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A lehetetlen 
megkísértése
Az 1849. augusztus 10-i haleszi 
felkelésben részt vett és kivégezett 
hősökre emlékeztek a város és a 
megye vezetői.  – 2. ol dal

Jelkép a bicskei uszoda
Ünnepélyes külsőségek és egész-
napos programok közepette hiva-
talosan is átadták a Bicskei Tan-
uszodát. 
 – 15. ol dal

  

Képeslapok a múltból
Igazi ritkaságokkal, exkluzív látniva-
lókkal találkozhat a látogató a Csók 
István Képtár augusztus 19-én meg-
nyitott tárlatán. 
 – 9. oldal

Káka, az akaraterő 
eleven példája 
Szilassy Zoltánnal, a DAB.Docler 
harmincöt éves jégkorongozójával, 
csapatkapitányával beszélgettünk.
 – 13. ol dal

BESZÁMOLÓNK A MILLENNIUMI 
ESEMÉNYEKRŐL AZ 5. OLDALON

Ezer éve 
az ország 
központjában

w w w . f e j e r l a p . h u
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1848-ban soha nem látott tömegek hullám-
zottak az utcákon. Izgalommal várták a hí-
reket a gőzhajóállomáson, a kávéházban, a 
postakocsiállomáson, a népgyűlésen. A szí-
nek is közvetítő szerepet játszottak: Boross 
Mihály leírja, hogy Székesfehérváron a vá-
rosháza kapuját a hatalmi viszonyok válto-
zásának megfelelően hol nemzeti színűre, 
hol pedig fekete-sárgára mázolták. 

A Székesfehérvárt 1849. július 12-én 
megszálló Gerstner dandár élén álló Schütte 
tábornok rendkívüli állapotot vezetett be 
a városban. A fehérváriak igyekeztek a csá-
száriak ellátását szabotálni, a rendelkezések 
plakátjait leszaggatni, kapcsolatot tartottak 
a meg nem szállt területekre menekült me-
gyebizottsággal.

Mindkét fél igyekezett erősítést szerezni. 
A megyei tisztikar honvédtoborzásba kez-
dett, népfelkelést szervezett. A császáriak, 
hírét véve ennek, súlyos megtorló intézke-
désekkel fenyegették a polgárságot: rög-
tönítélő bíróság várt a fegyverrejtegetőkre, 
a „lázadási küljelek” viselőire, valamint 
azokra, akik a császári hadsereget a megye 
területén megtámadják. Letartóztatták a 
népfölkelést a szószékről kihirdető papokat, 
és a város nemzeti érzelmű vezetői helyére 
új császárhű tisztikart neveztek ki.

Klapka György 1849. augusztus 3-i ko-
máromi győzelme (a szabadságharc utolsó 
magyar győzelme), majd Győr elfoglalása 
elvágta a „mészáros” utat (Buda–Bicske-
Győr–Bécs), s ezzel a császáriak utánpótlá-
sát. A Béccsel való összeköttetés csak a „ki-
rály úton”, azaz Székesfehérváron keresztül 
volt lehetséges. Székesfehérvár birtoklása 
tehát stratégiai fontosságú volt, mindkét fél 
számára.

Az augusztus 10-én éjjel Székesfehér-
várra visszatérő császáriakat a Budai úton, a 
Halesz ligetnél próbálta a fehérvári felkelők 
kétezres csapata hajnalig tartó kézitusában 
megállítani. Nem tudni, hogy mi lett volna 
a csata kimenetele, ha a császáriak fel nem 
gyújtják a környező házakat. Így az esemé-
nyeknek halottai, sebesültjei és tűzkárosult-

jai lettek. A népfölkelés tehát sikertelen volt, 
de a császáriak sem mertek Fehérváron ál-
lomásozni, mert tartottak Noszlopy Gáspár 
kormánybiztos támadásától. A foglyokat 
is először Pákozdra, majd Pestre szállítot-
ták, a hírhedt Újépületbe. Ügyük a császári 
haditörvényszék számára egyszerű volt; a 
fegyveres felkelésben való részvétel miatt 
– Haynau táborszernagy proklamációjának 
3 § b. pontja, valamint a haditörvények 62. 
cikkelyének 4. §-a alapján – ítéletük: golyó 
és puskapor általi halál. 

Az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” 
című kiállítás katalógusához Demeter Zsófia 
által írt tanulmány felhasználásával összeállí-
totta: Méhes Mónika
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A lehetetlen megkísértése

A Nemzeti Múzeum kapujára kitett 
falragasz részlete, amelyből a Kutzka-
gyerekek édesapjuk haláláról érte-
sültek. A kivégzett családapák után 
mintegy húsz árva maradt.

„Hübner András, Székes-Fejérvári 
születésű, 45 éves, katolika vallású, nős, 
cserző-timár.

Havelka Ferencz, ugyan ottani szü-
letésű, 29 éves, katolika vallású, nős, 
szinte cserző-timár.

Varga Mihál szinte Székes-Fejérvári 
születésű, 68 éves, katolika vallású, nős, 
szüts mesterségű.

Gáncs Pál, ugyan ott született, 39 
éves, katolika vallású, nős, szüts mester.

Kutzkó Mihál, Pest megyei Kecske-
méti születésű, 49 éves, katolika vallású, 
nős, kováts mester.

Uitz Ignátz, Székes-Fejérvári szüle-
tésű, 23 éves, katolika vallású, nőtelen, 
mestersége kőmüves.

…rajtuk ezen ítélet ma reggel végre-
hajtatott.”

„1849 nyarán veszélybe került a magyar 
szabadság ügye, ám néhány nappal a vi-
lágosi fegyverletétel előtt, augusztus 10-én 
Fehérváron kitört a haleszi felkelés.

A végső elkeseredés? A lehetetlen meg-
kísértése? A szabadság ügyét feladni nem 
tudó, nem akaró elszántság vezetett a pol-
gárok fegyveres felkeléséhez?

Nem tudjuk. De Fehérvár polgárai bizo-
nyították, hogy hívek maradtak eszménye-
ikhez: a hazához és a szabadsághoz. (…) 
Egyikük, Hübner András, fehérvári polgár 
és nemzetőr halála előtt ájuldozó feleségétől 
ilyenformán búcsúzott el: »Neked élned 
kell gyermekeinkért, én soha dicsőbb halál-
lal nem halhattam volna, mert hazámért és 
szabadságáért halok.«”

Részlet Vargha Tamás 
tanácsnok ünnepi beszédéből

Két szűcs, egy kovács, egy kőműves, két cserző-tímár. Hat nemzet-
őr, akiket az 1849. augusztus 10-i haleszi felkelésben való részvételük 
miatt kivégeztek a császáriak. A haza és szabadság székesfehérvári 
védelmezőire emlékezve koszorúzta meg a Halesz parkban felállított 
emlékművet Dr. Tiborcz Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, vala-
mint Székesfehévár nevében Brájer Éva, a kulturális bizottság elnöke 
és Vargha Tamás tanácsnok.
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Miniszterelnök Úr!
Remélem, nem zavarom így nyáridőben! Az 
éppen ezer éves Fejér megye közgyűlési elnöke-
ként szólok újra Önhöz. Talán rémlik Önnek 
Fejér megye, tudja, itt található az a Velencei-
tó, amely oly csábító terület bizonyos baráti 
befektetőik számára.

Ugye emlékszik már, hiszen ezt a beruhá-
zást nyilvánították Önök – Gyurcsány haty-
tyúdalaként – kiemelt fontosságú, államilag 
támogatott projektté. Pedig tudja, mi lehetne 
inkább az Önök féltő, óvó tekintetével vigyá-
zott beruházás? 

Segítek: nem a sukorói kaszinófalanszter, 
hanem a Fejér Megyei Szent György Kórház, 
amelyben orvosaink és ápolóink minden áldott 
nap embereket gyógyítanak egyre szörnyűbb 
körülmények között, amit az Önhöz hason-
ló – nyilván elitkórházakhoz szokott – „ki-
választottak” el sem tudnak képzelni. Igen, 
embereket gyógyítanak és mentenek, lassan 
reményvesztetten, hogy valaha is jobb lesz a 
helyzetük, hónapok óta bizonytalanul, mert 
még azt sem tudják, nyert e kórházuk azon az 
uniós pályázaton, amelyet Önök felügyelnek, s 
amely az utolsó esélye lehetne ennek a kivérez-
tetett egészségügyi intézménynek. 

Kapaszkodjon meg! Nem csak a kórház 
dolgozói, de én – az intézményt fenntartó me-
gyei önkormányzat elnöke – sem tudom, hogy 
áll a pályázatunk. Az Ön híres „szakértő” csa-
pata ugyanis arra is képtelen, hogy bennünket 
– érintetteket – hivatalosan tájékoztasson. Az 
első – hónapokkal ezelőtt nyilvánossá vált – 
„rangsor” szerint szakmailag kifogásolhatat-
lan pályázatunk – és ezzel 1,1 millió ember 
– tartalék listára került, teljesen jogtalanul. 
Később, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hon-
lapján a befutók között sorolták kórházunkat. 
Ám hivatalosan még mindig nem tudjuk, ki-
nek higgyünk! A pályázat fejlesztési, második 

fordulós szakasza és a végleges pályázat be-
nyújtásának határideje mindeközben vészesen 
közeleg. Csak nem arra megy ki a játék, hogy 
addig altassanak bennünket, hitegessenek, és 
fenyegessenek, míg végül lecsúszunk az összes 
határidőről? Tudja, én nehezen tudom feldol-
gozni az igazságtalanságot, és nem szokásom 
alkudozni.

Persze, tudom én, Bajnai úr, nem sokról: 
csak úgy tízenegynéhánymilliárd forintról 
van szó. Talán ez az összeg nem éri el az Ön 
és barátai ingerküszöbét, de az itt élőknek, a 
kórházuknak ez nagyon sok pénz! Olyan sok, 
hogy igazunkkal az Európai Unió Csalás el-
leni hivatalánál (OLAF) már panasszal is 
éltünk e súlyosan jogsértő eljárás miatt. Erre 
a drasztikus lépésre az Önök tehetetlen, szak-
maiatlan, végtelenül amatőr – vagy talán tu-
datos? – hozzáállása késztetett bennünket. 
Természetesen nem a többi pályázót szeret-
nénk ellehetetleníteni, s elhiheti, nem szívesen 
keltjük hazánk rossz hírét az Unióban, de más 
eszközünk – hála az Önök módszereinek – 
sajnos nem maradt. Talán még nem késő, még 
utasíthatja kormánya tagjait, hogy a pólus 
kórházak pályázatának ügyében igazságos és 
főleg jogszerű döntést hozzanak!

Tudjuk, Önnek nincsenek hosszú távú 
miniszterelnöki ambíciói, de mi – még itt élő 
emberek – jó előre szeretünk tervezni megyénk 
dolgait illetően. Higgye el, mindannyiunk szá-
mára nyilvánvaló, hogy a pályázat eredmény-
telenségének következményeiért a térség alkal-
matlan szocialista országgyűlési képviselőinek 
és a Gyurcsány-Bajnai kormányok tagjainak 
vállalniuk kell majd a felelősséget. 

