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Csak gyakorlat
Másfél évtizednyi szünet után is-
mét védelmi igazgatási gyakorlatot 
tartottak a megyében, Alapon.
 – 6. ol dal

Szenzációs visszatérés
Radulovics Bojanával, a Dunaferr 
legendás jobbátlövőjével beszél-
gettünk a kézilabdapályára való 
visszatérése kapcsán. 
 – 12. ol dal

  

Vezetőségváltás a megyei 
katasztrófavédelem élén
Ünnepélyes állománygyűlés kere-
tében vezetőváltásra került sor a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság élén. – 7. oldal

Zöld zászlók alatt 
Ahogyan országszerte, úgy a Szent 
György Kórházban is zöld zászlót 
tűztek ki az épületekre, így tiltakoz-
va a kórházak működését ellehetet-
lenítő intézkedések ellen. – 9. ol dal

BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL 
A 2. OLDALON 

Tisztelgés 
1848–49
hősei előtt
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– Kínálná magát a helyzet, hogy párhuzamot 
vonjak a 160 évvel ezelőtti események és a 
közelgő parlamenti választások között, elég 
csak „a kormány elmenekült” vagy az „egyet-
len nyár alatt sikerült az egész országot újjá-
szervezni” megállapításokra gondolni. Ezt 
azonban nem teszem, inkább megmagyará-
zom, miért fogadtam el a felkérést. Örülök 
annak, hogy eljöhettem Székesfehérvárra, hi-
szen legszebb éveimet, a gimnáziumi éveket 
tölthettem el a Teleki Blanka Gimnázium-
ban, ahol megtanították nekem, mi fán terem 
az 1848–49-es szabadságharc. A padtársam 
pedig Hermann Róbert volt, aki jelenleg Ma-
gyarország egyik legelismertebb történésze 
ebben a tárgyban, s engem is megfertőzött 
ezzel. A szívemhez közel állnak az akkori ese-
mények – kezdte beszédét Orbán Viktor.

Kijelentette: a forradalmakhoz nincs 
szükség tehetségre, nem kell rendkívülinek 
lenni. A forradalomhoz egyszerre sok em-
ber hite kell, amit át lehet egymásnak adni, 
egymás közelében meg lehet sokszorozni. A 
forradalmakat dühös emberek robbantják ki.

– Régi vágású vendég vagyok, ezért hoz-
tam egy korabeli dokumentumot megőrzés-
re, amelyet féltve őrzök régóta. Talán emelni 

tudja majd a kiállítás fényét, ezért is szeretném 
átadni Demeter Zsófia igazgató asszonynak. 
Ez egy Klapka által – 1849. szeptember 16-
án, a világosi fegyverletételt követően – aláírt 
kinevezési okirat, amelyben Márkus Istvánt 
főhadnaggyá nevezte ki Komáromban. Nem 
azért nőtt a szívemhez, mert a magyarok hő-
siességét mutatja, hanem azért, mert jól jelzi: 
a Kárpát-medencei magyarságnak különös 
érzéke van az alkotmányossághoz, államalko-
táshoz, hiszen „felsőbb utasítás reményében” 
született. Szorult helyzetben is tudta Klapka, 
hogy szükséges felsőbb jóváhagyást kérnie – 
hangsúlyozta Orbán Viktor.

Hermann Róbert hadtörténész, az MTA 
doktora szakmailag tekintette át az 1848–49-
es eseményeket. Kiemelte, Fejér megye és 
Székesfehérvár mindvégig fontos szerepet 
játszott a szabadságharcban, „ebben jól ál-
lunk”. A mindenki által jól ismert pákozdi 
csata mellett beszélt a bicskei Batthyány-
kastélyban lezajlott egyeztetésről, amelyen 
Windischgrätz és a magyar országgyűlési 
küldöttség tárgyalt egymással. Megemlítet-
te az 1849 nyarán lezajlott székesfehérvári 
haleszi felkelést, amelynek következtében 
hat vértanú lelte halálát. Megtudtuk tőle azt 

is, hogy Arad, Budapest és Pozsony után Fej-
ér vármegye adta a legtöbb vértanút, tíz főt.

– Arra a történelmi időszakra tekintünk 
vissza ezzel a kiállítással, amikor a nemzet 
megpróbált felülemelkedni nehézségein, 
és igyekezett a haladás élvonalába lépni. Az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc 
nemzeti identitásunk meghatározó eleme, 
olyan sorsfordító, amelyhez csak az állam-
alapítás mérhető. A haza megtartásáért 
vívott küzdelemben a Fejér megyeiek is 
példaértékűen helyt álltak. Sokan adták vé-
rüket a hazáért, rájuk is emlékezünk a kiállí-
tás relikviáival. Az 1848–49-es események 
legfőbb üzenete az kell legyen, hogy a kö-
telességet vállalnunk, nemzeti értékeinket 
pedig összefogással védenünk kell – han-
goztatta dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke.

A folytatásban Simicskó István, az Or-
szággyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának 
elnöke, a vándorkiállítás egyik elindítója és 
Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap 
elnöke méltatta a kiállítást. Demeter Zsófia 
könyvcsomaggal köszöntötte a kiállítás gaz-
dag anyagának nagy részét összeadó három 
magángyűjtőt, Dobák Gézát, Hermann 
Róbertet és Máday Norbertet. Utóbbi 
nemcsak kapott, hanem adott is: egy dísz-
szablyát hozott, amely, mint mondta, rend-
kívül értékes, hisz kevés van már belőle az 
országban. Az egész rendezvény legfeleme-
lőbb pillanata a végére maradt: a színpadon 
álló Máday Norbert ölébe vette kislányát, 
Csengét, aki félve ugyan, de egyre bátrabban 
elkezdte énekelni a Kossuth-nótát, amelyet 
aztán az egész hallgatóság egyként vele éne-
kelt. Méltó lezárása volt ez a megnyitónak, s 
méltó volt a kiállításon látható tárgyakhoz, 
ereklyékhez, amelyekhez fogható nem volt 
még széles e megyében.

