, melyből 400 millió 
jut a pákozdi szakaszra. De megemlíthetném 
azt is, hogy pályázatot nyújtottunk be a falu-
központ felújításra. Ez fölterjesztésre került, 
most várunk a döntésre. Látni, hogy elindult 
egy olyan fejlesztési folyamat, amely a falu ar-
culatát nagymértékben javítani fogja.

– Azt lehet mondani tehát, hogy kihasz-
nálják a pályázati lehetőségeket?

– Jelen pillanatban két és fél milliárd 
forintnyi fejlesztésre már döntés született, 
ebből 1,9 milliárd forint, amit pályázatokon 
nyertünk el, a többi önerő. És folytatjuk to-
vább a munkát. Vannak terveink az iskola 
akadálymentesítésére és energiatakarékos-
sági programjára, szeretnénk a falu arcula-
tának javítása érdekében is újabb lépéseket 
tenni. Az óvodánk helyzetét is szeretnénk 
megoldani, mert látható, hogy évről évre 
rendkívüli mértékben növekszik a gyerek-
létszám.  

– Pákozd igen jó turisztikai adottságokkal 
rendelkezik, ebből nem profitál a település?

– Szerencsére most már igen. Egyre na-
gyobb szerepet kap a faluturizmus, a lovas- 
és a borturizmus is. Ehhez kapcsolódóan el 
kell mondjam, hogy a Mészeg-hegyi Nem-
zeti Katonai Emlékhely kialakítására egy 267 
millió forintos beruházás kezdődött el július 
elején. Ehhez a projekthez is 220 millió fo-
rintot nyertünk pályázat útján. Ez egy olyan 
turisztikai attrakció lesz, amely egyedivé te-
szi a településünket, és nem utolsó sorban a 
nemzet szempontjából is nagyon jelentős. 

– Engedje meg, hogy egy kicsit politikai 
vizekre evezzünk. Ön idén nyáron lemon-
dott az MDF Fejér megyei elnöki tisztéről. 
Mi vezérelte a döntését?  

– Antall Józsefet nagyon nagyra tartot-
tam. Magaménak éreztem azt a gondolatvi-
lágot, amit ő képviselt, de az MDF-be csak 
1997-ben léptem be. Aztán 2004 vége, 2005 
eleje környékén felkértek, hogy vállaljam el a 
megyei elnöki tisztséget. Elvállaltam, de ne-
kem mindig is a település volt az első. Jelen 
pillanatban olyan nagy mértékű feladatok je-
lentkeznek a település életében, amelyekhez 
teljes ember kell. Úgy döntöttem, fölhagyok 
az MDF-beli munkámmal. Lemondtam az 
elnöki tisztségről és a tagsági viszonyomat is 
megszüntettem. 

– Mennyire játszott szerepet a döntésé-
ben az MDF országos politikája? 

– Én mindig is azt a nemzeti konzervatív, 
nemzeti szabadelvű politikát képviseltem, amit 
Antall József megfogalmazott. Most elég ziva-
taros idők vannak az MDF-en belül, és nem 
szívesen veszek részt a belső csatározásokban. 
Ha valakiben van egy természetes ambíció, és 
tisztességes módszerekkel megpróbál előre-
jutni, azzal nekem nincs semmi problémám, 
de ha valaki gátlástalanul keresztül akar gázol-
ni másokon, azt soha nem tudtam tolerálni. 

I n t e r j ú

A Mészeg-hegyi Nemzeti Kato-
nai Emlékhely kialakítására egy 
267 millió forintos beruházás 
kezdődött el július elején. Ez egy 
olyan turisztikai attrakció lesz, 
amely egyedivé teszi Pákozdot, 
és nem utolsó sorban a nemzet 
szempontjából is nagyon jelentős 
– nyilatkozta lapunknak Takács 
János, Pákozd polgármestere, 
akivel a múlt problémáiról és a 
jövő terveiről is beszélgettünk.  

„Nekem 
mindig 
a település 
volt az első”

HIRDETÉS

Különlegesen finom, 100%-os 
rostos MEGGYLÉ kapható

Az öt literes, biztonsági csappal ellátott 
tasak 1500 forint, a többször 

felhasználható tartódoboz 300 forint.
A portánkon HÁRMAT FIZET, 

NÉGYET KAP akciót tartunk, azaz 
3 doboz áráért 20 liter meggyüdítőt kap.

Házi meggylekvárunk és meggyszörpünk 
is megvásárolható. Folytatódik a kedvez-

ményes borakciónk: 20 liter vásárlása 
esetén féláron adjuk a folyóbort. 

Érdeklődni a 30/277-7171-es telefonszá-
mon lehet. Agárd, Bikavölgyi út 2.

www.simonessimon.hu
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– Igazi ünnep a múzeum számára ez a nap – 
mondta dr. Demeter Zsófia megyei igazgató 
a megnyitón a kiállítótermeket zsúfolásig 
megtöltő érdeklődőknek. A régi álom két 
forrásból valósult meg: az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Alfa-programjától pá-
lyázaton nyertek 30 millió forint támogatást 
a tárlat megrendezésére, míg a Fejér megyei 
önkormányzat az épület felújításához és kor-
szerűsítéséhez járult hozzá még tavaly no-
vemberben 50 millió forinttal.

– A kiállítás a tárgyalkotó hagyományt 
mutatja be, de sokat elárul az alkotó emberről 
is – mondta dr. Schneider Márta államtitkár.

– Hosszú ideje vártunk erre a percre. A 
Szent István Király Múzeumban, amely akkor 
még a megyei tanács István Király Múzeuma 
volt, 1972-ben bontották le a korábbi népraj-
zi állandó kiállítást. Azóta a múzeumlátogató 
közönség csak időszaki kiállításokon találkoz-

hatott Fejér megye és Székesfehérvár néprajzi 
értékeivel. Több mint három és fél évtizede 
vártunk arra, hogy ismét állandó néprajzi kiál-
lításon mutathassuk be a térség hagyományos 
népi kultúráját s annak tárgyiasult értékeit. 
2006 októbere óta az új megyei önkormány-
zat persze nemcsak várta, hanem akarta is, 
hogy megvalósuljon, és a testület cselekedett  
is érte – kezdte ünnepi beszédét dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. 

– A megújult termekben várja a Fejér me-
gyeieket és a turistákat a gazdag gyűjtemény. 
Jómagam korszerűnek tartom azt a szemlé-
letet, amely teret adott a Fejér megyében élő 
kézműveseknek, a népművészeti hagyomá-
nyok folytatóinak is. A népművészet, népi 
iparművészet, hagyományos kézművesség 
alkotásai és a hozzájuk kapcsolódó tevékeny-
ségek bemutatását nem tekintették, nem is 
tekinthették lezárt, befejezett folyamatnak 
a rendezők. A kiállításon igyekeznek bemu-
tatni a hagyomány tárgyainak és a népmű-
vészetnek a mai alkotók felfogására, mun-
kásságára gyakorolt hatását, a népművészeti 
örökség megjelenését, továbbélését a Fejér 
megyei kézművesek, népi iparművészek által 
készített alkotásokon. Izgalmas és tanulsá-
gos a mai alkotók munkáinak összevetése a 
műveket ihlető tárgyakkal, motívumokkal – 
emelte ki dr. Balogh Ibolya.

Lackovits Emőke etnográfus kimerítő rész-
letességgel elemezte a múzeumok évszázados 
feladatait, s méltatta mindazok igényes, kiváló 
munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárul-
tak az állandó néprajzi kiállítás létrejöttéhez.

Az állandó kiállítás a Szent István Király 
Múzeum néprajzi gyűjteménye alapján kíván 
átfogó képet adni Fejér megye népi kultúrájá-
ról, a hagyomány tárgyai, a kapcsolódó élet-
forma, élethelyzetek bemutatásával. Ehhez a 
kiállított tárgyak mellett interaktív eszközöket 
használtak fel. A kiállításon szerzett ismere-
teket néprajzi filmek, hangfelvételek, számí-
tástechnikai eszközök segítségével igyekez-
nek elmélyíteni. A kiállítás megtekinthető 
hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig. 