Nincs jó hírem, először a tükörbe, aztán a 
választók szemébe kell majd nézniük. 

További szép nyarat kívánva:
   – Dr. Balogh Ibolya,

a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

M e g y e i  h í r e k
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Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyílt levélben for-
dult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz. A levelet alább közöljük. 

Nyílt levél Bajnai 
Gordonnak

Fekete zászló leng a Megyeházán. Éle-
tének 69. esztendejében – méltóság-
gal viselt, gyógyíthatatlan betegség-
ben – elhunyt Balogh György, a Fejér 
Megyei Önkormányzat Közgyűlés-
ének tagja. A kiváló agrárszakembert, 
a megbecsült, elhivatott közéleti sze-
mélyiséget a megyei önkormányzat 
saját halottjának tekinti.

Agrármérnökként végzett a Gödöl-
lői Agrártudományi Egyetemen, majd 
növényvédelmi szakmérnöki diplomát 
is szerzett. A soponyai munkakezdést 
követően főagronómusként dolgozott 
a csőszi termelőszövetkezetben, ezt 
követően csaknem három évtizedig, 
nyugdíjazásáig elnökként irányította a 
szabadbattyáni termelő szövetkezetet. 
„Gazdálkodó és hazáját szerető ember-
ként azt vallom: a magyar földet magyar 
tulajdonban kell tartani. Számomra a 
magyar föld a szülőföldet, a magyar 
hazát jelenti” – így fogalmazta meg hit-
vallását, amely értékrendje, közéleti, 
politikai tevékenysége alapját jelentet-
te. A Fejér Megyei Közgyűlés képvise-
lő testületének tagjaként, a MAGOSZ 
megyei elnökeként és a Szabadbattyáni 
Gazdakör vezetőjeként nagy szakérte-
lemmel és elhivatottsággal végezte köz-
életi, politikai munkáját. 

Balogh Györgyöt két felnőtt fia és 
két menye, négy unokája, rokonai, ba-
rátai és megyei képviselőtársai meg-
rendülten gyászolják. A Fejér Megyei 
Önkormányzat saját halottjának tekinti. 
Balogh Györgyöt augusztus 30-án, va-
sárnap helyezték örök nyugalomra.

Elhunyt Balogh 
György megyei 
képviselő
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programsorozat részeként került sor délután, a székesfehér-
vári Városházán a megye és a város közös ünnepi közgyű-
lésére. Ezen többeknek osztottak ki rangos kitüntetéseket 

a városi közgyűlés döntése értelmében. Idén három főnek ítélték 
oda a Székesfehérvár Díszpolgára címet: dr. Glósz Ervin öreghegyi 
plébánosnak, ifj. Ocskay Gábor jégkorongozónak (posztumusz) 
és Döbrentey Gyula tanárnak, volt alpolgármesternek. Pro Civitate 
Díjban négyen részesültek: Bencsik István, a Videoton SC elnöke, 
dr. Kuchár Ferenc főorvos, dr. Martyn Gizella háziorvos és dr. Szabó 
Lajosné tanító. Székesfehérvárért Díj elismerést ebben az évben tizen 
kaptak: Boda János vállalkozó, Endl Imréné, az Öreghegyi Nyugdíjas 
Klub vezetője, Fejes Gábor labdarúgó, Jávor Mátyás, a Zsidó Hitköz-
ség elnöke, dr. Laczkó Ildikó igazgató, Major István zenetanár, Rákos 
Csabáné nyugalmazott igazgató, dr. Takács Ferenc főorvos, a Terkán 
Lajos Bemutató Csillagvizsgáló Kollektívája és Tóth Tihamérné 
igazgató. Ugyancsak az ünnepi közgyűlésen adták át a Deák Dénes 
díjat, amelyet idén Lugossy Mária szobrászművész vehetett át.

Az ünnepségsorozat ezt követően a Nemzeti Emlékhelyen folyta-
tódott, ahol dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is 
beszédet mondott.

– Milyen tudásnak volt birtokában szent királyunk, miben rejlik 
igazi nagysága, ami által emléke egyre csak erősödik? – tette fel a kér-
dést az elnök asszony, aztán a választ is megadta rá: – István király 
uralkodása alatt sorsfordító döntést hozott közös jövőnkről. Az ak-
kori kor színvonalán modern államot teremtett. Úgy csatlakoztatta 
Magyarországot a keresztény Európához, hogy semmiféle hatalom-
nak nem vált hűbéresévé. Úgy építgette az ország nemzetközi kap-

csolatait, hogy részeseivé váltunk az akkori Európa vérkeringésének. 
István tevékenysége révén ezer évvel ezelőtt alapjaiban változott meg 
a magyarság élete: az addig harcias, vándorláshoz szokott, nomád 
nemzet, külső ellenségektől és belső ellenállásoktól fenyegetve, képes 
volt otthonra és békére lelni. Ezer éve Szent István egy emberélet alatt 
megteremtette a jogállamiság kereteit, lerakta a rend alapjait. Alkot-
mányt, törvényt, hitet adott népének. Egymás tiszteletére, a türelem 
gyakorlására, a gyengék és elesettek segítésére, alázatra, a becsület 
megtartására szólította fel nemzetét. A rend betartásában pedig kér-
lelhetetlennek bizonyult. Neve ezer év után sem szennyeződött be. 
Erkölcsössége, jellembeli tisztasága megkérdőjelezhetetlen és példa-
értékű valamennyiünk számára. Képes volt a jó és a rossz megkülön-
böztetésére, miközben végig hiteles személyiség maradt. Hitt abban, 
hogy a nemzet felemelkedésének alapja a törvények betartása, a ne-
mes célokért való küzdelem. Olyan szilárd alapokra helyezte a ma-
gyarságot, mely alapokra támaszkodva a legnehezebb történelmi idő-
ket is átvészelte. Emlékezete olyan mércét állít elénk ma is, melynek 
kötelességünk megfelelni – hangzottak dr. Balogh Ibolya szavai.

Az ünnepi események 20-án is folytatódtak. A székesegyházban 
tartott szentmise után körmenet indult Szent István egykori sír-
helyéhez. A Romkertben Spányi Antal megyéspüspök mellett szólt 
az ünneplőkhöz dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke és 
Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere is.

A megyei közgyűlés elnöke ekképpen szólt az ünneplő tömeghez: 
– Szent István egész életműve, egész szellemisége máig ható üzenet-
tel bír. Azt üzeni évszázadok távlatából számunkra, hogy merjünk 
tovább álmodni egy erős hazát, egy felemelt fejjel járó nemzetet. De 
a nagy király emlékezete figyelmeztet is. A gyűlölködés, a harag, a 
békétlenség elsorvasztja a nemzetet, elveszi erejét, küzdeni akarását. 
Ahhoz, hogy rend és nyugalom vegyen körül bennünket, hitre és bé-
kességre van szüksége mindenkinek. A remény újjáéledése szükséges, 
hogy gyermekeinknek, utódainknak jólétet hagyhassunk hátra. Szent 
István egy élet munkájával teremtett államot, mai napig ható biztos 
alapot. Ha képesek vagyunk átalakítani értékrendünket, ha képesek 
vagyunk a világ folyton változó és csalogató hívságai felől az igaz ér-
tékek felé fordulni, ha a család válik legbiztosabb támasztékunkká, ha 
tudunk még egymásnak segítő kezet nyújtani, akkor nincs elveszve a 
jövő. Szent István ünnepén azt kívánom minden magyar embernek, 
hogy őrizze és vigye tovább azt a keresztény szellemiséget, melyre 
ez az ország épült. Járjunk büszkén, emelt fővel e hazában, és közös 
munkával, becsülettel építsük tovább Magyarországot.

Ezt követően az ünnepség résztvevői a Városház térre vonultak, 
sok száz székesfehérvári és Fejér megyei polgárral együtt. A Fő téren 
Spányi Antal megyéspüspök megáldotta az új kenyeret.

Koszorúkat és virágokat helyeztek el augusztus 18-
án délelőtt a Fejér Megyei Önkormányzat és Szé-
kesfehérvár város képviselői, az egyházak vezetői, 
a civil szervezetek delegáltjai, és a többi megemlé-
kező a Megyeháza előtti Szent István-szobornál. Az 
ünnepségen – a szokásokhoz híven – most is felvo-
nultak a díszőrök és a történelmi zászlók, méltókép-
pen tisztelegve államalapító királyunk előtt.

A

István királyra 
emlékezve

M e g y e i  h í r e k
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Az ünneplőket a Szent Korona hiteles 
nemesmásolata fogadta a Nemzeti Múzeum 
jóvoltából, s a megemlékezést is ezen állami 
jelképünk jelenlétében tartották meg.

– Ezer évben gondolkodni szinte alig tu-
dunk, pedig ezt a közgyűlést most azért tart-
juk, hogy az ezer év tapasztalatait hasznosítva 
továbblépjünk. Szent István hitt abban, hogy 
különféle népekből egységet lehet kovácsolni 

a kereszténység segítségével. A megyerendszer 
is Szent István-i hagyaték, amely jó alapot te-
remtett Magyarországnak az építkezéshez. A 
megszilárdult hatalom és a kereszténység ere-
jével hazánk összekötő kapocs lehetett kelet 
és nyugat között nemcsak az államok, hanem 
a zarándokok számára is. Ezeréves tapasztalat 
birtokában vagyunk, amelyet hasznosítanunk 
kell a jövő építésekor – emlékeztetett Spányi 
Antal római katolikus megyéspüspök.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke történelmi visszatekintéssel kezdte 
beszédét: – 1009-et írtak őseink akkor, amikor 
Fejér megyét először említik a krónikások. 
Itt, Magyarország szívében alakult ki Szent 
István király uralkodása alatt a vármegyerend-
szer egyik legkorábbi alapköve. A XVI. század 
első negyedéig itt koronázták és temették a 
magyar királyokat. A vármegyék, köztük Fej-
ér megye, meghatározó szerepet játszottak a 
magyar államiság fennmaradásában a török 
uralom alatt is. A megyei szervezet akkor is élt, 
amikor az ország nagy része elveszett. Ennek 
ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy a 
magyarság fennmaradásában kiemelt szerepe 
volt a megyéknek – így a mi megyénknek is. 
Joggal lehetünk ma büszkék mindarra, amit 
Fejér megye megtestesít, és amiben már a mi 
erőfeszítéseink is benne vannak – fejtette ki 
a közgyűlés elnöke. Kiemelte, elfogadhatat-

lan számára, hogy a kormányzat időről időre 
megkérdőjelezi a megyerendszer létjogosult-
ságát. A megyerendszer elsorvasztására tett 
kísérletek, a hatalmas régiók létrehozására 
irányuló törekvések mind meggondolatlan, a 
múltat semmibe vevő kezdeményezések.