2  •  F e j é r  L a p 

„ILYEN TAVASZ CSAK EGY VOLT ÉLETEMBEN” 

Méltó emlékezés 
1848–49 hősei előtt

Soha nem látott ritkaságok, értékes magángyűjtemények féltve őrzött 
kincsei láthatók november 15-ig azon a vándorkiállításon, amelyet szep-
tember 29-én nyitottak meg a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Szent István Király Múzeumában. Az „Ilyen tavasz csak egy volt életem-
ben” – Győzelemtől bukásig címet viselő kiállítást Orbán Viktor, a Ma-
gyar Köztársaság volt miniszterelnöke nyitotta meg a termet zsúfolásig 
megtöltő érdeklődők, politikusok, közéleti szereplők, újságírók előtt.

M e g y e i  h í r e k

L. Simon László, a Fejér Megyei Közgyűlés 
Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke 
átadja az ezüst Ezeréves Vármegye emlék-
érmet Orbán Viktornak 2009. szeptember 
29-én Székesfehérvárott, az 1848–49-es 
kiállítás megnyitója alkalmából.
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– A költségvetés első félévi beszámolója ér-
dekes volt: tekintve, hogy folyamatos kor-
mányzati megszorítások vannak, nem na-
gyon volt jelentősége ennek, mert nem mi 
döntünk a pénzekről, megteszik azt a fejünk 
fölött. A kormány úgy kezeli az önkormány-
zatokat mintha gépek, eszközök lennének, 
mindezt cinikus, vádló kommunikációba 
ágyazva. Súlyosan érintik a negatív döntések 
legnagyobb intézményünket, a Fejér Megyei 
Szent György Kórházat, amely most zöld 
szalaggal és zászlókkal tiltakozik az ellehetet-
lenítés ellen. Mivel az eddigi lépéseink nem 
vezettek eredményre a kórház működteté-
sét illetően, kénytelenek voltunk más utat 
keresni. Muszáj volt ezt tennünk, hogy az 
emberek egészségügyi ellátása a következő 
kormány hatalomra kerüléséig zavartalan le-
gyen. Sajnáljuk a Távírda utcai rendelőt elad-
ni, de kénytelenek vagyunk meglépni, mert 
az emberek egészsége fontosabb. Szerencsé-
re pénzügyi helyzetünket érintően vannak 
pozitív jelek is, a pénzintézetekkel folyta-
tott sorozatos tárgyalások eredményeként 
hamarosan újabb forrásokhoz juthatunk 
kötvénykibocsátással vagy hitel felvételével 
– elemezte a megyei önkormányzat gazda-
sági helyzetét dr. Balogh Ibolya a közgyűlést 
követő sajtótájékoztatóján.

A közgyűlés 2010. március 31-ig meg-
hosszabbította Döbrentei Gábor ügyvezetői 
megbízatását a Velencei-tavi Vízi Sportisko-
la Nonprofit Kft. élén. A Fejér Megyei Ön-

kormányzat Intézményei Integrált Gazdasá-
gi Szervezete igazgatói állását több pályázó 
közül Bálint Lajosné nyerte el. Kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként címzetes 
igazgatói címet kapott Komlósi József, aki 
30 éve dolgozik a Vörösmarty Mihály Me-
gyei Könyvtárban, s egy évtizedig igazgató-
ként irányította az intézményt.

– Nagyon fontos napirend volt a Ve-
lencei-tó körüli ingatlaneladások ügye. A 
vizsgálat elindult, az első eredményekről 
tájékoztattam a képviselőket. Minderre 
azért volt nagy szükség, hogy elejét vegyük 
a további törvénytelen elidegenítéseknek. A 
tények a következők: Fejér Megye Közgyű-
lése 2000. augusztus 31-én aláírt szerződés-
sel értékesítette az Albatours Rt. részvényeit, 
így többek között a gárdonyi Agárd Hotelt, 
Varsa Hotelt, a gánti Turistaházat. Mindezek 
mellett a vevő tulajdonába került ugyan-
ezen értékesítés keretében a valamivel több 
mint 15 hektár területű Velencei Panoráma 
Camping is, kivéve az 1443 négyzetméteres 
parti sávot. A parti ingatlanrész a Fejér Me-
gyei Önkormányzat tulajdonában maradt. A 
vevő ennek ellenére a parti sávot is birtokba 
vette, bekerítette, jogellenesen megszüntetve 
ezzel a szabad átjárás lehetőségét. A tények 
közé tartozik az is: Fejér Megye Közgyűlése 
1998-ban értékesítette a Panoráma Camping 
mellett lévő közel 6 hektár területű ingatla-
nát három magánszemély részére, 90 millió 
forintért, amelyre ezt követően 910 millió 

forint erejéig jelzálogjog került bejegyzésre! 
Azt gondolom, ezt az ügyet nem kell ma-
gyarázni, a számok önmagukért beszélnek. 
Ebben az esetben az önkormányzat elide-
genítette a parti sávot is, megsértve ezzel a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tör-
vényben foglaltakat. A vonatkozó jogszabály 
ugyanis előírja: a természetes vizek partját 
a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos he-
lyi önkormányzat közérdekű célokra tartja 
fenn, ezért az államtól, az önkormányzattól 
beépítetlen ingatlantulajdon természetes vi-
zek partján nem szerezhető. Ugyanezen jog-
szabály egyúttal lehetőséget ad arra, hogy a 
tulajdonos önkormányzat helyi rendeletben 
– települési érdekekre tekintettel – a fenti 
szabály alól felmentést adjon. Ilyen határo-
zott, egyértelmű indokolást tartalmazó he-
lyi rendelet nincs és az adásvételi szerződés 
megkötésekor sem volt, ezért megállapítha-
tó, hogy a parti sáv vonatkozásában nincs 
jogalapja a szerződésnek. A konkrét esetben 
az ügyészség rendelkezik hatáskörrel az ügy 
kivizsgálására, adott esetben a bíróságtól 
kérve az eredeti állapot helyreállítását. Az 
ügyek teljes körű lezárásához további vizsgá-
latok és egyeztetések szükségesek – jelentet-
te ki dr. Balogh Ibolya.