Végre – sóhajthattak fel azok, akik 
mindeddig hiányoltak Fejér megyé-
ben egy átfogó néprajzi kiállítást. 
Több mint harmincöt esztendő után 
a székesfehérvári Szent István Király 
Múzeumban ismét látható állandó 
néprajzi tárlat. A kiállítást a felújí-
tott Országzászló téri épületben dr. 
Schneider Márta, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium államtitkára, 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke és dr. Lackovits 
Emőke etnográfus nyitotta meg. Az 
új kiállítást dr. Varró Ágnes és dr. 
Lukács László rendezte.

Véget ért 
a megyei 
népművészet 
hosszú böjtje

K u l t ú r a

– A kiállítás megtervezése és megrendezése 
főként Varró Ágnesnek és Önnek köszön-
hető. Úgy tudom, hogy nemcsak a tárlat 
létrehozásához szükséges anyagi forrá-
sokat kutatták fel, hanem a bemutatásra 
szánt tárgyakat is.

– A dicsőség nemcsak minket illet, ha-
nem több száz más embert is, akik részt 
vettek a munkában. De kétségtelen, a for-
gatókönyvet Varró Ágnessel én írtam még 
2005-ben. Két alkalommal pályáztunk vele, 
és mindig pozitívan bírálták el a kérésünket.

– Milyen előkészítő munkákat kellett 
elvégezni?

– Ez főként a kiállítótér rendbetételét, át-
szabását érintette: a vendégfalakat kivettük, 
az ablakokat is megvariáltuk, hogy elegendő 
fényt kapjanak a tárgyak. 

– Milyen műkincseket láthatunk ehe-
lyütt?

– A látogatót nemcsak a kézművesek, 
pásztorművészek tárgyai fogadják, illetve a 
háziipar régi eszközei, hanem egy komplex 
kulturális, kereskedelmi kört ismerhet meg 
a tárgyak létrehozása, cseréje, felhasználása 
teljes körű bemutatásával. Ilyen például a 
„vásártér”, ahol a felsővárosi tejesasszony 
figurájától kezdve a cserépárus és a mézes-
kalácsos „adásvétel” pillanatai is fellelhetők. 
Ezen kívül a népművészetek, az ünnepek, a 

INTERJÚ DR. LUKÁCS 
LÁSZLÓVAL

„Közelebb hozzuk 
az emberekhez 
a régi tárgyakat"
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Nem mindennapi élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak augusztus 
22-én Pusztaszabolcsra, a római katolikus Szent Imre plébániatemplomba. Magyar-
ország legidősebb működő orgonáján ősbemutatóra kerül sor 19 órakor: az olasz 
Eugenio Faggiani játssza el első alkalommal az általa komponált zeneművet.

– Ötödik éve rendezünk koncerteket a felújított barokk orgonán, amely tényleg egye-
dülállóan különleges. Az olasz művész tavaly járt először nálunk, és annyira megtetszett 
neki a hangszer, hogy kifejezetten erre komponált egy egész zeneművet. Nyolc magyar 
népdal és több régi egyházi zenemű adja majd az alapját. Nagyon kíváncsian várom a kon-
certet, vajon felismerek-e ismerős dallamokat az általunk megadottak közül – fejtette ki 
Baltási Nándor esperes plébános.

Az ősbemutató egy koncertsorozat része, amelyet a Pusztaszabolcsi Kulturális Érték-
mentő Egyesülettel karöltve szerveznek évek óta. Az egyházközség és az egyesület kap-
csolata az akkoriban rendkívül rossz állapotban lévő orgonának köszönhető. Minderre így 
emlékszik Csányiné Pergel Andrea, az egyesület elnöke.

– Minden 1998-99 környékén kezdődött, amikor magánkezdeményezésre elindult egy 
mentőakció. Pályázati forrást kerestünk a hangszer felújításához, mert semmiképpen sem 
szerettük volna veszni hagyni. Ekkor alapítottuk az egyesületet is, hogy pályázni tudjunk. 
Azóta a tevékenységünk jelentősen bővült, miközben az orgona teljes restaurálása megtör-
tént. Koncerttel avattuk, s azóta folyamatosan dolgoztatjuk, hiszen a hangszer akkor él, ha 
használják – hangsúlyozta az elnök. A XVII. századi orgonán játszani nem könnyű játszani, 
meg kell tanulni vele a zenélést. A fiatal Bach és az előtte született dallamok minden továb-
bi nélkül lejátszhatók rajta, az ennél modernebb műveket adaptálni kell rá.

– Ma Magyarországon a klasszikus régizene ezen az orgonán szólal meg legkorhűbben. 
Az egyesület tagjai sokat dolgoztak idén is azért, hogy az ősbemutató zökkenőmentesen 
lezajlódjon, és az érdeklődők megismerhessék ezt a páratlan zenei kincset – tette hozzá 
Csányiné Pergel Andrea.

K u l t ú r a

Lehet-e annál kellemesebb, mint a naplementét látni egy gyógyvizes 
medencében lazítva, vagy akár squash közben? Tóparti wellness -, él-
mény- és gyógyfürdőnkben mindkettőre lehetősége van. A nyárnak 
még nincs vége!  Nem csak a forró napokon várjuk ! Bármikor, ha la-
zítani, kikapcsolódni  szeretne, rendelkezésére áll egy kardiogépekkel 
felszerelt fitnessterem, részt vehet különböző foglalkozásainkon, 
mint pl. a spinning, step aerobic, jóga, illetve hastánc. Ha kellően el-
fáradt, szaunaparkukban biztosan megtalálja az igényének megfelelő 

szaunakabint, hűsítheti magát akár a jégzuhatag alatt. Mindezek 
után egy masszázs méltó megkoronázása lehet a napnak!

Exkluzív szolgáltatásként ajánljuk a kétszemélyes 
relaxálás lehetőségét, teljesen elszeparált day spa 

részlegünkben. Ki ne vágyna arra, hogy 
párjával kettesben elbújhasson 

a világ elől egy rövid 
időre? 

Két és fél óra alatt lehetőségük van a teljes ellazulásra, szaunáz-
hatnak, pezsgőfürdőzhetnek kettesben, két és fél óra kizárólag az 
Önöké! Ha megéheznének, day spa szervizünk gasztronómiai fi-
nomságokkal kedveskedik.

Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk!
www.velencespa.com

Spa telefon: 22 589 971

HIRDETÉS

Újra hív hazánk legrégebbi működő orgonájavallásos emberek főbb élet-pillanatai is előtér-
be kerülnek. Berendeztünk például egy olyan 
parasztszobát, amely a régi karácsonyok han-
gulatát idézi: a gazda és a felesége épp a betle-
hemesek előadását nézi.

– Úgy látom, a kiállításon jól megfér egy-
más mellett a régmúlt tárgyi világa és a mo-
dern eszközök is, amelyek tökéletesen kiegé-
szítik egymást.

– Valóban, a mai technikát is segítségül 
hívtuk ahhoz, hogy közelebb hozzuk az em-
berekhez a régi tárgyakat. Az egyik teremben 
például elhelyeztünk egy televíziót, amelyen 
néprajzi filmeket tekinthetnek meg a láto-
gatók. Azt, hogy hogyan dolgoztak az egyes 
kézművesek, illetve a hétköznapi élet ízeivel is 
találkozhatnak az érdeklődők.

– A kiállításon a Fejér Megyei Múzeumok 
15 000 darabos néprajzi gyűjteményének 
mindössze 15%-a látható, mégis hatalmas 
mennyiségű anyagot vonultat fel. Hogyan 
sikerül összegyűjteni ennyi kincset?

– Már több generáció óta gyűjtöttük a tár-
gyakat, amelyeket a Szent István Király Mú-
zeum raktárában tároltunk. Eddig időszaki 
kiállításokat rendeztük belőlük – két-három 
hónaposakat –, most pedig eljött az idő az ál-
landó kiállításra.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése elfogadta a Dunanett 
Kft.-nek egy új, nettó 425 ezer m3 
hulladék lerakására alkalmas, kor-
szerű, EU-kompatibilis hulladék-
lerakó és egy ehhez kapcsolódó 
komposztáló létesítésére vonatko-

zó ajánlatát, ugyanis a város és a nagytérség kommunális hulla-
dékát július 16-ától már nem szállíthatják az évtizedek óta hasz-
nált szeméttelepre, mivel a jogszabályok egy új, EU-kompatibilis 
hulladéktározó és komposztáló megépítését írják elő.