– Itt ma mindazt ünnepeljük, és mindaz 
előtt fejet hajtunk, amit számunkra az elmúlt 
évszázadok jelentenek. Egy közösség ereje rej-
lik ebben az ezer esztendőben. Magyarorszá-
gon a megye az a szervezeti egység, amely kö-
zépszinten lát el fontos funkciókat, és megfelel 
minden olyan feltételnek, amelyet az európai 
szervezetek a régió meghatározására megfo-
galmaztak – jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

Az eseményen a Vörösmarty Színház művé-
szei adták elő azt az irodalmi összeállítást, ame-
lyet Bakonyi István szerkesztett. Az ünnepség 
keretében visszahelyezték a díszterem falára két 
korábbi főispán, gróf Cziráky János és gróf Kár-
olyi József portréját. A festmények helye politi-
kai okokból évtizedeken át üresen állt, a képeket 
restaurálni kellett, mielőtt ismét elfoglalhatták 
méltó helyüket. A millenniumra irodalmi pá-
lyázatot is hirdettek. L. Simon László, a megyei 
közgyűlés oktatási és kulturális bizottságának 
elnöke elmondta, sok színvonalas irodalmi mű 
született. A díjakat Spányi Antal adta át. Az első 
díjat megosztva Gál Sándor és Gábor Ágnes 
kapta. Második hekyezést ért el – szintén meg-
osztva – Hétvári Andrea és Oláh András. A har-
madik helyezett Sohár András, valamint László 
Zsolt és Nagy Ágnes lett. Zsirai László, Marafkó 
László és Bata János különdíjban részesült.

Ünnepi közgyűlésen emlékezett meg 
Fejér megye 1000 éves fennállásáról a 
Fejér Megyei Önkormányzat. A Megye-
háza dísztermében a megyei közgyűlés 
jelenlegi és volt tagjai, tisztségviselői, a 
megye díszpolgárai, országgyűlési kép-
viselői, polgármesterei, intézményve-
zetők, a honvédség és a történelmi egy-
házak, valamint a társmegyék – Pest, 
Veszprém, Zala – önkormányzatának 
vezető képviselői vettek részt a millen-
niumi ünnepségen. 

Ezer éve 
az ország 
központjában

Fejér Megye mellett 1000 éves fennállását ünnepelte Úrhida és 
Lovasberény is. Ebből az alkalomból kértük a települések pol-
gármestereit egy kis visszatekintésre.
Schieder László, Lovasberény polgármestere elmondta, büszkék rá, 
hogy megérték az ezer évet.

– Amennyiben visszatekintünk a közeli és a távolabbi múltba, azt 
láthatjuk, hogy Lovasberény mindig is nehézségekkel küzdött, de 
talpon tudott maradni – mondta a polgármester.

Lovasberény többnapos rendezvénysorozattal ünnepelte mil-
lenniumát. Schieder László szerint az események csúcspontja az 
augusztus 21-i püspöki szentmise volt, amelyet Takács Nándor 
volt megyéspüspök celebrált. A rendezvényen a Szent Korona 
nemesmásolatát több száz résztvevő csodálhatta meg. Emellett 
volt borverseny, néptánc találkozó tucatnyi fellépővel, veterán 
autóstalálkozó és latin-amerikai zene- és táncbemutató is. Ütő 
Endre, a faluban élő híres művész Arany Oroszlán-díjat alapított 
e jeles alkalomra, amelyet első alkalommal Horváth Péter grafi-

kus és festő, Major József mechanikus és ezermester, Fazekas Ba-
lázs fegyverkovács, Hóman Attila és felesége cukrászok, Feschler 
Béláné csuhébábkészítő és -fonó kapta meg.

Bognár József, Úrhida polgármestere beszámolt róla, hogy ők szin-
tén többnapos programot állítottak össze e jeles alkalomra. Augusz-
tus 20-án a szentmisét és a kenyéráldást követően megkoszorúzták a 
templomkertben található I. és II. világháborús emlékműveket, majd 
a tájháznál kopjafát avattak az 1000 esztendő emlékezetére. Augusz-
tus 21-én itt is püspöki szentmisét tartottak Spányi Antal megyéspüs-
pök részvételével, de tiszteletét tette dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke és Schmidt Ferenc országgyűlési képviselő is. Az 
ünnep fényét itt is a Szent Korona nemesmásolata emelte. A résztve-
vők megtekinthették még Polyák István festő kiállítását, részt vehet-
tek Sebestyén Márta és Varga Miklós koncertjén, de kipróbálhatták 
magukat a különböző akadályversenyeken is. Volt még nemzetközi 
nyugdíjastalálkozó és futballtorna, csülökfesztivál, valamint Úrhida 
megerősítette testvértelepülési együttműködését Marosludassal.

– Annyit biztosan tudunk, hogy Úrhida ezer évvel ezelőtt stra-
tégiailag fontos hely volt, nevét, a Sárvízen átívelő, hercegi, nagyfe-
jedelmi híd alapján kapta. A község az elmúlt években fejlődő tele-
pülés volt, remélem, hogy a következő 1000 esztendőben is az lesz 
– hangsúlyozta Bognár József.

Úrhida és Lovasberény 
is millenniumot ünnepelt
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gyan az utolsó ÁNTSZ-jelentés 
csak az ünnepnap előtt érkezett 
meg, de a hír gyorsan terjedt: le-

het fürdeni a Szabadstrand vizében! Persze 
a habokat előbb még a vízibiciklik és a ka-
jakok, kenuk foglalták el, hiszen az Újvárosi 
Ötpróba második állomását lehetett imí-
gyen abszolválni. Az augusztális egyébként 
is sportos jelleget öltött, hiszen strandfoci, 
strandkézilabda és strandröplabda bajnok-
ságokra is sor került.

A szerencsésebb városlakók nyolc órakor 
térzenére ébredhettek, majd a Vasas Tánc-
együttes műsora, a Himnusz és Szántó Ba-
lázs szavalata következett – immáron kinn a 
szigeten. Dr. Kálmán András polgármester 
ünnepi beszéde kenyérszegésbe torkollt, 
s forgatagként következtek a jobbnál jobb 
programok a színpadon.

Közben a Halászcsárdában rendezett fo-
gadáson Cserna Gábor alpolgármester mon-
dott ünnepi beszédet. Örömteli szavakkal 
köszöntötte Tóthné Záhorszky Margitot, a 
Polgármesteri Hivatal Személyi és Gond-
noksági Irodája vezetőjét, aki kiemelkedő 
szakmai munkájáért a Magyar Köztársaság 
Ezüst Érdemkeresztjét kapta. Szintén gra-
tulált a betegsége miatt távollévő Gurics 
György birkózónak és edzőnek, aki több 
évtizedes kiemelkedő sportolói és sport-
vezetői pályája elismeréseként a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette 
át. Hutvágnerné Róth Éva, a Széchenyi Ist-
ván Gimnázium magyartanára kimagasló 
színvonalú szakmai munkájáért a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje kitünte-
tésben részesült. Az állami kitüntetések mel-
lett két városi díj is gazdára talált az ünnepi 
nap alkalmával: a Pro Pentele Díjat a város 

volt polgármestere, Almási Zsolt kapta, s 
ugyanezt az elismerését érdemelte ki dr. Ba-
kos Károly ügyvéd is, a Penteléért folytatott 
évtizedes munkálkodásáért.

A forró délután hangulatát tovább fo-
kozta a Venezuelai Tánccsoport fellépése, 
majd a Szélkiáltó együttes, valamint Berecz 
András ének- és mesemondó műsora. Mire 
ívet húzott a Nap az égen, a Póka Egon 
Experience és az LGT Emlékzenekar vet-
te birtokba a világot jelentő deszkákat – az 
idősebb nemzedék legnagyobb örömére. Az 
esti tűzijáték után a Coco-Loco, majd a Fun 
Company húzta a talpalávalót, kinek-kinek 
ameddig bírta.  

llamalapító Szent István király 
1038. augusztus 15-én halt meg, 
és Székesfehérváron, az általa épít-

tetett Nagyboldogasszony templomban 
temették el. Utódjául kijelölt fiúgyermeke, 
Imre elvesztésével országát, életművét a 
hagyomány szerint a halála előtti napon a 
Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlot-
ta. E hagyományra emlékezve Fejér megye 
székhelye több mint húsz éve fogadalmi ün-
nepként tartja számon augusztus 14-ét, az 
országfelajánlás évfordulóját. A fogadalmi 
szentmise során a megyéspüspök hagyomá-
nyosan felolvassa a Szent István-i imát, majd 
a közélet vezetői jelenlétében megújítja ha-
zánk felajánlását Szűz Máriának. 

Spányi Antal püspök beszédében emlé-
keztetett arra, hogy Szent István király törté-
nelmünk legjelentősebb alakja. Államférfiúi 
bölcsességétől függött, mi lesz a Kárpát-me-
dencében a honfoglaló néppel, hiszen az 

európai népek nem akartak a közelükben 
megtűrni egy olyan népet, mely hitében, 
életvitelében, kultúrájában jelentősen kü-
lönbözött tőlük. Pedig sokan voltak az akkor 
élő magyarság körében, akik régi hitük von-
zásában úgy gondolták, az élet megy tovább, 
nem kell igazodni az új környezethez, az itt 
élő népek kultúrájához – csak őrizni kell a 
hagyományokat.

– Szent István megküzdött Koppánnyal 
és követőivel, vállalnia kellett sokak rosszal-
lását is – mondta a megyéspüspök, hozzáté-
ve, az uralkodót csak a jövő igazolhatta. És 
tudta, csak ez az út visz az életre. Az állam-
alkotó uralkodót méltatva a megyéspüspök 
arról is szólt, hogy Szent István alakította 
ki azt a vármegyékre épülő közigazgatási 
rendszert, amely ezer éve alkotja a magyar 
jogrend részét. Diplomáciai kapcsolatai, 
valamint bölcs és előrelátó politikája révén 
pedig összekötő kapoccsá vált a két világ,  
kelet és nyugat között. Megvédte azt, ami 
a magyaroké volt, és nem adta át, ami az 
országot illette. Ugyanakkor tisztelte azt is, 
amit másoktól tanulhatott. Így lett országa 
erős, így érdemelt ki tiszteletet, és így fogad-
ta be őt és népét az itt élő népek közössége. 

Duplán ünnepeltek a dunaújvá-
rosiak a 2009-es augusztálison, 
hiszen a nemzeti ünnep mellett 
ismét a városlakóké lett a Szalki-
sziget. S immáron nem csak rész-
legesen, hanem teljes mértékben.

Újvárosban 
az ünnepen 
visszafoglalták 
a Szalki-szigetet

Ünnepi szentmise a székesegyházban

U

Á

Államalapító Szent István király országfelajánlásának évfordulója alkal-
mából fogadalmi szentmisét koncelebrált a székesegyházban Spányi An-
tal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, valamint Takács Nándor 
nyugalmazott püspökkel, a város és az egyházmegye papságával együtt. A 
szentmisén megjelentek a megye és a város közéleti személyiségei, továb-
bá a honvédség, a rendőrkapitányság és a katasztrófavédelem vezetői.