2 0 0 9 .  o k t ó b e r  •  3

Testületi ülést tartott Fejér Megye Közgyűlése szeptember 24-én, ahol 
szomorú kötelességüknek tettek eleget a képviselők: egyperces néma 
csenddel adóztak nemrégiben elhunyt képviselőtársuk, Balogh György 
emlékének. Helyét Varga László vette át, aki a megemlékezést követően 
letette esküjét.

Almavásár a Simon és Simon Kft-nél:
8 féle alma kapható rendkívüli 

kedvezménnyel. A részletekről érdeklőd-
jék a 22/570-085-ös telefonszámon.
Jó minőségű tűzifa is előjegyezhető 

ugyanezen a számon.
Továbbra is kaphatók a 100%-os rostos 

gyümölcsleveink és akciós boraink.
Házi meggy- és szilvalekvárunk, 

valamint meggyszörpünk 
is megvásárolható.

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

www.simonessimon.hu

HIRDETÉS

Instabil pénzügyek, 
jogellenes elidegenítések

M e g y e i  h í r e k
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– Egy évvel ezelőtt vettem át Bicske város 
vezetését, amely akkor gyakorlatilag csőd-
ben volt. Magunkon kezdtük a spórolást 
és nem az embereken, feszes gazdálkodást 
vezettünk be. Azóta sem jutottunk csődbe, 
ám a mostani tervezet eddigi kemény mun-
kánkat gyakorlatilag romba döntheti. Észre 
kellene már végre vennie mindenkinek a 
kormányban, hogy nem bennünket károsí-
tanak ezzel – utalt Tessely Zoltán a kormány 

kimondott-kimondatlan támadásaira az ön-
kormányzatok ellen.

– A megyei önkormányzatok vannak a 
legrosszabb helyzetben mind közül. Már 
csak a bérek kifizetésére futja, dologi kiadá-
sokra alig-alig. A megyei kórház adóssága is 
egyre hatalmasabb az állami finanszírozás 
folyamatos kurtítása miatt. Véleményem 
szerint a tervezett elvonás a megye összes 
intézményét keményen érinteni fogja, elbo-

csátásokra lesz szükség, ha ezt valóban meg-
lépik – fogalmazott Törő Gábor.

– A legfurcsább az, hogy először kita-
lálják az egészet, majd egyeztetni próbál-
nak róla. Szerintem fordítva ülnek a lovon. 
Azt hiszem, az elvonással a kis települések 
közösségi közlekedése még rosszabb lesz, 
pedig eddig sem volt tökéletes, gondoljunk 
csak a vasúti szárnyvonalak megszüntetésé-
re vagy a buszközlekedés megnyirbálására. 
Gondba kerülnek az oktatási intézmények 
is, hiszen falun nem lehet osztályokat össze-
vonni, mert nincsen, csak egy. Egyszerűen 
az egész kormány hozzáállása cinikus – fej-
tette ki Varga Gábor.

– Rá kellene már végre jönnie a szocia-
lista kormányzatnak, hogy nem politikai el-
lenfeleivel tesz rosszat, hanem az emberek-
kel. Nem lesz pénze az önkormányzatoknak 
a kötelező feladatokon kívül semmire. A 
gyerekek, a szülők és a nyugdíjasok lesznek 
a legnagyobb kárvallottjai ennek az ámok-
futásnak. Annak ellenére, hogy jómagam 
képviselem a legnagyobb költségvetésű 
települést, Székesfehérvárról sem tudok 
túl sok jót elmondani. Iparűzési adóbevéte-
lünk 3 milliárddal csökken, a felelőtlen köt-
vénykibocsátás miatt január elején kétmil-
liárd forintot kell visszafizetnünk, és ehhez 
jön még a várható egymilliárdos elvonás. 
Jól látható, hogy hatmilliárd mínuszról in-
dulunk, amikor a főösszeg 33 milliárd kö-
rülire prognosztizálható. Egyelőre megold-
hatatlannak tűnik – hangsúlyozta Vargha 
Tamás.

A szocialista kormányzat újabb 120 milliárd forintot kíván elvonni az 
önkormányzatoktól, amelyeknek amúgy is „kilóg a fenekük a nadrág-
ból”. Ezzel kapcsolatosan osztotta meg gondolatait a sajtóval Varga Gá-
bor, Cece polgármestere, megyei képviselő; Tessely Zoltán, Bicske pol-
gármestere, megyei képviselő; Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke, móri önkormányzati képviselő és Vargha Tamás, Székesfe-
hérvár társadalmi kapcsolatok tanácsnoka, önkormányzati képviselő.

M e g y e i  h í r e k

A jövő évre tervezett költségvetési 
megszorítások szakemberek sze-
rint súlyosan érintik az oktatást, a 
szociális ellátórendszert és az egész-
ségügyet. Hosszabb távon összeom-
lásukat idézhetik elő. 

Ha az Országgyűlés a 2010-es 
esztendő költségvetési tervezetét el-
fogadja, annak súlyos következmé-

nyei lesznek Fejér megyére nézve is. Ezeket a gondolatokat Balsay 
István, a Fejér Megyei Önkormányzat alelnöke fogalmazta meg 
sajtótájékoztatójában. 