A tervezett beruházás részben a jelenlegi lerakó területén, részben pedig 
egy újonnan kialakítandó részen helyezkedne el. Az építkezést augusztus 
elején kezdik, és az előzetes tervek szerint három hónap alatt befejezik.

A Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont – Művészetek Háza szakmai 
rendezvényt és művészeti ver-
senyt szervez 2009. október el-
sején és másodikán a dicsőséges 
tavaszi hadjárat emlékére. 

– Október elsejére szakmai napot szervezünk előadásokkal, 
workshoppal és CD-bemutatóval. Szeretnénk minél több iskolai 
csoportot meghívni, elsősorban a felső tagozatos és a középiskolai 
osztályokat, de természetesen minden korosztály részére nyitottak az 
előadások – mondta Juhász Zsófia, a művelődési központ igazgatója. 

A workshop meghívottjai minden olyan szolgáltató, intézmény, 
civil szervezet, vállalkozás, akik az adott témakörben szakmai kiad-
ványokkal, koncertajánlatokkal, hangzó és videóanyaggal rendel-
keznek, valamint a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága.

– Október másodikára versenyt szervezünk, melynek célcso-
portja az ifjúsági és felnőtt korosztály, így jelentkezni 13-tól 99 éves 
korig egyénileg vagy csoportosan vokális és/vagy hangszerkísére-
tes ének, illetve szavalat kategóriában lehet. Az előadások után, a 
gálán a zsűri ajánlása alapján a legkiemelkedőbb produkciók, vala-
mint Fejér megye kiváló együttesei és a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Népzenei Tanszékének hallgatói lépnek fel. Az eredmény-
hirdetést követően a Jánosi Együttes és Kobzos Kiss Tamás közös 
műsorát tekintheti meg a közönség – tájékoztatott Juhász Zsófia.

Jelentkezni az intézmény honlapján 2009. szeptember 11. péntek 
16 óráig lehet. Információ: Fejér Megyei Művelődési Központ – Mű-
vészetek Háza titkárság, telefon: (22) 315-021, www.fejermmk.hu.

Ünnepség keretében emlékeztek 
július 16-án Székesfehérváron a 
Zichy-ligeti „oroszlános” szobor-
nál az első világháborús harcokban 
részt vevő és hősiesen küzdő szé-
kesfehérvári 17. Honvéd Gyalog-
ezred katonáira. 

Az első nagy világégés idején számos hadszíntéren jelen voltak és 
hősiesen helytálltak a magyar honvédek. Közülük is kiemelkedő bá-

torságról tettek tanúbizonyságot a Magyar Királyi 17. Honvéd Gya-
logezred alakulatainak katonái, akik hősiesen küzdöttek Doberdónál, 
Isonzónál, és kivették részüket a Piave menti harcokból is.

Bory Jenő szobrászművész 1928. június 18-án felavatott „oroszlános” 
remekműve folyamatosan és rendületlenül emlékeztet a több mint négy-
ezer elesett és a tízezer sebesült vagy fogságba esett hősre. Az ünnepsé-
gen közreműködött a helyőrségi honvédzenekar, a városi asszonykórus 
pedig hadi nótákkal és szavalatokkal emlékezett. A rendezvény végén a 
megyei és a városi önkormányzat, a Székesfehérvári Összhaderőnemi 
Parancsnokság városi alakulatai és a veterán katonai szervezetek képvi-
selői helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékmű talpazatán.

ELISMERÉSEK A KÖZTISZTVISELŐKNEK
A Köztisztviselők napja alkalmából – július 1-én – hárman vehet-
tek át elismerést a városházi ünnepségen. A Dunaújváros Közszol-
gálatáért Díj azon köztisztviselőknek adományozható, akik a város 
fejlődése, hírnevének növelése, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tevékenységének javítása érdekében kiemel-
kedő munkát végeznek. A közgyűlés döntése alapján 2009-ben a 
Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Farkasné Nyámádi Éva, Ságiné 
Schilling Judit és Bokor Zsuzsanna vehették át. 

A sok ígéret után végre látható jelei 
vannak a dunaújvárosi Szabadstrand 
rehabilitációjának. A Szalki-sziget 
szerves részeként rohamosan pusz-
tuló, szebb napokat is megélt, Duna-
újváros egykori turisztikai központ-
ját elkezdték rendbe tenni. 

A Szabadstrandot, illetve annak környékét érintő fejlesztésekre ez-
úttal 38 millió forintot szántak. A pénzből három helyszínen parkoló-
kat alakítanak ki, felújítják a buszmegállót, különféle forgalomtechnikai 
eszközöket telepítenek. Az összegből jut a parkfenntartási munkákra 
is. Kialakítják a közterületi hulladékgyűjtő rendszert. Gyomtalanít-
ják, felújítják a meglévő sportpályákat, játszóteret építenek padokkal, 
köztéri bútorokkal. Felújítják a kemping melletti nyilvános vécét, az 
öltözőket, illetve a fürdőblokkot. Ideiglenes jelleggel faházakat is ki-
telepítenek majd. A faházakhoz, öltözőkhöz kiépítik a közműveket, 
és a villamos hálózatot is bővítik. Az önkormányzat néhány hónapja 
megvette a volt Kemping büfét, amit felújítás után újra a városlakók 
rendelkezésére bocsát. 

Örömteli hír, hogy a Szabadstrand kotrása is elkezdődött. A Szalki-
szigetet érintő másik komoly beruházás, a zsiliprendszer kiépítése 
ugyancsak folyamatban van. S az ugyan már látható, hogy ezen a nyá-
ron még nem fürödhetünk a Szabadstrand megtisztított vizében, de 
talán jövőre már újra birtokunkba vehetjük a megújított területet.    

Új hulladéklerakó épül

A tavaszi hadjáratra 
emlékeznek

Ünnepélyes megemlékezés 

Megújul a Szabadstrand
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Jelentős forráskivonást hajt végre a 
kormányzat az egészségügyi rendszer-
ben, amely már megyénkben is érezteti 
hatását. Ennek következményei a társa-
dalomban csapódnak le. Sajtótájékoz-
tatóján Balsay István, a Fejér Megyei 
Önkormányzat alelnöke a veszélyekre 
hívta fel a figyelmet.

Balsay István sajtótájékoz-
tatóján kifejtette: a megye 
nehéz helyzetben van. A 
kormányzat csak a szükséges 
összeg nyolcvan százalékát 

biztosítja mind a fekvő-, mind a járóbeteg-el-
látás számára. További probléma, hogy a ki-
emelt póluskórház-program keretében egye-
dül a Szent György Kórház nem kapta meg a 
11 milliárdos fejlesztésekre szánt összeget. 

Mindezek ellenére a megye mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy az 
ellátás színvonala ne csökkenjen. Balsay 
István beszélt arról is, hogy miközben a 
szocialista-szabad demokrata körökhöz 
kötődő emberek számára látványberu-
házásokhoz, kaszinók és élményfürdők 
kialakításához kiemelt támogatást kínál 
pályázat útján a kormányzat, addig a szo-
ciálisan rászorulóknak nem képesek meg-
adni a szükséges támogatását. 

Lapunk kérdésére, hogy milyen lehető-
ségeket lát a jövőre vonatkozólag, elmond-
ta: egyértelműen új gazdaságpolitikára, s 
ezzel együtt erős társadalmi támogatottság-
gal és stabilitással rendelkező kormányra 
van szükség, különben félő, hogy hamaro-
san összedől az állami ellátórendszer. 

Dr. Párkányi Ferenc főorvos arról tájé-
koztatott, hogy a háziorvosi szolgálatban 
egyre kritikusabb helyzet áll elő. A házi-
orvosi hálózat mára jelentős mértékben 
leépült. Elmondta, hogy megyeszerte 
tartós orvoshiány figyelhető meg. Székes-
fehérváron is olyan idős orvosok látnak el 
szolgálatot, akiknek a pótlása feltétlenül 
szükséges volna. Az utánpótlás azonban 
egyre nehezebb, hiszen a egyre több fiatal 
orvos vállal munkát Nyugat-Európában a 
kedvezőbb javadalmazás miatt.