M e g y e i  h í r e k
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HIRDETÉS

Különleges és egyben rendhagyó fó-
rumra gyűltek össze a pusztaszabolcsi 
lakosok augusztus 7-én, a helyi Petőfi 
teremben. A SZEM – azaz a Szomszédok 
Egymásért Mozgalom – beszámolójának 
apropóján lakossági fórummal egybekö-
tött eszmecserére került sor. 

A település alpolgármestere Csombók 
Pál, a SZEM vezetője Tüke László és Buda-
vári Árpád rendőr alezredes, a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője készséggel állt 
a helybéli lakosok rendelkezésére. A be-
számolókban elhangzott, hogy az egy éve 
működő mozgalom kérdőíves felmérést 
végzett a település közbiztonságát illetően. 
A közel 2000 családból 689 kapott, s töltött 

ki kérdőívet, amely szerint – a lakosság kö-
zel egyharmadának véleménye alapján – 80 
százalékuk közvetlen testközelben élt már 
át, vagy találkozott már bűncselekménnyel. 
A válaszokból kiderült, hogy a lakosság 60 
százaléka rossznak ítéli a helyi közbizton-
ságot. Az általános számadatok mellett a 
felszólalók révén konkrétumok is elhang-
zottak. A lakosság a Rákóczi utcai esetekre 
kért segítséget, ahol megszaporodtak a ki-
sebb fajsúlyú bűncselekmények, melyek né-
hány (két-három) család rovására írhatók. 
A szabadságát töltő főrendőr minden esetre 
konkrét válasszal szolgált, és segítséget ígért. 
Elmondta azonban, hogy a településre jutó 
két rendőr feladata rengeteg és szerteága-

zó, de mindenképpen elejét kívánják venni 
a bűnözés elterjedésének. A közbiztonság 
fenntartásában segédkező polgárőrök a la-
kosság segítségét is kérték önként vállalt 
munkájuk teljesítéséhez, s felhívták a figyel-
met arra, hogy ne hagyjanak semmit az út 
szélén várakozó járművekben, sőt, ha lehet, 
magukat az autókat se hagyják a házak előtt. 
Ezen kívül mindenki zárja a kapuját, ajtaját, 
mert a legjobb, leghatékonyabb védekezés: 
a megelőzés. 

Közbiztosági fórum Pusztaszabolcson

Fúvósok és mazsorettek, zene és tánc – határtalanul
Dunaújváros adott otthont a Fúvószenekarok és Mazsorettek XIII. Nem-
zetközi Találkozójának augusztus 19-én. A fesztiválon hat fúvószenekar 
és öt mazsorettcsoport lépett föl.
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– Ugyanolyan állapotban vannak a megyei 
önkormányzatok, mint hetekkel, hónapokkal 
ezelőtt. Semmi sem változott pénzügyi hely-
zetünkben, kizárólag az elvonások nőttek. Az 
egészségügyben például tovább romlottak a 
finanszírozás feltételei, miközben a feladatok 
jelentősen növekedtek. Az ÁNTSZ például a 
minap úgy határozott, hogy a Szent György 
Kórház, mint póluskórház köteles minden 
traumatológiai sürgős esetet azonnal ellátni, 
miközben jól tudjuk, hogy 11,2 milliárdos 
pályázatunkat indoklás nélkül, törvénysértő 
módon elutasították. Intézményünk bevétele 
havonta 80-120 millió forint közötti összeg-
gel csökkent a kórházi ellátás áprilisban élet-
be léptetett, új finanszírozási rendszere miatt. 
Egyszóval szemrebbenés nélkül feladatokat 
osztanak ránk, miközben a szolgáltatáshoz 
szükséges forrásokat nem kapjuk meg. Ezek 

nagyon fontos tények akkor, amikor a megyei 
önkormányzat „eltűnt” milliárdjait keressük 
– reagált dr. Balogh Ibolya megyei elnök az 
MSZP-frakcióvezető, az MSZP-s parlamenti 
képviselő és MSZP-s városi elnök vádjaira.

Emlékeztetett a már ismert tényekre is: csak-
nem hárommilliárd forint kiesést okozott eddig 
a Fejér Megyei Önkormányzatnak az illetékbe-
szedési jog 2007-es elvétele, s ezzel egyetlen 
bevételi forrásuk megvonása. Kiderültek olyan 
múltbéli dolgok is, amelyekről eddig nem volt 
szó. – A mostani közgyűlés eddig nem értéke-
sített ingatlanokat. Elődeink azonban másként 
gondolkodtak. Történtek olyan ingatlanértéke-
sítések, amelyek felvetik a kérdést: vajon reális 
áron adták-e el azokat a hihetetlenül értékes 
ingatlanokat? A Velencei-tó környékén és an-
nak partján nagy lendülettel folyt az ingatlan-
értékesítés, álláspontom szerint irreális árakon. 

Tóparti ingatlanok cseréltek gazdát úgy, hogy a 
bevétel igen alacsony volt. Például egy hathek-
táros tóparti, velencei területért mindössze 90 
millió forintot kapott az önkormányzat. De 
említhetem a Panoráma Kemping, a déli parti 
szállodák, a gánti turistaház, továbbá Székesfe-
hérváron a volt orosz kórház értékesítését, vagy 
az Ady utcai ingatlant, amelynek helyén ma 
már a Novotel Szálloda áll. Mindezeket azért 
tartottam szükségesnek elmondani, mert az el-
lenzék szerint a mostani vezetés rossz döntései 
miatt tűntek el milliárdok az önkormányzatnál. 
Ezt a leghatározottabban visszautasítom. Az 
előbb felsorolt, furcsa ügyek az előző vezetés 
tevékenységéről állítanak ki bizonyítványt… – 
jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

Újságírói kérdésre válaszolva, a kommuni-
kációs költségekkel kapcsolatban úgy fogal-
mazott: a mindenkori vezetés alapvető köte-
lessége a megye lakosságának tájékoztatása, 
mert mindenkinek joga van tudni, mi történik 
a közpénzekkel, milyen döntések születnek a 
megyei önkormányzatnál. Értetlenségének 
adott hangot amiatt, hogy az ellenzék bete-
kintést követel a szerződésekbe, miközben 
minden szerződés, minden határozat nyilvá-
nos, hiszen ezt a törvény is így kívánja. Ezekbe 
a képviselők bármikor betekinthetnek, tartal-
mukat eddig is ismerhették.

A nemzeti ünnep előtti napon, augusztus 19-én lépett a nyilvánosság elé a megyei 
közgyűlés MSZP-s frakcióvezetője, s egyben az MSZP megyei elnöke, Horváth And-
rás, valamint Molnár Albert, az MSZP parlamenti képviselője és Márton Roland, 
az MSZP fehérvári elnöke azzal, hogy a megye vezetése ismertesse velük az önkor-
mányzat megbízási szerződéseit és az egyes felújítások részleteit. Dr. Balogh Ibolya 
sajtótájékoztatón válaszolt az ellenzéki vádakra.

Hová tűntek a megye milliárdjai?

Második felvonásán is túl van az „Óvd a Velencei-tavat!” elnevezé-
sű tiltakozó kampánysorozat: a múltkori tómentő hajókázás után 
ezúttal a szárazföldön álltak ki a tó jelenlegi értékei mellett, s he-
lyezkedtek szembe a tervezett északi parti megaberuházással.

A pákozdi emlékmű tőszomszédságában ezúttal is ott volt az An-
gelika Természetvédő Egyesület több tagja; dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke; Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés al-
elnöke; Kelemen Tas, az Élőlánc Magyarországért Mozgalom elnöksé-
gi tagja és Horváth Gergő, a Magyar Madártani Egyesület elnöke, vala-
mint több száz civil, akik aláírásukkal erősítették meg a tiltakozó íveken: 
féltik a Velencei-tó jövőjét. A rendezvényen a családokat, közéleti sze-
mélyiségeket leginkább az eredményes kaszinó-koncesszió foglalkoz-
tatta. Többen értetlenül álltak a pénzügyminisztérium döntése előtt, 
amely annak ellenére eredményesnek nyilvánította a pályázatot, hogy a 
kaszinó telekügyletei kapcsán az ügyészség már vádat is emelt. Lapunk 
erről is kérdezte a megyei közgyűlés elnökét.

– A kérdéses beruházás számomra teljesen megdöbbentő, mert az 
egésznek semmiféle jogalapja nincsen. Egy jogállamban, ha külön-
féle hatóságok felszólalnak, törvénysértőnek nyilvánítanak dolgokat 
egy beruházással kapcsolatban, akkor az nem indulhat el. A King’s 
City kapcsán több ilyen dologról tudunk, és közben még mindig ki-

emelten támogatja a kormány. Számomra mindez azt jelenti, hogy 
ma Magyarországon teljes káosz van, a demokráciát sárba tiporják, s 
azt üzenik az embereknek: a kormány bármilyen jogot megsérthet – 
hangsúlyozta dr. Balogh Ibolya. A napot játékos vetélkedő, családi és 
gyermekprogramok, illetve könnyűzenei koncert zárta.

Időközben újabb lépések történtek a King’s City ügyében. Joav 
Blum, a befektetők képviselője azzal kereste meg dr. Balogh Ibolyát, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, hogy az elkészült terveket első-
ként neki szeretné bemutatni. A megyei elnök örömmel vette volna 
a találkozást, mert végre konkrétumokat is megismerhetett volna a 
gigantikus tervekből. Az időpontban sikerült is megállapodni, ám a 
körülményeket nem: az üzletember zárt ajtók mögött szeretett volna 
tárgyalni, míg dr. Balogh Ibolya sajtónyilvánosan kívánta átbeszélni 
a sukorói témát. A meghiúsult találkozóról mind a befektetők, mind 
a megye vezetése sajtóközleményt adott ki. Alábbiakban az utóbbi-
ból idézünk: – A Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként semmiféleképpen 
sem kívánok zárt ajtók mögött találkozni az immár országos botránnyá 
dagadó kaszinó-beruházás képviselőjével, Joav Blummal. Véleményem 
szerint a közvélemény megfelelő tájékoztatása ebben a mindannyiunkat 
érintő kérdésben alapkövetelmény, ezért kértem Blum urat, hogy találko-
zásunk sajtónyilvános esemény legyen. A befektető – ki tudja, miért? – 
e feltételemet nem kívánta elfogadni. Természetesen a jövőben bármikor 
hajlandó vagyok találkozni a befektetők képviselőjével, de kizárólag a 
legszélesebb nyilvánosság előtt. Zárt ajtók mögött nem tárgyalok – írja 
közleményében dr. Balogh Ibolya.