– A körülmények már most drámaiak, hiszen ellátatlan felada-
tok máris léteznek, és tapasztalható egyfajta szakmai csökkenés, 
amelyet az ott dolgozók helytállása képes csak ideig-óráig pótol-
ni – mondta Balsay István, aki hangsúlyozta, ez így tovább nem 
tartható.

A jelenlegi elvonások nagyságrendje akkora, hogy emiatt a 
Fejér Megyei Szent György Kórházban még nagyobb sorban ál-
lás, a várólisták elhúzódása és több műtét elmaradása várható. Az 
egészségügyi intézmény közel másfél milliárd forintos hiányt gör-

get maga előtt, hiszen az ígéretek ellenére sem kapták meg eddig 
a kiemelt póluskórházak fejlesztéséhez szükséges összeget. A me-
gyei kórházban és intézményeiben évente két és fél millió ember 
fordul meg. A közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, egyetértenek 
a Kórházszövetség azon álláspontjával, miszerint a 30 milliárdos 
zárolt összeget sürgősen ki kell adni a súlyponti kórházak számá-
ra. Máskülönben az egészségügyi rendszer összeomolhat. 

További sürgős lépések szükségesek a szakképzés területén. Az 
integrált szakképző központ létrehozását helyes lépésnek nevezte 
az alelnök, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az enyingi-
sárbogárdi térségben, Somogy és Tolna megye határszomszédsá-
gában válságjelenségek figyelhetők meg: a fiatalok nagy számban a 
megye elhagyására kényszerülnek. 

A szociális támogató rendszerek estében pedig – mint fogalma-
zott – az „épület alappilléreit lökdösik”. Ha az eddigi normatív támo-
gatások a harmadára, felére csökkennek, képtelenség lesz a keletkező 
hiányt pótolni. Zömében idős, segítségre szoruló emberekről és álla-
mi otthonokban felnövekvő fiatalokról van szó. A hatalom gyakorlói 
a megyére mint szükségtelen teherre tekintenek – egyszerű politikai 
megfontolásból. A megyét büntetni azt jelenti, hogy a megyében élő 
polgárokat büntetik.

4  •  F e j é r  L a p 

AZ EMBEREKEN CSATTAN AZ OSTOR , NEM A VÁROSVEZETŐKÖN

Az újabb elvonás vállalhatatlan

Tiltakozás 
az állami 
költségvetés 
ellen
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Mór a legkedveltebb üdülő-
hely Fejér megyében – a nya-
ralók véleménye szerint. A 
napilapos felmérés eredmé-
nyét igazoló díszoklevelet és 
márványtáblát – dr. Balogh 
Ibolya, a megyei közgyűlés 
elnöke köszöntőjét követő-

en – Elekes András, a Fejér Megyei Hírlap főszerkesztője és Nagy 
Zoltán Péter, a Pannon Lapok Társaságának ügyvezetője adta át 
Fenyves Péter polgármesternek.

A móri eseményen dr. Balogh Ibolya hangsúlyozta: megváltoztak 
az üdülési igények, elvárások. Azok is kezdik felfedezni Magyarorszá-
got, akik eddig Európa vagy a világ távoli tájait keresték. Ebben az idő-
szakban még több kreativitással kell felhívni a figyelmet Fejér megye, 
illetve lakóhelyünk természeti, művészeti, történelmi értékeire, a falusi 
turizmus, a hagyományos magyar vendéglátás egyedi, speciális, semmi 
máshoz nem hasonlítható hangulatára, élményeire. 

2009. szeptember 22-én tartotta szakmai nyitórendezvényét a Fejér 
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás TIOP projektje. Az EU-s 
projekt célja a TISZK szakmai fejlesztését, a gyakorlati képzés mi-
nőségének javulását támogató infrastrukturális és eszközfejlesztés, 
mely elősegíti a korszerű technológiák megismerését, a munkaerő-
piacon releváns, jól hasznosítható szakmák oktatását a munkaerő-
piac igényei és a szükségletfelmérés alapján meghatározásra került 

kiemelt szakmacsoportokban (kereskedelem-marketing, elektro-
technika-elektronika, gépészet), hozzájárulva ezzel a térség ver-
senyképességének és foglalkoztatási adatainak javulásához.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában megtartott 
ünnepélyes rendezvényen, a Bartók Táncszínház műsorát követően 
Balsay Istvánnak, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökének gondo-
latait hallhatták a vendégek. Ezután Cserna Gábor, Dunaújváros 
megyei jogú város humán alpolgármestere köszöntötte a résztvevő-
ket, majd Csapó Gábor TIOP vezető projektmenedzser beszélt a 
projekt megvalósítandó feladatairól. Végül L. Simon László, a Fejér 
Megyei Szakképzés-szervezési Társulás elnöke értékelte az oktatás 
és a szakképzés helyzetét.

Elindult az infrastruktúra-
fejlesztés a megyei TISZK-ben

Fejér megye alkotóinak seregszemléje az 
idén ismét a dunaújvárosi Kortárs Művészeti 
Intézetbe (KMI) költözött. Megyénk képző-
művészei krémjének munkásságából, illetve 
egészen pontosan munkásságukból láthatott 
ízelítőt a nagyközönség a Duna-parti város-
ban szeptember 15-től egészen október 2-áig. 
A kiállításon hatvanhét Fejér megyei kortárs 
művész több mint száz friss alkotásával talál-
kozhatott a művészetet pártoló közönség. 

Érdekesség, hogy Dunaújvárosba négy év után tért vissza e nagyszabású őszi tárlat. 
A kiállítást szervezők ügyeltek rá, hogy a már befutott nagy nevek mellett most is kivá-
ló munkákkal képviseljék magukat a feltörekvő fiatalok. A megnyitó ünnepségen a részt 
vevő művészeket és az érdeklődő közönséget dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte. Az évtizedes hagyományokhoz híven idén is külön elismerést aján-
lott fel a megyei önkormányzat mellett Székesfehérvár és Dunaújváros önkormányzata. A 
főként mezőföldi művészeket tömörítő ÚjPart Egyesület két díjat is kiosztott, valamint a 
Kortárs Művészetért Alapítvány is csatlakozott a díjazók sorához. A Fejér Megyei Önkor-
mányzat díját a Képző- és Iparművészeti Lektorátus döntése alapján Pintér Balázs kapta.