Semmelweis-emlékünnepséget rendez-
tek július 10-én a dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórházban. Az ünnepi cere-
mónián átadták a Kiváló Dolgozó elisme-
réseket, a főigazgatói dicséreteket és az 
előléptetéseket a kórházi dolgozóknak. 
Beszédet mondott dr. Mészáros Lajos 
stratégiai igazgató, dr. Kálmán András 
polgármester, valamint Cserna Gábor 
humán ügyekért felelős alpolgármester.

Az ünnepség dallal kezdődött az intéz-
mény aulájában: Németh Irma, Péterné 
Hollai Enikő és Péter Kata népdalválogatást 
adott elő, majd dr. Mészáros Lajos stratégiai 
igazgató vette át a szót. Az intézményvezető 
vázolta és értékelte a kórház jelenlegi hely-
zetét, a kiútkeresést és az ehhez választott 
stratégiákat. Beszélt a kórház finanszírozási 
gondjairól, a nagypolitika lépéseiről, ame-
lyek minden kórházat kedvezőtlenül érin-
tenek. A megszorító intézkedések ellenére 
sem biztató a közeljövő, de eddig úrrá tud-
tak lenni a problémákon, amiben a segítsé-
gért, megértésért, türelemért a dolgozóknak 
is jár a köszönet.

Ezután örömtelibb pillanatok követ-
keztek. Dr. Gyöngyösi Pál orvosigazgató 
ismertette az idén elismerésben részesült 
kórházi dolgozók nevét. Kiváló Dolgozó 
lett: dr. Gajdács Erika belgyógyász, ad-
junktus; Matuza Imre központi sterilizáló, 
gépkezelő; Klárik Imre, műszaki osztály, 
szakmunkás. Főigazgatói dicséretben része-
sült: Kaszás Ildikó, szülészet-nőgyógyászat, 
gyermekápoló. Stratégiai igazgatói dicsé-
ret: Zibriczky Ildikó, Dokinfo, adminiszt-
rátor. Orvosigazgatói dicséret: dr. Jakabos 
Sára pszichiátriai adjunktus. Ápolási igaz-
gatói dicséret: Balogh János pszichiátriai 
szakápoló. Gazdasági igazgatói dicséret: 
Szummer Józsefné, pénzügyi részleg, köny-
velő. Előléptetések: dr. Tischner Magdolna, 
radiológia, dr. Répási Annamária, SBO, dr. 
Benesóczky Viktória, IBO, dr. Kiss Károly, 
szemészet, dr. Birkás Gábor, belgyógyászat, 
dr. Deák Attila, belgyógyászat, dr. Treit Zol-
tán. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozók 
Kamarájának különdíját Nagyné Molnár Er-
zsébet, a szemészeti osztály főnővére kapta.

Végezetül Kovács Bettina, a kórház kom-
munikációs osztályának munkatársa fel-
olvasta a 2009-ben szakképesítést szerzett 
dolgozók névsorát. 

E g é s z s é g ü g y

Június 30-án Budapesten, az Egészség-
ügyi Minisztérium központi Semmel-
weis-napi ünnepségén László Béláné, a 
Fejér Megyei Szent György Kórház IV. 
sz. Belgyógyászati Osztályának főnővé-
re Pro Sanitate-díjban részesült. 

Vajtán 2083 m2-es telken, fagerendás mennyeze-
tű, összkomfortos parasztház, nyárikonyhával, 
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel el-
adó. Irányár: 3,5 MFt. Érd.: 30/247-37-18. 
A településen termálfürdő működik.

Komoly veszélybe 
kerülhet a megye 
egészségügyi 
ellátórendszere

SEMMELWEIS-EMLÉKÜNNEPSÉG

Keserédes 
örökség

HIRDETÉS

Pro Sanitate-díj

Autóbuszos körutazásainkból:                   (székesfehérvári indulás)
Négy éj Velencében                      5 nap                        84.500 Ft
Csehország felfedezése                      8 nap                        90.500 Ft
Körutazás Dél-Lengyelországban           8 nap                        98.500 Ft
Francia körutazás                      8 nap                     118.400 Ft
Üdülés és kultúra Dalmáciában                8 nap                     139.000 Ft
Üdülés és kultúra Görögországban       10 nap                     173.300 Ft

Akciós körutazásaink repülővel:             + reptéri illeték
Portugáliai mozaik                      8 nap                     186.900 Ft
Norvégia – a fjordok varázsa                     8 nap                     288.600 Ft

További körutazásainkból: Arab Emirátusok és Omán, Argentína, Auszt-
ria, Benelux Államok, Brazília, Chile, Egyiptom, Írország, Japán, Mexikó, 
Nagy-Britannia, Peru, Spanyolország, Svájc, Thaiföld, Törökország, USA…

K Ö R U T A Z Á S O K

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Prohászka út 14-16.

Tel.: 22/321-871,331-997, www.fehervartravel.hu  
R 0 1 3 6 4 / 1 9 9 6 / 2 0 0 0

 KÉR JE PROGR AMFÜZETÜNKET!

Szeretné, ha hirdetése eljutna 
a megye összes polgárához?

Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!
Megjelenik minden hónapban 

165 ezer példányban
Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde. Mobil: 
30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu
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sór községétől három kilométerre 
található Veszprém és Fejér megye 
határa. Északon a Bakony, délen a 

Sárrét öleli körül. A község előtt álló lehetősé-
gekről és nehézségekről beszélgettünk Csete 
Krisztián polgármesterrel és Soltész Tibor 
önkormányzati képviselővel. A polgármes-
ter tudja, hogy előnyös a falu fekvése:  „mi-
vel Székesfehérvár közelében vagyunk, nem 
okoz nagy nehézségeket a munkahelykere-
sés. Csóron a munkanélküliség a válság meg-
jelenéséig nem volt számottevő, legtöbben a 
könnyűiparban dolgoznak”. A közeljövőben 
közmunkaprogrammal csökkentenék néhány 
százalékkal a most 6-7 százalékos munkanél-
küliséget. Soltész Tibor maga is a megyeszék-
helyen dolgozott korábban. „Több évtizede 
jellemző, hogy Csór egy bejárós település” 
– mondja a képviselő. A község legnagyobb 
helyi munkaadói közé az önkormányzat, egy 
fuvarozó vállalat és egy alumíniumipari cég 
tartozik.

A település gazdasági helyzete kiegyensú-
lyozottnak mondható. „Nőttek a bevételeink 
és a kiadásaink is” – mondja a polgármester, 
aki hozzáteszi: „az iskolát mint a falu egysé-
gének és jövőjének letéteményesét minden 
áron fenn akarjuk tartani, még akkor is, ha 
enélkül jóval több pénzből gazdálkodhatna 
a település.”

A falu lakosságszáma az utóbbi 15 évben 
250 fővel emelkedett. „Folyamatosan érdek-
lődnek építési telkek, vállalkozások letelepí-

tése iránt” A rendezési tervben szereplő, ipari 
célra hasznosítható területek mind a község 
keleti, Fehérvár felé eső határában vannak. 
Csór kiemelt vízbázissal, rendkívül jó mi-
nőségű vízzel rendelkezik. A vízmű mellett 
található hegyből fakadó karsztforrás látja el 
vízzel Székesfehérvárt és a helyi embereket.

Csór sportos falu, hiszen saját tekepályá-
val, tornateremmel, futballpályával bír. Mivel 
2006-ban átadták a 8-as út községet elkerülő 
szakaszát, a település már jóval csendesebb 
lett. A polgármester szerint minden lehetősé-

get meg kell ragadni, hogy a látogatók ezután 
bejöjjenek a faluba, mert itt kitűnő szórako-
zási, művelődési, sportolási lehetőségeket 
találnak. 

De ez csak egyike a fiatal, agilis polgár-
mester terveinek. A Pécsett történésznek 
tanult, 29 éves Csete Krisztián újításokat 
próbál behozni a falu életébe: „a csóri hely-
zet megkívánta, hogy fiatalon elinduljak a 
szavazók kegyeiért. Az embereknek szüksé-
gük volt a változásra, hogy valaki kibonta-
koztassa őket.” A fiatal polgármester büszke 
arra, hogy specializált hulladékkezeléssel és 
lomtalanítással félmillió forintos bevételhez 
jutott az önkormányzat. Csete Krisztián 
hosszú távon XXI. századi szemléletmódot 
szeretne megvalósítani a községben.