Zárt ajtók mögött nem 
tárgyal a közgyűlés elnöke
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Igazi ritkaságokkal, exkluzív látnivalókkal 
találkozhat a látogató a Csók István Kép-
tár augusztus 19-én megnyitott tárlatán. 

A „Fejér megye ezer éve” ünnepségsorozat 
újabb elemeként több megyei intézmény és 
magánszemély összefogásával létrehozott ki-
állításon látványos, már rég feledésbe merült 
képeslapokkal találkozhatnak a látogatók. 

A Szent István Király Múzeum kiállítási 
anyagának egybegyűjtéséhez kiemelt támo-
gatóként a Károlyi József Alapítvány csatla-

kozott. A fehérvárcsurgói képeslap-gyűjte-
mény tulajdonosai kincseiket a szervezők 
rendelkezésére bocsátották. A megyei intéz-
mény további partnere, a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár is számos anyagát kínálta 
bemutatásra, mindezek mellett szorgos ma-
gángyűjtők is jelentkeztek, így L. Simon 
László és Oroszlán Balázs is felajánlották kol-
lekcióikat a kiállításra.

– Fejér megye önkormányzata 2007 vé-
gén hirdette meg 1000 éves ünnepségsoroza-

tát. Ebből az alkalomból a megyei múzeum 
igen sajátos témát választott. Úgy döntöttek, 
hogy képes levelezőlapok segítségével mu-
tatják be a nagy múltú megye történetét, ne-
vezetességeit, kiemelkedő építészeti értékeit 
– mondta el tárlatmegnyitó köszöntőjében 
dr. Balogh Ibolya megyei elnök. 

– Érdekes vállalkozásba fogtunk a Csók Ist-
ván képtárban. Mennyire „képes” a levelezőlap 
tükrözni az 1000 éves megyét? Nyilván nem 
képes. De ehhez nyújt segítséget számunkra a 
múzeum egy-egy reprezentatív, akár ezer évre 
visszanyúló tárgya. Töredék a IV. századi ercsi 
monostor maradványaiból, a királyi baziliká-
ból és az Anjou sírkápolnából. A megyei levél-
tár kincse az a dokumentum, amely az újjáala-
kult megye első közgyűlésének jegyzőkönyvét 
tartalmazza. Egyszóval mindent bevettünk, 
ami az ezer évre emlékeztet – mondta dr. De-
meter Zsófia, a megyei múzeum igazgatója.

Augusztus 14-én a nádasdladányi 
Nádasdy-kastélyban találkozott a 
szerző olvasóival, ahol dr. Varga Kál-

mán, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
igazgatójának bevezetője után Kassai István 
zongoraművész játékával és a helyi nyug-
díjasklub műsorával köszöntötték a szerve-
zők gróf Nádasdy Borbálát és közönségét. 
A nádasdladányi kastélyt Borbála asszony 
„kedvenc őse”, gróf Nádasdy Ferenc építtet-
te 1873-ban.  Különös tiszteletét iránta azzal 
indokolta, hogy művelt arisztokrata lévén Fe-
renc még 1857-ben irodalmi díjat létesített és  
megalapította az első Nádasdy Alapítványt; 
Arany János ennek a pályázatára írta meg hí-
res eposzát, a Buda halálát.

Gróf Nádasdy Borbála Cservenka Judit 
újságíró kérdéseire válaszolva mesélt emléke-

iről, felidézve könyvének pillanatfelvételeit. 
Hiszen az emlékidézés pillanatfelvételek so-
rával zajlik. Emlékmozaikok sorából kapunk 
képet a korról, egy kíváncsi gyermek, majd 
egy saját útját, függetlenségét kereső fiatal nő 
látásmódján keresztül. A két kötet nem nagy 
ívű epikus tablója a II. világháborútól a 70-es 
évek elejéig terjedő korszaknak. A szerző re-
mek szerkesztési módot talált az emlékek fel-

fűzésére. Köznapi természetességgel sorjázó 
történetei, pontos, részletező megfigyelése-
ket rögzítő egyszerű fogalmazásmódja, szinte 
zavarba ejtő őszintesége, a humorral elegyes 
fájdalom, mellyel a tragikus történelem egyé-
ni konzekvenciáit feltárja, olyan atmoszférát 
teremt, amely rabul ejti az olvasót.

A Nádasdy-család a magyar arisztokrácia 
egyik legnevezetesebb famíliája volt, amely 
történelmünk során gyakran játszott rend-
kívül fontos szerepet, és évszázadokon ke-
resztül, különösen a XVI-XVIII. században, 
sok értékkel gazdagította Magyarországot. 
A kései utód sorsa a jog- és birtokfosztás, a 
megbélyegzés, az emigráció volt, a női sors 
megalázottságaival, fájdalmaival, örömeivel 
tetézve. Emberi tartása, nyitottsága, kedves-
sége és életigenlése ma is töretlen.

Ezen a délutánon mintegy háromszázan 
zsúfolódtunk a kastély nagyszalonjába és 
szomszédos termeibe, a szerző pedig  még 
öreg estébe nyúlóan is mosolyogva, őszinte 
érdeklődéssel fordult olvasóihoz, s dedikálta 
könyveit: „Sok szeretettel: Nádasdy Borbála.”

– D. Barabás Mária
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

Képeslapok a múltból

„A szabadság zaga” egy nádasdladányi délutánon

A XIX. század utolsó két évtizedének Fejér megyei értékeiből – hála a szorgos 
képeslapgyűjtőknek és intézményeknek – sikerült számos emléket megőrizni az 
utókor számára. Ezek a lapok nem csupán műalkotások, hanem az adott korszak 
dokumentumai. A kiállítást a Csók István Képtárban tekinthetik meg a látogatók.

„Azért írtam ezt a könyvet, hogy elmondjam az embereknek: az élet szép. Csak ve-
gyék észre” – e szavakkal kezdte gróf Nádasdy Borbála válaszát a kérdésre, amely azt 
firtatta, hogy mi késztette könyve megírására. S aki elolvassa a Zagolni zabad és A 
szabadság zaga című köteteket, az valóban rácsodálkozik a „paprika-temperamen-
tumú” fiatal lány s majdan asszony mindenen átsugárzó életszeretetére.
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– Milyen lépések kellettek ahhoz, hogy 
Mórt várossá nyilvánítsák?

– Először is kellett egy törekvő, nagyon 
tettre kész tanácselnök. Ő volt Marjanek Jó-
zsef, akinek irányításával megkezdődött a tele-
pülés fejlesztése. Komoly intézményrendszert 
alakítottak ki gimnáziummal, szakközépisko-
lával, általános iskolákkal. Aztán volt nekünk 
egy kórházunk, és biztosan sokat nyomott a 
latba, hogy az úthálózat fejlett volt.

– A várossá válást követően talán még 
inkább felgyorsult a fejlődés…

– Valóban így van. Az első robbanás min-
denképpen a rendszerváltást követő idő-
szakra tehető, az 1990-es évek első felében 
megvalósult a gázellátás és a telefonhálózat 
kiépítése. Aztán nem sokkal később megin-
dult a szennyvízberuházás, amellyel 2006-
2007-ben végeztünk. Ezek igen komolyan 
fokozták a városlakók komfortérzetét, de 
mindez mit sem ért volna, ha nincs elegendő 
munkahely a településen. Szintén a kilenc-
venes évek elejére tehető, hogy több gyár és 
az Állami Gazdaság is bezárt, emelkedett a 
munkanélküliség. A városvezetőség – meg-
ítélésem szerint nagyon helyesen – ipari 
parkot hozott létre, lehetőséget teremtve a 
nyugat-európai cégeknek a letelepedésre. 
Azt ugye mondanom sem kell, hogy továb-
bi pozitív hatása is volt az ipartelepítésnek, 
hiszen a város bevételei a befolyt iparűzési 
adóból jelentősen emelkedtek, így aztán 
elkezdhettünk gazdálkodni, újabb fejlesz-
tésekben gondolkodni. Nem sok hasonló 
méretű város mondhatja el magáról, hogy 
1,2 milliárdos saját forrásból városi sport-
csarnokot és uszodát tudott építeni. Úgy 
vélem, ez egy olyan beruházás, amelyre a 
város méltán lehet büszke.

– Mór mindig is a bor városa volt. Ez mi-
ként alakult az elmúlt negyedszázadban?

– A városi cím elnyerése egyértelműen 
fellendülést hozott a borágazatnak is. Köny-

nyebb lett a hegyközségi borok értékesí-
tése is, arról nem beszélve, hogy városként 
nagyobb fejlesztési hányadhoz jutottunk a 
központi támogatásokból. Manapság mél-
tán nevezzük magunkat a bor városának, 

hiszen a Móri Bornapok mellett ma már a 
Szent György-napok és több kisebb rendez-
vény is egyértelműen a borturizmusra épül. 
Nemrégiben alakult meg a Móri Borvidék 
Turisztikai Desztináció Menedzsment, 
amely zászlajára tűzte a borturizmus, a tra-
dicionális borutak mellett a lovas turizmus 
és egyáltalán a turisztika fejlesztését. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az állandó 
programok palettáját szélesítsük.

– Milyen Mórt szeretne látni 25 év múl-
va?

– Olyat, amely továbbra is töretlenül fej-
lődik, gyarapszik, élhető és virágzó. Ennek 
eléréséig azonban nagyon sok a tennivaló. 
Ma a legnagyobb feladat a működőképesség 
fenntartása. Az egészségügy terén komoly 
kihívások elé nézünk, mert a finanszírozás 
tovább fog romlani. Eddig is rengeteget 
küzdöttünk a kórházunk fennmaradásáért, 
de most még többet kell. Hoztunk népsze-
rűtlen intézkedéseket, elképzelhető, hogy 
továbbiakra is szükség lesz. Aztán beszél-
nünk kell adóbevételeink 30 százalékos 
csökkenéséről is. Mindez figyelmeztető jel, 
amely arra ösztökél bennünket, hogy más 
irányokba mozduljunk el. Nem elég a nyu-
gati cégeket magunkhoz csábítani, mert a 
mostani válság is megmutatta, hogy gondol-
kodás nélkül lépnek kényszerhelyzetben. 
Ezért úgy vélem, a jövőben a helyi kis- és 
középvállalkozókat kell még jobban támo-
gatnunk. Nem szabad elfelejtenünk a turiz-
must sem, amellyel szintén stabil munkahe-
lyeket teremthetünk a móri embereknek.

1 0  •  F e j é r  L a p 

M e g y e i  h í r e k

Mór az ország századik településeként kapott városi rangot 1984-ben. 
Azóta huszonöt esztendő telt el, és a város nem volt híján a fejlődés-
nek. Múltat idéztünk és megpróbáltunk a jövőbe látni Törő Gáborral, a 
Fejér Megyei Közgyűlés móri alelnökével, aki ráadásul a legrégebb óta 
ül a város képviselő-testületében.