Rekordszámú nevező, fan-
tasztikus hangulat, kiváló 
ízek jellemezték az idén ötö-
dik alkalommal megrende-
zett lecsófesztivált Székesfe-
hérváron. Több ezren vettek 
részt a Várkörúton és a Rá-
kóczi úton megrendezett 
egész napos fiesztán. Ösz-
szesen 341 bográcsban főtt 
az ízletes étek, ki-ki a maga 

által legjobbnak ítélt elkészítési módot választva próbált beke-
rülni a szakemberek által kiválasztott legjobb 30 közé. Innentől 
kezdve már a szerencsére is szükség volt, hogy kiderüljön, ki 
lesz idén a Lecsókirály, ugyanis sorsolással dőltek el a helyezé-
sek. A legszerencsésebb csapatnak járó főzőedényt, koronát és 
vándorserleget Vargha Tamás tanácsnok adta át.

Az Országos Rendőr-főkapitányság által 
meghirdetett országos „Táblavadász” akci-
óhoz kapcsolódóan a Fejér Megyei Rend-
őr-főkapitányság is meghirdeti ezt az akciót 
Fejér megye területén a 2009. október 1. és 
2009. november 1. közötti időszakra.

A program lényege, hogy az állampolgárok 
közül aki indokolatlannak tűnő, esetleg megté-
vesztő KRESZ táblát észlel a megye, illetve a 
megyeszékhely útjain, az a tábla fotóját, a be-
azonosításhoz  szükséges helyszín pontos leírá-
sát juttassa el az fmbb@t-online.hu címre. Az 
akció a megye valamennyi útjára vonatkozik. 
A program meghirdetésekor hangsúlyozzuk, 
hogy az csak jelzőtáblával kapcsolatos bejelen-
tések megtételére ad lehetőséget.

Műfajok randevúja Dunaújvárosban Táblavadászat 
Fejérben is

Mór a legkedveltebb Lecsófesztivál Fehérváron
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Súlyos nukleáris baleset történt Pakson 
az atomerőműben; a szirénák azonnal 
éles visítással jelezték ezt a környéken 
található településeken. Nem volt ez alól 
kivétel a Fejér megyei Alap község sem, 
amely szeptember 10-én fél tizenegytől 
felbolydult méhkashoz hasonlított. Sze-
rencsére mindez csak gyakorlat volt, de a 
veszélyre nem árt felkészülni – mondják 
a szakemberek. Másfél évtizednyi szünet 
után ismét védelmi igazgatási gyakorlatot 
tartottak a megyében.

Ahogy az eseményt megelőző sajtótájékozta-
tón elhangzott, a gyakorlatnak kettős célja van: 
egyrészt a védelmi igazgatási rendszer, vagyis 
a döntés-előkészítés és döntéshozatal próbája, 
másrészt a meghozott védelmi intézkedések 
végrehajtásának gyakorlása éles körülmények 
között. A választás azért esett Alapra, mert a te-
lepülés Paks 30 kilométeres körzetében fekszik, 
vagyis a legelső védekezési zónában található.

A gyakorlat az alapi művelődési otthon-
ban vette kezdetét, ahol a Fejér Megyei Vé-
delmi Bizottság elnöke, dr. Balogh Ibolya 
köszöntötte a résztvevőket. Az eseményen 
részt vett többek között Muhoray Árpád ve-
zérőrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főigaz-
gató-helyettese, Orosz Zoltán vezérőrnagy, az 
Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnöke, 
valamint a Paksi Atomerőmű és az Országos 
Atomenergia Hivatal szakemberei. Rajtuk 
kívül jelen voltak a környező megyék kataszt-
rófavédelmi igazgatói, az atomerőmű 30 kilo-
méteres körzetébe eső Fejér megyei telepü-
lések polgármesterei, valamint a gyakorlaton 
együttműködő szervezetek képviselői.

– Az országban ilyen átfogó gyakorlat rég-
óta nem volt, amelybe a lakosság is bevonásra 

került. Minden résztvevő szakmai ismeretei-
nek legjavát nyújtotta, ezért kiválóan sikerült 
a próba. Természetesen voltak apróbb hibák, 
de ezeket ki lehet javítani. A legnagyobb 
hozadéka a gyakorlatnak, hogy az emberek 
megtanulták, mire számítsanak egy esetleges 
katasztrófa esetén – összegezte Szentes Lász-
ló, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkára, 
aki az előkészítést végezte és a gyakorlat során 
a vezetői törzset irányította.

– Korábban nem vettem részt hasonló gya-
korlaton, de tapasztalataim alapján mondha-
tom, a védelmi bizottság tagjai nagyon komo-
lyan veszik munkájukat. Enélkül nem lehetett 
volna ilyen precízen, pontosan végrehajtani a 
védelmi igazgatási gyakorlatot. Jó érzés volt 
látni, tapasztalni azt a rendezettséget, amely 
a nap folyamán mindvégig megvolt. Megta-
nulhattunk olyan dolgokat, amelyek bármely 
egyéb esetben hasznosíthatók. A lakosság ér-
zékelhette, hogy a veszély valós, ezzel nekik 
folyamatosan együtt kell élniük. A gyerekek 
is rendkívül fegyelmezetten viselkedtek, lát-
szott, fontosnak tartják a képzést, amelyet a 
későbbiekben hasznosítani tudnak – hang-
súlyozta dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Védelmi Bizottság elnöke.