A falu felpezsdítését szolgálja a Csóri Alko-
tó Közösség, a CSAK is. Soltész Tibor képvi-
selő a Fejér Lapnak elmondta: az egy éve ala-
kult közösség célja, hogy az önkormányzatot 
új ötletekkel, civil aktivitással, rendezvények 
lebonyolításával segítse. „Nem csak Csórra 
igaz, hogy az embereket nehezen lehet kimoz-
dítani a mindennapokból. De ma már egyre 
többen járnak az ünnepekre. Kell egy mozga-
tórugó az emberek számára.”

A CSAK bemutatkozásában büszkén so-
rolja: „tagjaink között közgazdászok, taná-
rok, történészek, műszerészek, mérnökök, 
marketing szakemberek, építészmérnökök, 
boncmesterek, kézművesek, informati-
kusok, műszaki katonatisztek, ácsok, fi-
zikusok, zenetanárok, óvónők, szociális 
munkatársak, nagymamák és nagypapák, 
természetbúvárok valamint szenvedélyes 
lepkegyűjtők és képviselők vannak”. Soltész 
Tibor a polgárőrség megszervezője is: „ami-
óta beindítottuk a polgárőrséget, visszaesett 
a lopások, betörések száma, és fellépünk az 
illegális szemétlerakás ellen is”. A Fejér me-
gyei rendőrség is segítette a munkájukat: 
egy járőrkocsit biztosítottak a számukra. 
Ezeken kívül az Egészségkárosodottak és 
Rokkantak Regionális Egyesülete és az Él-
hetőbb Csórért Alapítvány működik a tele-
pülésen.

A Székesfehérvár és Veszprém közötti ősi útvonalon fekvő Csór község 
mindig is fontos megállónak számított: az 1800 lakosú település ma a 
megyeszékhely és más ipari központok közelségének előnyeivel és hát-
rányaival birkózik meg minden egyes nap.

1 0  •  F e j é r  L a p 

CSÓR 

Fehérvár felé, félúton

M e g y e j á r ó

NÉVJEGY

Csór
Rang: község

Irányítószám: 8041
Körzethívószám: 22

www.csor.hu

C
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Csór Fejér megyei 
község címere a 
csóri csuka anek-
dota szép illusztrá-

ciója. Címerpajzsán a vendéglős tányéron 
nyújtja a máj nélküli csukát Mátyás király-
nak, aki jobb kezében magasra emeli bünte-
tőeszközét, a palotai pálcát. A címerpajzsot 
kétoldalt oroszlán és holló tartja. Csóron 
úgy tudják, hogy Mátyás király vadász-
kastélya a szomszédos Várpalotán volt, így 
vadászatai alkalmával gyakran megfordult 
itt. Étkezett is a falu közepén, a Palotára 
vezető főút menti vendéglőben, amelyet 
látogatásának emlékére ma is Csuka csár-
dának neveznek. A csóri csuka anekdota 
elevenen él a szóbeli hagyományban, az 
1902-ben született Dénes Gyula 1990-ben 
így mondta el: „Mátyás királ itt járt ezen a 
vidéken. Csóron pihenést tartott, és a plé-
bánosnak a vendégje volt. A plébános ott 
tartotta ebédre, és hal volt az ebéd, még-
hozzá csuka. Amikor ebédeltek, Mátyás 
királ kérte a csukának a máját. Azt mondta 
a szakácsné, hogy hát nincs, megette a ku-
tya. Erről mondták ezt, hogy: csóri csuka 
nincs májjája, megette a pap kutyája.” 

Ez a változat nem teljes, hiányzik be-
lőle a büntetés, a palotai pálca motívuma, 
amely már Dugonics András gyűjtemé-
nyében is szerepel (1820, I. 204-206). 
Csóron a teljes változat is ismert, ez került 
a címerpajzsra. Kisari Sándorné 1987-ben 
jegyezte le: „Az igazságos Mátyás gyakran 
felkereste a várpalotai vadászkastélyát. 
A nagy király nemcsak a vadat, hanem a 
halat is szerette. Ezért gyakran átszalasz-
tották az udvari cigányt Csórra, hogy az 
itteni híres halastóból csukát hozassanak 
a királyi ebédhez. Egy alkalommal a sza-
kács hiába kereste a csuka máját, a torkos 

cigány elcsente, és megette. Nem lehetett 
mást tenni, mája nélkül tálalták fel a halat.

No, hiszen, nem tetszett ez a királynak, 
mindjárt követelte a csemegéjét. Az inas 
küldte a szakácsot, a szakács a kuktát, a 
kukta pedig a cigányt.

− Hol a csuka mája? − vonta össze 
szemöldökét a király. A cigánynak ekkor 
már inába szállt a bátorsága, de ravaszko-
dott, hátha egy kis hazugsággal megment-
hetné az irháját:

− Felséges királyom! Ez csóri csuka, 
nincsen mája. Megette a pap kutyája!

− Vagy úgy! − mosolyodott el a király, 
aki rögvest átlátott a szitán. − Hát akkor: 
Csóri csuka, nincsen mája. Palotai pálca, 
nincsen száma!

Lekapták a tíz körméről a cigányt, és 
számolatlanul vertek a »boldogabbik« 
felire. Így jár, aki torkos és hazudozó!” 
(Kisari 1987, 12.)

A történet számos anekdotagyűjte-
ményben, szépirodalmi műben is napvilá-
got látott, ami a szóbeli hagyományt erő-
síthette. Könczöl Imre Várpalota irodalmi 
kistükrében Eötvös Károly: A Bakony 
(1909), Bevilaqua Borsody Béla: Magyar 
történelem anekdótákban (1943) és Szép 
Ernő: Mátyás király tréfái (1961) című 
könyveiből idézte (Könczöl 1977, 60-61). 
Mikszáth Kálmán A szelistyei asszonyok 
(1901) című regényében a várpalotai kas-
tély bemutatása kapcsán említette: „Az 
elhagyatott kert valamelyik szögletében 
kitolja a fejét egy-egy mogyoróvessző. No 
ez megint valami. Hátha ennek a vessző-
nek az ötszázadik apja termette azokat a 
suhogókat, amikkel Mátyás megfenye-
gette a szakácsát: »palotai pálca, nincsen 
száma« amiért az máj nélkül tálalta föl a 
csukát − mert hát korrupció akkor is volt 
és meg is maradt.” (1968, 183.)

A szóbeliségben napjainkig élő csóri 
csuka anekdota jó példa a szóbeliség és írás-
beliség kapcsolatára.       – Lukács László

A csóri csuka 
az élõ folklórban

Szőgyény-Marich kúria: a jelenleg két-
szintes épület építtetője valószínűsíthe-
tően a Marich család lehetett valamikor 
a XVIII. század második felében. A kúria 
mai állapota jónak mondható, megtalál-
ható benne a helyi óvoda és konyhája, 
a Polgármesteri Hivatal, valamint négy 
szolgálati lakás.

Falumúzeum: a múzeum 2008-ban 
került jelenlegi helyére. A tárgyakat kizáró-
lag Csórhoz kötődő emberek jószándékú 
adományaiként kapta a gyűjtemény. Az 
utolsó adat szerint 157 tárgyból álló tár-
lat nagy részét Madarász István és diákjai 
gyűjtötték az 1960-as és 70-es években.

Régi római kereskedelmi út: szakér-
tők véleménye szerint, hogy a mai Csór 
területén keresztülhaladó út kötötte ösz-
sze Savariát és Aquincumot. De már idő-
számításunk előtt is használhatták keres-
kedelmi célokra.

Barokk szobrok: a XVIII. század ele-
jén faragták őket ismeretlen alkotók. Nem 
egy helyen álltak korábban: a XX. század 
második felében gyűjtötték össze őket a 
katolikus templom kertjében. A szobrok 
jelentős része rekonstruálásra vár, erősen 
oxidálódtak. A katolikus templom szin-
tén barokk stílusban épült a XVIII. szá-
zadban. A falu közepén található XVIII. 
századi magtárt kívülről már felújították, 
a közeljövőben valószínűleg rendezvé-
nyeknek adhat helyet a szép épület.