Sikeres negyedszázad 
után és előtt

HIRDETÉS
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A Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elnöke (2400 Dunaújváros, Római krt. 
51.) pályázatot hirdet

I.:  A „TISZK létrehozása Fejér megyében” c., TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0020 szá-
mú, és a „Fejlett szakképzés-térségi esély” TIOP 3.1.1-08/1-2008-0001számú pá-
lyázat megvalósításához könyvvizsgálói feladatokra: (vállalkozói szerződéssel)

Pályázati feltételek:
• bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
•  gyakorlat az EU-s pályázati elszámolások terén, valamint az államháztartási terület 

pénzügyi elszámolásainak ismerete 
• referenciák megjelölése
Pályázati szám: 443/2009-5000

II:  A Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás belső ellenőri feladatainak ellá-
tására (megbízási szerződéssel)

–  A munkaszervezet működési területeire irányuló belső ellenőrzési tevékenység vég-
rehajtására

–  Az ellenőrzött területek tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok véleményezésére

Pályázati feltételek:
• feladatkörének megfelelő képzettség 
• ellenőrzési tapasztalat az államigazgatás területén 
Pályázati szám: 445/2009-5000

A pályázati kiírás megtekinthető Fejér megye honlapján (www.fejer.hu), illetve ér-
deklődni lehet Csányiné Pergel Andrea munkaszervezet-vezetőnél: 25/787-136. A pá-
lyázathoz benyújtandó a szakmai önéletrajz, valamint a végzettségeket és referenciákat 
igazoló dokumentumok másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 20. A pályázat címzettje: 
L. Simon László, a Társulási Tanács elnöke (2401, Dunaújváros, Pf. 557.).

A borítékra kérjük ráírni a pályázatszámot.

Beköszöntött az ősz, de Önnek nem kell lemondania a fürdőzés örö-
meiről és a víz nyújtotta kényeztetésről. A Velence Resort & 

Spa wellness részlegében változatlanul magas színvonalú 
szolgáltatásokkal állunk a vendégek rendelkezésére. 

Szeptembertől a hétfőtől péntekig terjedő 
időszakban kedvezőbb árakon ve-

hetik igénybe a fürdő szol-
gáltatásait. 

Egész napos belépőt hétköznap felnőttek részére már 2000 Ft-ért 
lehet vásárolni, kombinált jegy, ami a szaunapark használatára is jo-
gosít,  3200 Ft-ért kapható. Gyermekeknek 6–16 éves korig 1300 
Ft a belépő. Családi jegyet (2 felnőtt + 1 gyerek vagy 1 felnőtt + 
2 gyerek) már 4500 Ft-ért vásárolhatnak.

Bővebb információt fürdőnkről és szolgáltatásainkról honlapun-
kon talál!

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

Spa telefon: 22 589 971

HIRDETÉS

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

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

Különlegesen finom, 100%-os rostos 
MEGGY-, ALMA- és ŐSZILÉ kapható

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

felhasználható tartódoboz 300 forint.
Székhelyünkön HÁRMAT FIZET, 
NÉGYET KAP akciót tartunk, azaz 

3 doboz áráért 20 liter gyümölcslevet kap.
Házi meggylekvárunk és meggyszörpünk 
is megvásárolható. Folytatódik kedvez-
ményes borakciónk: 20 liter vásárlása 

esetén féláron adjuk a folyóbort. 
(fehér: 210 Ft, vörös 260 Ft/liter).

Érdeklődni a 22/570-085-ös telefon-
számon lehet. Agárd, Bikavölgyi út 2.

www.simonessimon.hu

H i r d e t é s

fehervarujsag2009-09.indd   11fehervarujsag2009-09.indd   11 2009.08.31.   20:49:202009.08.31.   20:49:20



Két különleges stéget alakított ki a Ve-
lencei-tó északi és déli partján a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség. A 
horgászhelyek különlegessége abban 
áll, hogy kerekes székkel is akadály-
mentesen használhatóak, így az agárd-
dinnyési csónakkikötőben, illetve a 
sukorói evezőspályánál egyidőben akár 
nyolc mozgássérült sporttárs számára 
teszik lehetővé, hogy hódoljanak szen-
vedélyüknek.

Szalay Ferenc, a MOHOSZ ügyvezető 
elnöke a rövid sajtótájékoztatón elmond-
ta: németországi mintát követtek, ott már 
nagy számban léteznek ilyen horgászhe-
lyek. A magyar szövetség is szeretné je-
lentősen növelni a hasonló stégek számát 
a közeljövőben. A Fejér megyei beruházás 
teljes költsége 4,7 millió forint volt, amely-
ből 2,5 milliót a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium pályázatán nyertek el.

  Az ügyvezető elnök külön köszöne-
tet mondott a támogatásért a tavat kezelő 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóságnak és a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökének, dr. Balogh Ibolyá-
nak. A megyei önkormányzat egyetértésé-
re, együttműködésére azért volt szükség, 
mert az egyik stég a megyei tulajdon-
ban lévő Velencei-tavi Vízi Sportiskola 
Nonprofit Kft. területén épült meg.

Az eseményen elhangzott: manapság 
a tóparton is előtérbe került a mindenek 
felett való üzleti érdek, ezért külön öröm 
egy olyan fejlesztés, amely mögött egészen 
másfajta szemlélet rejlik. Ha a szaktárca 
még kiír hasonló pályázatokat, s ha min-
denki megtalálja az összefogás lehetősége-
it, s olyan kitűnő együttműködő partnere-
ket, mint amilyen a megyei önkormányzat, 
valamint a környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóság, akkor még sok rászoruló em-
bertársunk életét lehet könnyebbé tenni – 
hangsúlyozták a rendezvény szervezői.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház 
főépületében 2009. augusztus 26-án ad-
ták át az új fertőző osztályt.

A volt gyermekosztály területén teljes 
műszaki és burkolatfelújítás történt, új bú-
torokat, berendezési tárgyakat és ápolást 
segítő eszközöket szereztek be. A beruhá-

zás összértéke 92 millió forint volt – tájé-
koztatta lapunkat dr. Máté-Kasza László 
ügyvezető főigazgató-főorvos. Elmondta, 
hogy a fedezetül szolgáló hitelt a kórháznak 
kell visszafizetnie önkormányzati garan-
ciavállalás mellett. Az osztályon összessé-
gében 39 ágy áll a betegek rendelkezésére 
modern, esztétikus környezetben, ahol ál-
talános és krónikus belgyógyászati, illetve 
infektológiai betegeket látnak el. A felújítás 
során a korábbihoz képest jelentősen javí-
tották a komfort fokozatot, ami a betegek és 
az ott dolgozók számára érezhető változást 
jelent majd.

Sikeres, kitűnő hangulatú tókörnyéki 
sporttalálkozó volt Gárdonyban, a Nap-
sugár Strandon. Ezzel zárult az egész 
nyarat átölelő, több ezer nyaralót és tó-
környéken élőt megmozgató „Mozdulj, 
Velencei-tó!” tömegsport-eseményso-
rozat. A tókörnyéki települések csapatai 
mellett a Fejér Megyei Önkormányzat is 
megmérette magát, és nem is szerepelt 
rosszul. A megnyitón elsőként Kutai 
Tibor, Pázmánd polgármestere, a Ve-
lencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke köszöntötte a sportoló-
kat.

– Tavaly rendeztük meg először ezt a 
programsorozatot, és idén is négy telepü-
lés, Gárdony, Velence, Sukoró és Pázmánd 
vett részt a küzdelmek lebonyolításában. 
Ezen a nyáron Gárdonyban a Park Stran-
don és a Napsugár Strandon, Velencén az 
Ifjúsági, a Tóbíró és az Északi Strandon, 
Sukorón és Pázmándon pedig a sportpá-
lyán volt lehetőség a szervezett mozgásra. 
Tavaly csaknem háromezren vettek részt 
ezeken az eseményeken, idén is hasonló 
részvételt regisztráltunk – mondta Kutai 
Tibor.

A fővédnök, dr. Balogh Ibolya is köszön-
tötte a résztvevőket. – Tavaly ilyenkor azt 
mondtuk: a hagyományteremtés a fő cé-
lunk. Legyen a testedzés, a rendszeres moz-
gás, az egészséges életmód divat, legyen 
sikk – ebben nem lehet nyári szünetet tarta-
ni. Ilyenkor, a szabadság idején van rá több 
időnk és energiánk. S most nagy örömmel 

állapíthatjuk meg: immár hagyomány, kö-
vetendő példa lett a négy tókörnyéki tele-
pülés, a szaktárca sportállamtitkársága és 
a kistérség összefogásából – jelentette ki a 
megyei közgyűlés elnöke, aki szerint min-
denki nyertes volt, aki részt vett a szomba-
tonként megrendezett sportnapokon.

Ezt követően megkezdődtek a streetball, 
a strandröplabda és a strandfoci küzdelmei. 
A megyei önkormányzat csapata – benne 
mindhárom alelnök: Balsay István, Törő 
Gábor és Tiborcz Péter, továbbá Tessely 
Zoltán képviselő, Bicske polgármestere és 
sporttársaik – a közgyűlési sporttanácsnok, 
Nagy Sándor „szövetségi kapitány” szakta-
nácsait is hasznosítva az összetett verseny-
ben a második helyet szerezte meg.

Az eseménysorozat az eredményhir-
detéssel zárult, a sporttalálkozó díjait dr. 
Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke 
adta át.

Akadálymentes stég

SZT. PANTALEON KÓRHÁZ

Megújult 
a fertőző osztály

Ismét megmozdult 
a Velencei-tó

1 2  •  F e j é r  L a p 
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Soponyán igényesnek eladó reprezentatív 
családi ház, sok extrával: cserépkályha, lég-
kondicionáló, riasztó, diófa konyhabútor, 
modern fűtésrendszer, parkosított kert, 
garázs, fedett gépkocsi beálló, fa játszótér. 
Ár: 26,5 MFt. Érd.: 06-30-251-4000.

HIRDETÉS
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„FÉLSZEMŰ NYUGDÍJASKÉNT”
– Az elmúlt nyolc hónap nagyon nehéz 
volt. Az első tizenkét hét volt különösen ke-
mény, amikor fél kilónál többet nem emel-
hettem. Meg kellett várni, amíg minden 
vér felszívódik a szemgolyómból, hiszen 
keresztben-hosszában elszakadt. Manap-
ság már mindent cserélnek, szemhártyát, 
lencsét, de egyet nem tudnak: ideghártyát. 
Nekem viszont az csavarodott össze. Kisebb 
lett a szemgolyóm, s bár felvetődött, hogy 
feltöltik szilikonnal, elment a csarnokvíz, 
így nem lehetett. Az orvosok egy százalék 
esélyt adtak rá, hogy újra látni fogok a jobb 
szememmel, de egyáltalán nem látok. Pedig 
még „JP” is elküldte az anyagomat Kanadá-
ba – hiába. Ellenben egy német specialista 
olyan kontaktlencsét készített számomra, 
amivel úgy néz ki a szemem, mintha min-
den rendben lenne, még a szemgolyóm is 
mozog. 