Az új tanév új megpróbáltatásokkal kezdődött Mezőfalván és 
Rácalmáson. Mindkét településen munkaterületté vált a helyi 
általános iskola környéke, ugyanis nagy felújításokkal indult a 
szeptember.

Mezőfalván az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb beruházására 
került sor, amely során korszerűsítik az épületet, a világítást, átalakít-

ják a főbejáratot, kicserélik az ablakokat és liftet építenek az épületbe. 
Mindezen felül geotermikus fűtési rendszert alakítanak ki és állítanak 
szolgálatba. A rácalmási Jankovich iskolában szintén jelentős beavatko-
zások történnek, melyek a régi épületszárnyakat érintették, érintik. Itt 
három tantermet, zsibongót, fiú és lány mosdót alakítanak ki. A terve-
zett összekötő épületrészek kör alakban, boltozatos pillérsorral határol-
ják majd a megújuló udvart. Az idei tanév rugalmasságot, türelmet igé-
nyel gyerektől, pedagógustól, szülőtől egyaránt, de mindent egybevetve 
megállapítható, hogy megéri alkalmazkodni, hiszen a türelem és kitartás 
ára egy megújult, csodálatos környezet és egy modern iskola lesz.

hivatalos megfogalmazás szerint a 
gyakorlat célja az Összhaderőnemi 
Parancsnokság és alárendelt egy-

ségei, a gyakorlat végrehajtásba bevont ka-
tonai szervezetek sajátos harci, kiszolgálói 
feladatainak megszervezése és vezetése egy 
országvédelem során. S legfőképp demonst-
rálni a magyar honvédség meglévő katonai 
képességeit.

A szeptember 15-i nyilvános katonai 
bemutatón megnyitó beszédében Tömböl 
László vezérezredes, vezérkari főnök kö-
szöntötte a megjelent közjogi méltóságokat, 
kormánytagokat, a megyei önkormányzat 
elnökét, dr. Balogh Ibolyát, a városi vezetés 
képviselőit, majd szólt arról, hogy a Bevési 
Irány gyakorlatai a 2001. évtől kezdődően 
minden évben végrehajtásra kerülnek. Az 
ez évi gyakorlatsorozat teljesítette rendelte-
tését, és megmutatta a magyar honvédség 
felkészültségét. A többhetes gyakorlaton 14 
katonai szervezet 1400 katonája vett részt 
300 haditechnikai eszközzel. A katonai moz-
dulatok és a kitelepített eszközpark sok száz 
katona összehangolt munkáját igényelte.

NUKLEÁRIS VESZÉLY- 
HELY ZETET HÁRÍTOTTAK 
EL ALAPON

Csak gyakorlat

A TÜRELEM ÁRA: MODERN ISKOLA

Megéri alkalmazkodni 

Bevetési Irány 
2009 

A
Ez évben a Fejér megyei Ercsi 
adott otthont a Magyar Honvéd-
ség Bevetési Irány 2009 elneve-
zésű hadgyakorlatának. Hely-
színként a település közelében a 
honvédség által használt Duna-
parti, Vízi Kiképző Bázis szolgált 
augusztus 21-e és szeptember 
25-e között.

M e g y e i  h í r e k
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lsőként Tatár Attila altábornagy fő-
igazgató értékelte munkásságát, aki a 
leköszönő vezető munkáját, közéleti 

kapcsolatait, a társadalom valamennyi képvi-
selőjével való együttműködését példaértékű-
nek nevezte. Ezt követően az önkormányzati 
miniszter nevében dísztőrt adományozott 
Mihály Jánosnak. Majd kinevezte Fülep Zol-
tán alezredest a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatójává, Bárdos Zol-
tán alezredest pedig igazgató-helyettessé.

– Tisztában vagyok azzal, hogy mennyire 
fontos a tevékenységük. Sőt, biztos vagyok 

abban, hogy a laikus állampolgárok is tisztá-
ban vannak a katasztrófavédelmi szakembe-
rek, a tűzoltók munkájának jelentőségével. 
Átérezzük, milyen felelősség nehezedik a 
vállukra mindennap, de tudjuk, biztosak le-

hetünk benne, hogy számíthatunk Önökre 
és vezetőikre. Mihály Jánossal 2006 októbere 
óta dolgoztam együtt a megyei védelmi bi-
zottságban, mindig számíthattam szaktudás-
ára, kiváló képességeire, felelős együttmű-
ködésére. A mai ünnepi esemény azonban 
nemcsak a búcsúzásról szól, hanem az új igaz-
gató köszöntéséről is. Örülök annak, hogy 
olyasvalaki lesz az új vezető, akik nem fölülről 
vagy kívülről érkezett, hanem évek óta a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóságon szol-
gál, jól ismeri Fejér megyét. Ez már csak azért 
is fontos, mert a következő időszakban nagy 
kihívások várnak ránk – fogalmazott ünnepi 
köszöntőjében dr. Balogh Ibolya, a megyei 
közgyűlés elnöke.

A leköszönő igazgató az eltöltött évek em-
lékére szalagot kötött az igazgatóság csapat-
zászlójára, melyet átadott utódjának, aki az 
ünnepi állománygyűlés következő momen-
tumaként megtartotta első igazgatói felszóla-
lását. Fülep Zoltán beszédében megköszönte 
Mihály János munkáját, s jelezte, sokat tanult 
tőle, jó tanácsait nem felejtve meg fogja őriz-
ni a közösen elért eredményeket.

Vezetőségváltás a megyei 
katasztrófavédelem élén

Ünnepélyes állománygyűlés keretében vezetőváltásra került sor a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság élén: a nyugállományba vonuló Mihály Jánost Fülep 
Zoltán váltotta az igazgatói székben. A Megyeháza dísztermében megrendezett ün-
nepségen Mihály János elköszönt az együttműködő szervek vezetőitől, polgármes-
terektől, beosztottjaitól, a megyében működő hivatásos, önkéntes és létesítményi 
tűzoltóságok parancsnokaitól. Természetesen őt is többen köszöntötték.