Sportkomplexum: a komplexum egy 
sportcsarnokból, egy 2003-ban elkészült 
tekepályából, valamint egy füves labdarú-
gópályából és egy kis atlétikai edzőpályá-
ból áll. A labdarúgópálya főleg kispályás 
tornák lebonyolítására, valamint a helyi 
megyei III. osztályú csapat edzéseire, 
mérkőzéseire szolgál.

M e g y e j á r ó

Csór látnivalói

A polgármester a jövőt tervezi: szeretné a 
rendezési tervet úgy módosítani, hogy még 
több építési telket alakíthassanak ki, ezáltal 
kielégítve a növekvő igényeket. „Első nagy 
beruházásunknak a csatornázást neveztük 
ki, amihez forrásként szeretnénk felhasznál-
ni az Új Magyarország program forrásait.” A 
csatornázáson kívül minden más alapvető 
infrastruktúrával rendelkezik a falu. Csóron 

óvoda és általános iskola is működik, az 
egészségügyi ellátást saját orvosi rendelő-
ben biztosítják. „Szeretnénk racionalizálni 
önkormányzatunk működését. Gazdaságo-
sabbá kívánjuk tenni a középületek fűtését, 
az elöregedő vízhálózatunkat” – teszi hoz-
zá a polgármester, aki támogatóival együtt 
küzd a település élhető jövőjéért. 

 – Rajcsányi Gellért
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– Mennyire kellett rábeszélni, hogy átve-
gye a vezetőedzői teendőket?

– Akik nem dolgoznak a közvetlen közel-
ben körülöttem, azok nehezen érthetik meg 
a helyzetet. Kimentem Ausztriába a csapat-
tal, s két nap múlva rájött a vezetés, hogy 
megoldhatatlan a helyzet, mert Salzburgban 
és Velencében is lett volna találkozóm neves 
német és olasz edzőkkel, miközben valakinek 
irányítania kellett volna a csapatot, mert zaj-
lottak a mérkőzések, mégpedig azok, amelye-
ket Matthäusnak készítettünk elő. Valakinek 

irányítani kellett a rendszert, kialakítani a ke-
retet. Nyilvánvaló volt, hogy én vagyok az, aki 
ismeri a játékosokat, s átveheti a teendőket. 
Ekkor döntött úgy a tulajdonos, Garancsi Ist-
ván, hogy én leszek a vezetőedző. Nem volt 
se esély, se mód, se igény a latolgatásra. Tudo-
másul vettem, hogy a helyzet adott. Beugrás 
volt, hiszen kimentem szakmai igazgatóként, 
hazajöttem vezetőedzőként.

– Milyen célkitűzéseik vannak? Hiszen 
eléggé átalakult a keret.

– Ebbe a helyezési játékba nem mentem 
bele, okulva az elmúlt másfél évből. A ve-
zetők nyilvánvalóan dobogós helyezésben 
gondolkodnak, s minél előbbre tekintenek, 
de edzőként csak azt tűzhetem ki célul, hogy 
azok a futballisták, akik a kezem alatt dolgoz-
nak, minden mérkőzésen a győzelem teljes 
átszellemültségével futballozzanak, agresszí-
vak, motiváltak legyenek, s ami természetes, 
mindent tegyenek meg, hogy győzelemmel 
hagyják el a pályát. Ha ez szervezettséggel, 
tudatossággal párosul, akkor nagyon más igé-
nyem nem lehet – végül is ellenfelek is van-
nak. Modern, egységes, gyors, a közönséget 
szórakoztató futballt szeretnénk játszani. Ha 
ezt a játékosok megteszik, s a maximumot ad-
ják ki magukból, akkor a magam szempont-
jából elértem a célomat, mert azt hiszem, ez 
eredménnyel is fog párosulni. Beszélhetünk, 
egyezkedhetünk eredményekről, de amíg a 
játékos a pályán csak lötyög, addig minden 
más ellentmondást szül.

– Nyilatkozta, hogy szakítani akar a 
beidegződött magyar hagyományokkal, a 
vontatott, koncentrálatlan, tötyögő-lötyögő 
futballal.

– Nézze, az elmúlt tizenöt évben ott vol-
tam minden felnőtt és korosztályos világ- és 
Európa-bajnokságon, BL-döntőn, a FIFA 
vagy az UEFA megfigyelőjeként, ezért van 
összehasonlítási alapom. Bátran mondha-
tom, hogy a magyar játékosok semmivel sem 
rosszabbak, mint a külföldiek – kivéve azt a 
néhány született klasszist, akit nem lehet ki-
nevelni. Igazából a sajátos mentalitásban van 
óriási különbség. Egy magyar játékost amíg 
ott vagyok és biztatom, csodálatos, élmény-
számba menő dolgokat művel, de amint el-
fordul tőle a figyelem, már 30-40 százalékkal 
gyengébben teljesít, visszaesik a koncent-
rációja, mozgásintenzitása stb., és ezt észre 
sem veszi. És nem azért, mert fütyül rá, vagy 
direkt csinálná, hanem mert ilyen a beideg-
ződése. Na, ezt szeretném megváltoztatni – 
legalábbis lokálisan. Ez az alapja, hogy egy 
európai csapat alakuljon ki.

– A fehérvári csapat és a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia nagyon jól egymás-
ra talált, s úgy hallani, hogy hosszabb távú 
együttműködésben gondolkodnak.

– Reményeim szerint igen, s ezért meg is 
teszek mindent. Egy ilyen technikai centrum, 
egy ilyen utánpótlás-bázis nélkül a levegőben 
lóg egy csapat. Szeretném azt elérni, amit 
Győrben, Szombathelyen, Zalaegerszegen, 
Debrecenben elértek, hogy a megye tehet-
séges futballistái tömegével jelenjenek meg a 
kapuban. Ez azt jelenteni, hogy az alapbázist 
hatvan százalékban helyből tudnánk adni, ami 
motivációban és anyagilag jobb lenne, kötődés 
szempontjából rendkívül sokat számítana. Az 
említett városok előttünk járnak. Nem azért, 
mert a város- vagy a klubvezetés lemaradt, ha-
nem mások lettek a gyermekek céljai. Átérté-
kelődtek a sportágak közötti viszonyok.

– Az utóbbi időben a focitól elfordultak a 
gyermekek, nincs igazi presztízse, kicsi a ki-
ugrási lehetőség. A válogatott elmúlt évekbe-
li „sikeressége”, de más sportágak – például 
kézilabda, jégkorong – előretörése is közre-
játszhat ebben.

– Általánosságban nem mondanám ezt, 
mert elég sok tanulmányt végeztünk e téma-
körben is. De, ahol zseniális csapatok vannak 
– például Székesfehérvárott (kézilabda, kosár-
labda, jégkorong) –, ott érthető, hogy a gyer-
mekek figyelmét ezek kötik le. Nekünk vissza 
kell hozunk a régi szellemiséget; ennek tudatá-
ban vettük fel újra a Videoton nevet, amely ha-
talmas tradíciókkal és elvárásokkal jár együtt.

– A Puskás Akadémia vezetőjeként ho-
gyan tudja segíteni a Videoton munkáját?

1 2  •  F e j é r  L a p 
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INTERJÚ DR. MEZEY 
GYÖRGGYEL

Visszaadni 
a Videoton 
és a magyar foci 
presztízsét

A júliusi hónap sporthírei között 
bombaként robbant az információ, 
hogy a Lothar Matthäusban gondol-
kodó FC Fehérvárnál a klub sport-
igazgatóját, dr. Mezey Györgyöt ne-
vezték ki vezetőedzőnek. A hivatalos 
indoklás szerint „A bajnoki rajt közel-
sége, a felkészülés kezdete nem tette 
már lehetővé, hogy hasonló, minden 
szempontból megfelelő, külföldi 
edzőt találjon az FC Fehérvár. Cél-
szerű megoldásnak tűnt, hogy a me-
nedzsment olyan szakembert kérjen 
fel a folytatásra, aki a nemzetközi lab-
darúgás világában megfellebbezhe-
tetlen tekintélynek örvend, és akinek 
a neve elválaszthatatlanul összeforrt a 
Vidi legutóbbi másfél évének pozitív 
történéseivel.” Dr. Mezey Györggyel 
Felcsúton, a Puskás Ferenc Labdarú-
gó Akadémián beszélgettünk.