A műtőben végig altatásban voltam, s 
szerencsére később sem voltak kibírhatatlan 
fájdalmaim. A kórházban esténként viszont 
borzasztó volt. Ám lélekben tudtam, otthon 
vár rám a családom, a feleségem, a kisfiam. 
Közben jöttek ezerszámra az sms-ek, az 
e-mailek, amit ezúton is köszönök min-

denkinek. Aztán a gyógyulás folyamata is 
hosszú időszak volt. Fél kilónál többet nem 
emelhettem, vigyázni kellett a hirtelen moz-
dulatokra, a fertőzésveszélyre. Még lépcsőz-
nöm is megfontoltan kellett. Szerencsére sé-
tálnom szabadott, és azért az önbecsülésem 
is működött.

AZ ÖLTÖZŐ SZAGA
– Olyan voltam, mint egy nyugdíjas. Sem-
miben sem tudtam segíteni a feleségemnek. 
A négy éves fiamat sem vehettem ki a kád-
ból. Feleségemre hárult a legnagyobb teher, 
s még engem is pesztrálnia kellett. Szeren-
csére nagyon erős, összetartó családunk van. 
Hál’ Istennek élnek még a nagymamáim is, 
ők rettentően aggódtak értem. Azt javasol-
ták, fejezzem be a hokit. A párom ismer, 
nem kért tőlem ilyet. Az orvosoknak az volt 
az aggodalmuk, nehogy a jó szemem is meg-
sérüljön a későbbiekben. (Persze speciális 
védőfelszerelést fogok majd használni.) Az 
édesapám Ocskay Gábor tragédiája miatt 
viszont arra kért, hogy vizsgáltassam meg 
a szívem, mert nekem is nagyobb, sportszí-
vem van. Végiggondoltam mindent, aztán 
döntöttem: hiányzott az öltöző szaga…

Persze néha-néha még belenyilall a fájda-
lom a fejembe. Ilyenkor kételkedem, vajon 
jól döntöttem-e? Főleg a terheléses edzések 
elkezdésekor voltak fájdalmaim. De sok-
szor jobban foglalkoztat, nehogy a terhére 
legyek a csapatnak. A jégen is hasznára sze-
retnék válni a csapatunknak, s amit az edző 
rám szab, legyen az 10 vagy 30 perc, azt vég-
re akarom hajtani.

Persze tisztában vagyok vele, hogy 35 
éves vagyok. Ha egy kardiológus azt mond-
ja, hogy nem folytathatom, azonnal lete-
szem az ütőt. Ráadásul edzőként is kipró-
bálnám magam. A szakedzőimből két évem 
megvan, és a pozsonyi hokiiskola is vonzó 
lehet, de JP mellett is rengeteget lehetne 
tanulni.

JÁTÉK A JÉGEN
– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az 
a szemem sérült meg, ami születésem óta 
harminc százalékos volt. Optimista vagyok, 
de fejlesztenem kell a sebességem. Mint 
mindenki más, április 27-e óta én is végigcsi-
náltam a felkészülést. A kanadai edzőnktől: 
J. P. MacCallumtól megkaptam a személyre 
szabott edzéstervet, s elmondhatom, fizika-
ilag rendben vagyok, pedig nagyon mélyről 
kellett feljönnöm. Sőt, még javítottam is 
a tesztjeimen. Azt viszont tudom, hogy a 
látóterem csökkent, ezért a fejemet sokkal 
jobban kell fordítanom, mint korábban. 
Eddig nem érzem azt, hogy komoly gond-
jaim lennének. Igaz, nem látom magam, 
nem tudom, kívülről hogyan hat a játékom. 
A társaim azt mondják, nem vesznek észre 
semmi különöset, és remélem, ez nem csak 
udvariasság a részükről. MacCallum is biz-
tat, de azt is hozzáteszi, hosszú még az út, 
fokozatosan kell játékba lendülnöm.

JÉG, OLDOTT ÁLLAPOTBAN
– Minden hobbim a vízhez, azon belül is 
a Balatonhoz kötődik. A családunk imádja 
a vizet. Szeretünk horgászni, vitorlázni, és 
mindent, ami a Balcsihoz, a vízhez kötő-
dik. Még a kedvenc városom, Balatonfü-
red is ide köt. Van egy hajónk, és ha tehet-
jük, azonnal megyünk le a vízre. A másik 
„hobbim” a jégkorong, amely szerencsére 
nem a megélhetést jelenti. Van egy ma-
gánvállalkozásunk, egy fitness termünk 
Székesfehérvárott, ez adja a biztonságos 
hátteret.

VÁGYAK, TERVEK, ELVÁRÁSOK
– Nagyon komoly alapozáson vagyunk túl. 
Mindenki sokat erősödött, izmosodott. Jó-
magam öt kilóval vagyok több, mint tavasz-
szal, és nem zsírban! Végre olyan speciális 
izmokat erősítettünk, amelyek a jégkorong-
hoz szükségesek. Nekem az a fájdalmam, 
hogy nem húsz, hanem harmincöt évesen 
kaptam először ilyen képzést. A fiatalok 
azonban, ha továbbra is ilyen munkát végez-
nek, nagyon sokat fejlődhetnek. Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy MacCallum a jégen 
is nagyon érti a dolgát, remek edzéseket tart. 
Éppen ezért döntőbe várom a csapatunkat 
mindkét fronton. Még a bajnoki cím sem 
elérhetetlen. Persze csak akkor, ha a Volán 
érdekelt marad az EBEL-ben.

A privát életemben pedig azt szeretném, 
hogy egészséges legyen a családom.

 – Szóládi Zoltán

2 0 0 9 .  s z e p t e m b e r  •  1 3

 A NAGY VISSZATÉRÉS

Káka, az akaraterő eleven példája
Akár az akaraterő eleven példájaként is tekinthetjük Szilassy Zoltánt, a DAB.Docler 
harmincöt éves jégkorongozóját, csapatkapitányát, aki annak ellenére teljes erővel 
készül a szeptember 11-i MOL Liga-rajtjára, hogy január 19-én egyik társának bal-
szerencsés mozdulata után fél szemére megvakult. Zoli azonban nem adta fel, pe-
dig a szemét azonnali műtéttel tudták csak megmenteni, de látását 28 öltés ellenére 
sem nyerte vissza. Káka őszintén beszélt sérüléséről, terveiről, családjáról.

S p o r t
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Nyolcadik alkalommal szervezte meg a székesfehérvári „Vigyázó 
kéz” Gyermekvédelmi Egyesület az állami gondozásban, de kü-
lönböző ellátási helyeken  élő vér szerinti testvérpárok egyhetes 
találkozóját augusztus 16-22. között Balatonfenyvesen. Az ifjúsági 
tábor területén közel száz Berlinből érkezett gyermek edzőtáboro-
zott, ami jó alkalmat adott a németül tanuló gyerekeink számára 
az idegen nyelv gyakorlására, a barátkozásra. A nyolc településről 
(Balinka, Budapest, Csákvár, Dég, Lepsény, Páty, Székesfehérvár, 
Velence) érkezett  4-19 éves táborlakók  programjában a fő szere-
pet egymás megismerése, együttes tevékenységek végzése alkotta 
(sport vízen és szárazföldön, csapatversenyek,  kirándulások, kéz-
műves foglalkozások, felvilágosító előadás, szobatakarítási ver-

seny). Minden nap strand-
idő köszöntött ránk, így a 
Balatonban való fürdőzés 
napi programként szere-
pelhetett. A gyermekeket 
szakemberek kísérték, se-
gítették kapcsolatteremté-
süket a testvéreikkel: Cseri 
Zsuzsa mozgásterapeuta, 

Kertész Júlia tanár, Kovács Árpád festőművész-tanár, Magyar Ági 
kézműves, dr. Szilágyi Szabolcs orvos. A tábort pályázat útján a Kö-
zép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács és Székesfehérvári Civil 
Bizottság segítségével tudta megszervezni a „Vigyázó kéz” Gyer-
mekvédelmi Egyesület. 
– Janóné Ildikó, a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület elnöke

Példaértékű összefogás színhelye volt 
Baracs 2009. augusztus 8-án. A Dunaúj-
város melletti község lakói ugyanis egy 
emberként mozdultak meg, hogy megse-
gítsenek öt fogyatékkal élő baracsi gyer-
meket, illetve családjaikat.  

A rendezvényre a helyi focipályán került 
sor. Rockstone-koncert, a retro diszkó, a 
bográcsos ebéd, az 500 forintos belépő és 
az ugrálóvár díja mind-mind a gyermekek 
javát szolgálta. Láthatott a nagyérdemű 

öregfiúk focimeccset, erőember-versenyt, 
íjász- és különböző táncbemutatókat, élő 
csocsó meccset egyaránt. Az „Emberség 
napján” 690 ezer forintot gyűjtöttek össze, 
melyet a Baracsért Közalapítvány osztott 
szét egyenlő arányban a támogatott csalá-
dok között.

A szervezők azonban lehetővé tették a 
családok további megsegítését is. Adomá-
nyokat a Baracsért Közalapítvány szám-
lájára, „A sérült gyerekek támogatására” 
megjegyzéssel lehet eljuttatni a 70600061-
11070258 számlaszámra.  – Sz.Z.

A Vigyázó kéz nyolcadik Testvértábora

AZ „EMBERSÉG NAPJA” 

Jótékonykodtak 
a baracsiak

A mányi Maaner Eulen tánccsoport idén 
is részt vett az Europeade fesztiválon, 
Európa legnagyobb folklórfesztiválján 
július 22-26-ig Klaipédában, Litvánia leg-
nagyobb kikötővárosában, a Balti-tenger 
partján. Idén mintegy 160 kultúrcsoport 
érkezett egész Európából, Magyarország-
ról a mányiak mellett szári, dunaharaszti, 
szigetújfalui, solymári és szekszárdi cso-
portok szerepeltek. 