   FÜLEP ZOLTÁN
– Energetikai mérnökként végeztem a Budapesti 
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán, majd 
felsőfokú tűzvédelmi szakképesítést szereztem a 
BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézetében. 1995-ben 
kezdtem tűzoltó pályafutásomat Budapesten, a Fő-

városi Tűzoltó Parancsnokságon, majd a BM Tűz- és Polgárvédelmi In-
tézet ének Műszaki Tanszékén dolgoztam kiemelt főtanári beosztásban. 
2005-ben kerültem Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság állományába. Kezdetben ügyeletvezetői, majd később, 2007-
től titkárságvezetői beosztásban dolgoztam. 2008-tól pedig igazgatóhe-
lyettesként szolgáltam, egészen mostanáig. A megyei szervezet vezeté-
sére pályázatot írt ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és 
több pályázó közül engem találtak a legmegfelelőbbnek: így jutottam el 
az igazgatói pozícióig – foglalta össze eddigi pályáját Fülep Zoltán.

A jövőre vonatkozó szakmai terveivel kapcsolatban elmondta, 
a mostani szakmai szintet meg kívánja tartani, folytatni kívánja 
a nyugdíjba vonult igazgató megkezdett munkáját, hiszen – mint 
mondta – Mihályi János igen komoly munkát végzett, számos ered-
ményt ért el a hivatásában. – A jelenlegi gazdasági helyzetben fon-
tosnak tartom az igazgatóság működőképességének megőrzését, ezen 
kívül számos új kihívásra is reagálnia kell a katasztrófavédelemnek. 
Számolni kell a megyét esetlegesen veszélyeztető tényezőkkel, például 
– mivel a megye frekventált helyen fekszik – a számottevő közlekedési 
forgalommal, veszélyesáru-forgalommal. Az ebből adódó problémák 
megoldásához pedig elengedhetetlen a társszervezetek munkatársai-
val való kiváló együttműködés, a települések polgármestereivel való 
jó viszony, hiszen a különféle baleseteknél nagyban segítik a mielőbbi 
kárfelszámolást a jól működő emberi kapcsolatok – számolt be az 
új igazgató.

   MIHÁLY JÁNOS
– 1976-ban vonulós tűzoltóként kezdtem hivatáso-
mat, majd 1979 és 1982 között Németországban, a 
magdeburgi tűzoltó szakiskolán főiskolai diplomát 
szereztem. 1983-ban kerültem a Fejér Megyei Tűzol-
tó-parancsnokságra mentő-tűzvédelmi területen, osz-

tályvezetői beosztásba. 1992-ben megyei tűzoltóparancsnok-helyettesnek 
neveztek ki. Ez idő alatt a hivatásos, az önkéntes, valamint a létesítményi 
tűzoltóságok szakmai tevékenységét irányítottam. 2000-ben a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon igazgatóhelyettesi beosztásba kerültem, 
majd 2005-től igazgatóként szolgáltam – idézte fel pályájának alakulását 
Mihály János. Az ezredes egyébként számos kitüntetéssel büszkélkedhet: 
szakmai tevékenységének elismeréséül Szent Flórián érdemjelet kapott, 
majd a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki. 
A nyugdíjba vonult igazgató jó szívvel emlékszik vissza a Székesfehérváron 

eltöltött évekre, hiszen, mint mondta, mindig jó kollégákkal dolgozott együtt, 
szerette a munkáját. – Eszembe jutnak olyan esetek a munkával töltött évek-
ből, amelyek emlékezetesek voltak számomra. Némelyiknél, így visszaemlé-
kezve, nagy szerencsénk volt, hiszen olyan körülmények adódtak, hogy akár 
rosszra is fordulhatott volna a helyzet. Ám mindig ép bőrrel megúsztuk, soha 
nem történt baleset, annak a szakszerű munkának köszönhetően, amelyet 
a tűzoltók ma is végeznek – emlékezett vissza Mihály János. Mint tevékeny 
embernek, nehéz volt otthagynia a hivatását, de mint mondta, nem szakad 
el teljesen a pályától, hiszen az 1992-ben újjáalakított Fejér Megyei Tűzoltó 
Szövetségben elnökként továbbra is végzi majd munkáját.

– Ezt a tevékenységet folytatni fogom mindaddig, amíg lehetőségem lesz 
rá. Nem hagyom abba a munkát, szervezzük tovább rendszeresen az orszá-
gos versenyeket, és ugyanúgy végzem a többi társadalmi funkciómat, mint 
eddig. Hiszen úgy gondolom, nagy szükség van az önkéntes egyesületekre 
– mondta a jövőre nézve Mihály János.

E
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K u l t ú r a

„A valós tényektől nagymértékben elrugaszkodó vádaskodások 
nem segítik a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, a nemzeti va-
gyon védelmét. Megnehezítik az esetleges problémák beazonosítá-
sát, feltárását, a felelősség megállapítását, a gazdálkodási folyamatok 
közvélemény általi ellenőrzését. Ezért a Pénzügyminisztérium arra 
kéri az állami vagyongazdálkodás ügyében a nyilvánosság előtt meg-
szólalókat, hogy csak kellően alapos tájékozódás után formáljanak 
véleményt. Az alaptalan vádaskodásoktól pedig tartózkodjanak.” 
– áll a Pénzügyminisztériumnak a sukorói beruházással kapcsolat-
ban kiadott közleményében. A Pénzügyminisztérium közleményére 
reagálva dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és dr. 
Bencze Izabella jogász kifejtette, hogy a kormány a nemzeti vagyon-
nal nem a magyar érdekeknek és nem a magyar törvényeknek meg-
felelően gazdálkodik. 