A Puskás Akadémia az utcafrontról
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– A feladatom sokkal egyszerűbb és átlát-
hatóbb, mint egyébként gondolnánk. Azt a 
minőségi utánpótlás bázist és szakmai mun-
kát kell biztosítanom, amely a Videoton 
utánpótlását alkotja majd, hiszen a legtehet-
ségesebb játékosok itt képeződnek eztán, re-
mélhetőleg a csúcsokig. Ezt kell a nagy klub 
alá tolnom. Ez óriási kihívás, hiszen nagyok 
a csaták a klubok között.

– Szakmai igazgató, vezetőedző, UEFA-, 
FIFA-instruktor. Hogy fér bele mindez az 
idejébe?

– Nem fér bele, ez az igazság. A FIFA 
megfigyelői státuszt le is adtam. Az UEFA-
nál is csak a különböző korosztályos válo-
gatottaknál és a Bajnokok Ligájában, illetve 
az U23-as korosztály Európa-bajnokságán 
tevékenykedem. Az is nyilvánvaló, hogy so-
káig nem lehet ezt csinálni, de most olyan 
szituációba kerültem, hogy nincs időm 
gondolkodni, meg kell oldanom az előttem 
lévő feladatot, amit teljes erőmből meg is 
próbálok.

– Szakmailag óriási sikereket ért el. 
Mekkora kihívásnak tekinti ezt a felada-
tot?

– Van egy szakmai presztízs ebben, hogy 
nem akarom alább adni azt, amit itthon el-
értem. Ahol fél évnél többet dolgoztam, ott 
bajnokságot nyertünk vagy érmet szerez-
tünk. Nyilván a válogatott európai első he-
lyezése utolérhetetlen, de hogy a Videoton 
olyan helyet érjen el, hogy újra nemzetközi 
porondra jusson, s elindulhasson a nemzet-
közi csúcsok felé, azt minimális célként tűz-
tem magam elé.  – Szóládi Zoltán

Új néven, új feltételek mellett kezdték el 
a felkészülést a 2009/2010-es bajnok-
ságra a dunaújvárosi élvonalbeli női ké-
zilabdázók. Az első közös edzésre júni-
us 13-án került sor, ahol Sáriné Kocsis 
Erzsébet köszöntötte a lányokat, majd 
beszámolt az újjászervezett klubról és a 
tervekről. 

Elmondta, hogy az új klub Dunaújváro-
si Női Kézilabda SE Kht.-ként került meg-
alapításra, melynek háromtagú elnökségét 
Orsó-Ferling Bernadett (elnök), és Szuna-
Gáspár Gabriella, valamint Sáriné Kocsis 
Erzsébet alkotja. A csapat mellett dolgozik 
Bába Mihály gyúró, s visszatért az íróasztal 
mögé Györgyné Oblisz Anita is. A serdü-
lő csapat szakvezetője Nagy Ervinné lesz, 
az ifjúsági együttest pedig Takács Józsefné 
dirigálja eztán. A szövetség új szabályai ér-
telmében csak egy serdülő és egy ifjúsági 
csapat működik a felnőttek mellett. A szű-
kös keretből hiányzott a junior válogatott 
edzőtáborában készülő Tamás Krisztina, de 

új arcként láthattuk az Újvárosba visszatérő 
Domokos Kingát, aki irányítóként vethető 
be. (Előzőleg Orosházán, majd Hódmező-
vásárhelyen kézilabdázott). Edzőtrikót hú-
zott Gáspár Gabriella, és elhangzott, hogy 
Ferling Bernadett – ha szervezési teendői 
engedik – a későbbiekben játékosedzőként 
is segíti régi-új csapatát. A technikai részle-
teket követően a vezetőedző, Rapatyi Ta-
más vette át a szót. A szakember azt mond-
ta, hogy csak kemény munkát ígérhet, sok 
szenvedéssel, de ez az ára annak, hogy egy 
sokat futó, jó erőnlétű, harcos, gyors csapat-
tá váljon a társaság. Ferling Bernadett arról 
beszélt, hogy a csapat egyáltalán itt tart, óri-
ási dolog, de még csak az út eleje. Nem volt 
könnyű kiharcolni ezt a lehetőséget sem, 
de az induláshoz megfelelő anyagi háttérre 
lesz szükség, amit még meg kell teremteni. 
Ígéretek bőven vannak, ám egyelőre kevés 
teljesült ezekből. – Sz. Z.

A fiatal dunaújvárosi szakember a jövő-
ben a Dunaferr SE férfi kézilabda-csa-
patának vezetőedzőjeként dolgozik to-
vább, áll a Magyar Kézilabda Szövetség 
közleményében. Imre számára össze-

egyeztethetetlenné vált a női kézilab-
da-válogatott szövetségi kapitányi és a 
Dunaferr SE férfi együttesének vezető-
edzői posztja, így a szakember kénysze-
rű választás elé került. 

„A döntéskényszert az élet hozta, pon-
tosabban az, hogy a Dunaferr női együtte-
sénél lehetetlenné vált az érdemi munka, 
pedig az eredeti elképzelés szerint e pozíció 
jól megfért volna a női kapitányi poszttal” – 
mondta a mester. – Mérlegelnem kellett, és 
végül emellett döntöttem. Hangsúlyozom, 
nem kizárólag anyagi megfontolásból, mert 
ha csak ez számítana, éppen akkor vinném 
párhuzamosan a két feladatot, hogy két 
helyről kapjam a fizetést. Erre azonban kép-
telen lennék. Büszke vagyok rá, hogy kilenc 
hónapon át irányíthattam a válogatottat, 
ezért köszönettel tartozom a játékosoknak, 
a stábomnak és az MKSZ elnökségének is, 
amely megtisztelt a bizalmával.” Az új szö-
vetségi kapitány a Békéscsaba trénere, az 
egykoron a Dunaferrben játszó Mátéfi Esz-
ter lett. – Sz. Z.

Elkél a segítség 
az újjászervezett 
csapatnál

Dr. Mezey György edzést vezet 

Imre Vilmos 
lemondott 
a női válogatott 
vezetéséről
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Nagy sürgés-for-
gás fogadta július 
közepén a látoga-
tót a dinnyési kú-
ria előtt. A hely-
beli Természeti 
Hagyományőrző 
Tábor diákjai lát-
hatóan nagy iz-

galommal várták a „hagyományőrző” 
aratónap kezdetét, a mezei munkák és 
eszközök megismerését.

– Minden olyan munkaeszközt és mun-
kafolyamatot meg szeretnénk mutatni a 
fiataloknak, amelyek nélkülözhetetlenek 
voltak egykor az aratásnál – mondja Berta 
József főszervező. 

A rekkenő déli meleg sem szegte kedvét 
a diákoknak, akik éber szemekkel figyelték 
a bemutató műveleteket, a hagyományos 
kézi aratást. Nemcsak az aratóeszközök, a 
kasza és a sarló használatát, vagy a marok-
szedés fortélyait követhették figyelemmel, 
de megismerhették a szerszámok előkészíté-

sének módszerét, a kaszakővel való élezést, 
fenést, valamint a learatott gabona sarlóval 
történő marokszedését is. A kévék kötözésé-
re készített gabonaszárral végzett kévekötő 
módszert nemcsak láthatták, de maguk is 
kipróbálhatták. Majd a további munkafolya-
matokról, a gabonakeresztek elkészítéséről, 
kazlakba történő összerakásukról halhattak 
beszámolót a résztvevők. A látottak alap-
ján az ifjak egymással is versenyeztek, hogy 
ki tud jobban markot szedni sarlóval, kévét 
kötni a búza szárából készített kötéllel.

Hagyományőrző aratónapot szerveztek Dinnyésen

Biztonságosan közlekedni egy életúton – ez a szlogenje a Magyar 
Autóklub roadshow-jának, amelyen Székesfehérváron egyesületünk 
szervezésében az állami gondozásban élő gyermekek is részt vehet-
tek. Kerékpáros és személyautós pályán lehetett gyakorolni, ami 
óvodástól a felnőttig mindenkinek kínált érdekességet. Az autóban 
megtapasztalhattuk, hogy különböző sebességeknél a különböző 
kormányozottságú gépkocsik miként viselkednek, mekkora a fékút 
(a gyerekek számára beépített fékpedált szereltek a tesztautókba). A 
160 cm-nél magasabb gyerekeink kipróbálhatták, milyen az, ha bo-
rul az autó: biztonságiöv-szimulátorral, ahol bebizonyosodott, hogy 
véd az öv. Kicsik-nagyok remek kerékpárokkal, védősapkát és látha-

tósági mellényt használva 
gyakorolhatták a szabályos 
kerékpáros közlekedést.