Mi, mányiak 20-án, hétfőn reggel in-
dultunk útnak, Varsóban álltunk meg és 

aludtunk aznap este. Kedden megnéztük 
Varsót, este indultunk tovább Litvánia felé, 
Klaipédába szerdán délután érkeztünk meg. 
Egy városi gimnáziumban kaptunk szállást 
hat másik csoporttal együtt; alig vártuk, 
hogy lemossuk magunkról az út porát. Csü-
törtökön máris felléptünk Klaipéda egyik 
sétálóutcáján, a Mazvydo sétányon, ahol 
percek alatt kisebb tömeg gyűlt össze a tűző 
napon is vidáman kurjongató és dobogó 
táncosok láttán. A fesztivál egyik fénypontja 
a csütörtöki megnyitó ünnepség volt szá-

munkra a Summer Stage stadionban, ahol 
a mányi, szári, haraszti és újfalusi csoportok 
együtt táncolták el több ezer néző előtt a 
Ratsch-polkát. A fesztivál másik fénypont-
ja a minket kísérő Heimattöne zenekar fel-
lépése volt a Színház téren hajnali fél 1-től 
1-ig. A téren közel 1500-an táncoltak a sváb 
dallamokra, a hangulat fergeteges volt, alig 
akarta a közönség leengedni a zenekart a 
színpadról, csak a szigorú litván rendőrség 
jelenléte akadályozta meg a további bálo-
zást. A szombati 2,5 km-es felvonulás tet-
te fel az i-re a pontot, rengeteg érdeklődő 
tapsolt nekünk, és mire végigtáncoltuk a 
kilométereket, bizony kilyukadt néhányunk 
cipőjének a talpa. Hétfőn fájó szívvel, kelle-
mesen elfáradva indultunk hazafelé; pár órát 
időztünk a Mazuri-tóvidéken, majd ismét 
Varsóban aludtunk, másnap a Lazienki-park 
bebarangolása után indultunk haza. A fesz-
tivál nagyon jól sikerült, a litván emberek 
nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták a 
külföldi csoportokat, maga Klaipéda pedig 
nagyon szép város, és bár nagyon messze 
van, bárkinek ajánljuk úti célul. 

 – Fuchs Orsolya csoportvezető

46. Europeade fesztivál Klaipédában, Litvániában
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Két napon keresztül tartott Nagyvenyimen a Falunap, augusztus 6-7-
én, amelyen testvérvárosi kapcsolatok is jubiláltak. A partnertelepü-
lésekről érkező bajor és erdélyi vendégeket fogadták a nagyvenyimiek 
abból az apropóból, hogy a településnek 15 éves az Altomünsterrel 
és 5 éves az Egeressel kötött partnerkapcsolata. A jubileumi falunap-
ra 150 vendég érkezett a baráti településekről.

Pazar falunap Nagyvenyimen

Királyi Napok 
Nemzetközi 
Táncfesztivál 
14. alkalommal adott otthont a zenés-táncos csoportok nemzetközi 
hírű találkozójának a megyeszékhely. A programok fő szervezője, házi-
gazdája és egyben hazai fellépője ebben az évben a hatvanadik jubileu-
mát ünneplő Alba Regia Táncegyüttes volt. Augusztus 15-én a belvá-
rosi Fő utcán a nézők a Táncháztól egészen a Városház térig nézhették 
végig a népviseletbe öltözött táncosok bemutatóit. Az Országalma 
mellett az együttesek zenekarai térzenével szórakoztatták a közönsé-
get, majd 18 órától a Városház tér szabadtéri színpadán léptek fel. A 
székesfehérvári néptáncfesztiválra szlovák, bolgár, spanyol és holland 
együttesek érkeztek, mellettük első ízben voltak résztvevők Indonézi-
ából, Thaiföldről, Mongóliából és Venezuelából is. Esténként egy-egy 
együttes a Táncházba várta a táncolni vágyókat, s a csoportok nemzeti 
gasztronómiai különlegességekkel is megkínálták vendéglátóikat. 

Az eseményen tiszteletét tette Kelemen And-
rás, a térség országgyűlési képviselője, a test-
vértelepülések képviseletében Kurt König, 
Altshausen és Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere, valamint a bicskei egyházak 
vezetői.

– Nyugodtan mondhatom, jelkép ez a hely. 
Itt állunk városunk központjában, e csodálatos 
uszodaépület mellett, s örülhet a lelkünk, mert 
van remény. A tanuszoda léte bizonyítja, min-
denki azt kapja, amit kitűz maga elé, amiért 
megdolgozik, s amit kiérdemel. Bicske polgárai 

kiérdemelték ezt a lehetőséget, ezt az uszodát – 
jelentette ki avatóbeszédében Tessely Zoltán, 
Bicske polgármestere, megyei képviselő. 

– Körös-körül üres telkek vannak errefe-
lé, ezek is jelképek. Azt jelképezik számunk-
ra, sok feladat vár még ránk a jövőben. Erőt 
kell merítenünk Szent István példájából, aki 
sohasem foglalkozott a múlttal, egyszerűen 
átlépett rajta, és folyamatosan a jövőt kutat-
ta. Ezt kell tennie minden bicskeinek ahhoz, 
hogy a város tovább gyarapodjék – fogalma-
zott Tessely Zoltán.

Beszédét követően mind a négy egyházi 
méltóság megáldotta a tanuszodát, majd a 
polgármester Obreczán Lászlótól, a Kerex-
Bicske Kft. ügyvezetőjétől átvette a létesít-
mény kulcsát. Ezután Kósz Zoltán olimpiai 
bajnok vízilabdázó, az ünnepség díszven-
dége, a testvértelepülések polgármesterei, 
valamint Tessely Zoltán átvágták a nemzeti 
színű szalagot, és hivatalosan is átadták az 
uszodát a nagyközönségnek.

Az avatóünnepség a zsúfolásig telt 
uszodában folytatódott, ahol Kósz Zoltán 
minden magyar vízilabdázó és úszó kö-
szönetnyilvánítását osztotta meg az egy-
begyűltekkel: – Szeretnénk megköszönni, 
hogy ebben a létesítményben a térség vala-
mennyi gyermeke sportolhat majd, s ezáltal 
biztosíthatja nagy múltú sportágaink után-
pótlását. Bicske városa értéket teremtett – 
mondta a vízilabdázó.

Obreczán Lászlótól megtudtuk, az uszo-
da állami, önkormányzati és magánpénzből 
valósult meg. Magyarország jelenlegi leg-
modernebb gépészetével van felszerelve. 
Teljesen automata a rendszer, a vízhőmér-
séklettől kezdve a vízminőségen keresztül 
a víz forgatási sebességéig mindent szá-
mítógépek vezérelnek. Érdekesség, hogy 
nemcsak itt helyben látják a szakemberek 
az adatokat, hanem a cég budapesti telep-
helyén is figyelemmel tudják kísérni, mi a 
helyzet Bicskén. A létesítményben két fe-
szített víztükrű medence található: egy 25 
méteres és egy gyerekmedence. Emellett 
wellness sziget jakuzzival, szaunával, illetve 
fitness és konditerem várja a bicskeieket és 
a környék lakosságát.

Ünnepélyes külsőségek és egésznapos programok közepette hivatalosan is át-
adták a Bicskei Tanuszodát. Rengeteg bicskei és környékbeli döntött úgy ezen a 
forró napon, hogy együtt ünnepli államalapításunkat és a város legújabb büszke-
ségét, a csodálatos vízi komplexumot.

Jelkép a bicskei uszoda
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„Csak ennyi volt: egy sárga villanás 
a bokájánál. Egy pillanatig 
mozdulatlanul állt. Nem kiáltott. 
Szelíden dőlt el, ahogyan a fák.”
 Antoine De Saint-Exupery: A kis herceg

ohantak, ahogy csak az inuk bírta. A 
kislány húzta maga után a barackfa 
csemetét, amit együtt találtak. Nyár 

volt, nyargaló zivatarokkal. A szalmabálák 
délibábjai az utak mentén zászlókként lobog-
tak. Elértek a tisztásig. „Ide az erdő közepére? 
– kérdezte zihálva a kisfiú.” Hová máshová? 
Nincs kert, amely befogadná – válaszolta a 
lányka. Elültették. Mindegy volt, mikor lett 
volna ideje a természet törvényei szerint, és 
mennyit kellett volna várni rá, hogy teremjen. 
Tudták, hogy életképes lesz. Nőtt a fácska. 
Vézna gallyai megerősödtek, levelei versengve 
bomlottak. A virágok körül a méhek zsibba-
dást dongtak a csendbe. Még el sem fonnyad-
tak az aláhullott szirmok, a gyümölcsök már 
gömbölyödtek, mintha érezték volna, hogy 
kevés idejük van. Megfeszülő bőrük alatt a 
terméshúsban halmozódni kezdett a cukor; 
hol féktelen jókedvvel, hol önfeledten, hol 
kimerülve a felfokozott anyagcsere lázában: a 
barackok halványan piroslottak.

Aztán kitört a vihar. Nem váratlanul. 
Mindketten tudták, hogy fenyeget. Klasszi-
kusan törte meg a fájukat – kicsavarta, tőből. 
Csak ennyi volt: egy sárga villanás a törzs al-
ján. Szelíden dőlt el, mint a kis herceg. A kis-
lány szerette volna megkötözni: „Sebesülten 
is jobb, mintha nem volna.” A kisfiú dühösen 
feszítette szét a karjait: „Azt sem tudom, hogy 
fogjalak… Nem tehetünk semmit, értsd meg. 
Nem tehetünk semmit.” Ezt hajtogatta végig, 
míg lefűrészelte az ágakat. A kislány csak néz-
te, ahogy dolgozik, feltűrt ingujjban, a dolog-
végezte magabiztosság érzetével, amire felfűz-
te a mindennapokat. 

Más úton mentek haza.
A fiúcska kicsit kesergett a gyümölcs mi-

att. „Kár, hogy oda. Minek is hajtott ki ez a fa 
egyáltalán? Hogy meghaljon? Bár ne termett 
volna soha. Igaz, én is dédelgetve neveltem… 

Hiba volt. Minek is ültettük, hogy a fene… 
Nyugtalanító emlék lett belőle. Csak múlna 
el… Mennyivel könnyebb volna minden! 
Kitéptem a gyökerét, felapróztam, rábíztam a 
Nap perzselő szíjára, hasítsa ki belőle az utol-
só csepp nedvességet is. Eltüzeltem. Felástam 
a helyét, elgereblyéztem, és hagytam, hogy 
elhódítsák a gyomok. És mégis… Odahaza 
viszont minden rendezett! A gyep, az ablak-
szeglet, a kutya. Az égbolt úgy illeszkedik a 
horizontra, mint befőttesüvegre a fedő. Néz-
zétek barátaim! Ilyen gyönyörű kertjük keve-
seknek van.”

És való igaz. Olyan gyönyörű kertjük keve-
seknek van.

A kislány tanul, feltakarít és elmosogat, szót 
se szól azóta. Nem haragszik. Sem a viharra, sem 
a kisfiúra. Csak nem érti az embert. A viszony-
lagosságot, a vagylagosságot. A nézőpontokat, a 
befolyásoló körülményeket. A mentségeket és 
kifogásokat. A pontonhidakká foszladozó kö-
telékeket. A „tegnap még így volt, a ma egészen 
másképp van”-t. Ő látja a barackfát az erdőben. 
Lehajtja a fejét, minden nap, mert úgy érzi, 
jártában-keltében hajába akad ága-boga. Pedig 
tudja, hogy nincsen ott, könnyedén lépdelhetne 
a vadvirágokon, ha arra járna. A fácska annyira 
nem létezik, amennyire a kis herceg sem létezett 
soha. De ki ne hinne a kis hercegben? Semmi 
sem igaz, ha a fa nem az.      – Méhes Mónika

Ponton

R
HIRDETÉS
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