A nagy melegben 
örömmel fogadtuk, hogy 
a klimatizált kamionban 
oktatófilmeket vetítettek, 
előadásokat tartottak szá-
munkra az alapvető közle-

kedési szabályokról, speciális közlekedésbiztonsági gyakorlatokkal 
gazdagíthattuk tudásunkat. Az érdeklődő gyerekeket a szervezők 
láthatósági mellénnyel ajándékozták meg, és a kiadós tízórai is jó-
kor érkezett. 
 – Janóné Ildikó, a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület elnöke

Közlekedésbiztonsági program

HIRDETÉS
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Nyílt levél Szent István királyhoz

ó Uram, csak szívtam a szalmabála il-
latát, amikor legutóbb gondoltam ve-
led. Belefúrtam az orrom, mint kisko-
romban Öreglakon, a határban. Szúrt 

a száraz, de nem bántam, időutazni szeret-
tem volna. Bálázógép és zsineg nem volt 
még ugyan Krisztus után ezer körül, de az 
illat nem változhatott sokat. Elszégyelltem 
magam. Gumitalpú tornacsukában jártam 
a tarlón, holott a te idődben a paraszt jósze-
rivel meztélláb kaszálta a búzát, szelelte a 
szemeket – melyekben, úgy tartotta, benne 
van Isten arca. Egy ismerősöm szerint Géza 
volt az igazi államalapító, édesapád azonban 
„nem volt annyira keresztény”, mint te, aki 
a hit államrendben való markáns megjele-
nítésével érted el, hogy a magyar história 
favoritja légy. Nem értek hozzá, de az ilyen 
verseny csak előrevinne. Bárcsak azon vitat-
kozhatnánk, hogy a jelenlegi miniszterel-
nök munkássága adott többet az országnak 
avagy az elődjéé – és ez nem politika. Ne-
kem hiányzik valami, ha kisétálok a tarlóra, 
és a „peremről” szemlélem a mindennapo-
kat. Hiányoznak az államférfiak. A rend. A 
biztonság. A tisztesség. Az alap. Ami meg-
volt még uralkodásod idején. Az Aranybul-
la nem véletlenül gondoskodik róla, hogy 
példád feledésbe ne merüljön, a történelem 
azonban folyton kikezdi a méltó emléke-

zést. XIV. Benedek pápa megszünteti, Mária 
Terézia „visszaadja” az ünneped, az 1848-as 
forradalmat követő megtorlás azonban min-
dent elér, ami erősíti az identitást: a Bach- 
rendszer betiltja a körmenetet. Tíz néma év.

A XIX. század végén a francia forradalom 
hatása újabb pezsdülést hoz. Hosszas parla-
menti vita indul március 15-éről és augusztus 
20-áról: melyikből legyen nemzeti ünnep? 
Nehéz az uraknak választani. Utóbbit katoli-
kus jellege miatt többen alkalmatlannak tart-
ják a soknemzetiségű és vegyes felekezetű 
ország egységének kifejezésére. Az érvelés-
ben, beláthatod, van is igazság, hiszen miután 
huszadika nyer, leginkább a magyar katoliku-
sok körében válik népszerűvé. (Erre szomorú 
megoldással szolgál a történelem: Trianon 3,3 
millió, köztük sok protestáns honfitársunkkal 
együtt lenyesi a nemzetiségek zömét.) 

A rád való emlékezés a Horthy-rendszer-
ben válik a magyarság egyetemes ünnepévé, 
amelyet megtartanak a határon túliak és a 
nyugatra kivándoroltak is. A kormányzó 
tehát végrehajt egyfajta lelki revíziót, ösz-
szerántván a szétszóratottakat. Ám a hála, 
mondják, nem politikai kategória. Bocsáss 
meg, amiért firtatni bátorkodom, de annyi-
ra nyugtalanít: kései „utódod” fia, Horthy 
István főhadnagy utolsó bevetésén hal meg 
repülőszerencsétlenségben 1942. augusztus 
20-án. Hátborzongató egybeesés…

S hogy mi történik a Rákosi-érában? 
Mégis csak köll valami a népnek, elvtársak, 
éljünk a bevált recepttel! Ne vegyük el az 
ünnepet, csak lúgozzuk ki! A körmenetet 

persze betiltjuk, elvtársak, a szent jelzőt újra 
cseréljük, az Istvánt pedig kenyérre. Ugye-
ugye, hogy beveszi a tömeg: „Új kenyér”. A 
nemzeti színű szalaggal átkötött cipóval ön-
magában nincs baj. Valahol az aratóünnep 
jelképe is, és valóban mindenki a magáénak 
érzi. Az elfogadhatatlan az, hogy téged akar-
nak vele helyettesíteni. 

Hogy Kádár álmodik-e valaha a párt 
balatonaligai nyaralójában Szent Jobbod 
intő ujjával, nem tudom. Mindenesetre 
1968. augusztus 20-ról 21-re virradó éjjel 
megkezdődik a Varsói Szerződés csapatai-
nak inváziója Csehszlovákia ellen. „Ellensé-
ges” magyar katonák a Felvidék magyarlakta 
utcáin – megtörténhet ez is. 

 A rendszerváltás idején a honatyák már-
cius 15., augusztus 20. és október 23. közül 
a tiédet teszik meg hivatalos államünnep-
pé, mivel az a „legkevésbé megosztó”. Ne 
szomorítson el, hogy népünket hajdanvolt 
összetartásával is meg lehet osztani. Röstel-
lem, de a hitbéli tartalmakkal egyre keveseb-
bet bíbelődünk, a (végre szabad) körmenet 
mozgósító erejét messze felülmúlja a tűzijá-
téké. 2006 ragyogó nyári estéjén a gyanútla-
nul ünneplő tömegből öt halálos áldozatot 
szed a „semmiből jött” vihar…

 Királyom, te talán érted hagyatékod 
zaklatottságát. Én csak haragszom rád a ha-
landóságod miatt, nem szabadott volna itt 
hagynod bennünket. Hogy húzzunk ki így 
újabb ezer évet, mondd? Lassan csak a szal-
ma illata marad a rendből, amit teremtettél.
 – Méhes Mónika

Kazalt idő
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Könyv az amerikai 
álomról

A korlátlan lehetőségek ha-
zája – kétségtelen, sokak-
ban él itthon ez az elképze-
lés az Egyesült Államokról. 
Milyen is egy bevándorló 

sorsa, s főként milyen a „kinti” lét magyar 
szemmel? Ezt a kérdést tárgyalja Walczer 
Tünde móri írónő legújabb könyve, amely 
az Álmaimban Amerika címet viseli. 

A riportkötet kilenc egyéni sorson keresztül 
igyekszik bemutatni az amerikai életet, a ma-
gyar bevándorlók mindennapi küzdelmét. 
A könyv a leplezetlen valóságot ábrázolja, 
amely gyakran egészen más, mint amit a ho-
llywoodi produkciók igyekeznek elénk va-
rázsolni. Walczer Tünde könyvében hús-vér 
szereplők szólalnak meg, vallanak életükről, 
az emigráns létről, az „amerikai álomról”. A 
szerzőnő, aki maga is újságíróként dolgozik, 
éles szemmel, jó érzékkel válogatta ki hőseit.

– 2001 és 2003 között másfél éven keresz-
tül New York egyik középiskolájában földraj-

zot tanítottam. Lépten-nyomon magyarokba 
botlottam. Sokukkal később barátság alakult 
ki közöttünk – mondja Walczer Tünde. – 
Végül kilenc barát mellett döntöttem, akik 
megtiszteltek azzal, hogy megosztották ve-
lem az élményeiket – meséli.

A szeplők mindannyian illegális beván-
dorlókként élnek kinn, emiatt a könyvben 
át kellett őket keresztelni. A riportkötet ke-
mény realizmussal ábrázolja a kinti életet. 
Nem szépít. – Ez egyértelműen egy realista 
írás, az ő valóságosan megélt történeteik 
alapján – mondja az írónő. 
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