– E meggyőződésünket megerősítve fogalmaztuk meg észre-
vételeinket, véleményünket több alkalommal a sukorói kaszinó-
beruházással kapcsolatban is. Úgy látjuk, a Pénzügyminisztérium a 
közelmúltban kiadott közleményével ismét manipulálni próbálta a 
közvéleményt, amit nem hagyhatunk szó nélkül. Leszögezzük, hogy 
állításaink valós tényeken, jogszabályokon, az ÁSZ jelentésén és 
hivatalos dokumentumokon alapulnak, bár nyilvánvalónak látszik, 
hogy a kormány ezeket az anyagokat igyekszik eltitkolni a közvéle-
mény elől. Nem hagyjuk, hogy a személyi felelősség, a hazafiság, a 
közösség vagyona és értékei, az átláthatóság csupán a kormány által 
kiüresített fogalmak legyenek. Ne tekintse se a kormány, se a pénz-
ügyminisztérium egy olyan egyszerű játszma részének a magyar föl-
det és vagyont, amelynek során a szabályokat kényük-kedvük szerint 
formálhatják, szereplőit bábuként tologathatják, a saját érdekeiknek 
megfelelően – áll a dr. Balogh Ibolya és dr. Bencze Izabella által ki-
adott közleményben. 

A levél aláírói arra kérik a pénzügyminisztert, hogy ne próbálja 
titkolózással, elhallgatással vagy hazug közleményekkel befolyásolni 
az állampolgárok alkotmányos alapjogait, a szabad véleménynyilvá-
nításhoz és közérdekű adatok megismeréséhez való jogot. 

HATALMAS KÁR ÉRHETTE AZ ÁLLAMOT
„Hatalmas kár érhette az államot az úgynevezett sukorói in-
gatlancserénél, az ügyészség szerint ugyanis a vagyonkezelő 
cég a valós értéknél közel 600 millió forinttal magasabbért vá-
sárolt meg három telket egy vállalkozótól. A Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő még 2008-ban 787 millióra becsülte a telket, az 
ügyben nyomozó ügyészség azonban közölte, hogy az ingatla-
nok csak 193 milliót érnek, amivel újabb fordulat állt be a már 
eddig is nagy politikai vihart kavart ügyben” – értesült az Origo 
internetes portál. 

„Az úgynevezett sukorói földcsere ügyében nyomozó fő-
ügyészség által kirendelt igazságügyi szakértő szerint csak 
193,8 millió forintot érnek azok az albertirsai és pilisi ingatla-
nok, amelyekért cserében Joav Blum izraeli-magyar vállalkozó 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) egy sukorói telket 
kapott” – olvasható a főügyészség október 1-jén kiadott közle-
ményében.

„A csereszerződésben szereplő és az ügyészségi szakértő 
becslése közti különbség 593,5 millió forint. Az állam ugyanis 
787,4 millió forint értékben számította be az albertirsai és pilisi 
ingatlanokat, amiért cserébe Blumnak adta a Velencei-tó mel-
letti sukorói telket. Ezen a telken nemzetközi befektetők óriási 
szórakoztató- és szerencsejáték-központot terveznek, amelyhez 
megszerezték a kormány támogatását is, emiatt az ügyben indult 
nyomozás politikai vihart is kavart” – írta az internetes portál. 

Újabb fejlemények 
a sukorói ügyben

A Pénzügyminisztérium szeptember közepén közle-
ményt adott ki a sukorói kaszinóberuházással kap-
csolatban. A közleményre dr. Balogh Ibolya, a Fej-
ér Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Bencze Izabella 
jogász nyilatkozatban reagált. Mindeközben a fő-
ügyészség közleményéből kiderül az is, hogy majd’ 
600 milliós kár érhette a Magyar Államot a sukorói 
földcsereügylettel kapcsolatosan.

HIRDETÉS

M e g y e i  h í r e k
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Szabó László főigazgató dolgozói gyű-
lést hívott össze szeptember végén. 
A zsúfolásig megtelt aulában arról 

tájékoztatta munkatársait, hogy rendkívüli 
helyzet állt elő: a Szent György kórház intéz-
ményeiben ápolt betegek tízezreinek ellátási 
költségét nem fizeti ki az egészségbiztosító, 
emiatt egyre több beteg ellátását kénytele-
nek elhalasztani. Tiltakoznak amiatt, hogy a 
betegek jogos elégedetlenségét, a kényszerű 
kompromisszumok erkölcsi terhét az egész-
ségügyben dolgozókra hárítja a kormányzat, 
sőt cinikus módon a bajok okaként is az in-
tézményeket, azok „pazarlását” jelöli meg.

– Szeretnénk ismerni a valódi okokat, 
amelyek hátráltatják az egészségügy finan-
szírozásának rendezését. Elég a hazugsá-
gokból, a közvélemény tudatos félrevezeté-
séből, munkánk, hivatásunk, hozzáállásunk 
lejáratásából – mondta nagy tapsot kiváltva 

a főigazgató. Hangsúlyozta, hogy a lényegé-
ben eredménytelen tárgyalások következ-
ménye belátható időn belül az lesz, hogy 
még több beteg marad ellátatlan, a kórházak 
eladósodása folytatódik, csődbe mehetnek, 
és bizonytalanná válik az egészségügyi dol-
gozók sorsa. – Nem a bérért, hanem a mun-
kakörülmények romlása ellen emelünk szót, 
mert reagens híján nem tudjuk megmonda-
ni a beteg baját, gyógyszer nélkül nem tu-
dunk gyógyítani, kikapcsolt villany mellett 
nem tudunk operálni.

A főigazgató azt kérte, a krízishelyzetben 
mindenki még nagyobb gonddal végezze 
munkáját.

(A zászlók és a valamennyi dolgozó által 
viselt szalagok anyagköltségét a munkavál-
lalók maguk állták, és nem terhelte a kórházi 
költségvetést a varratás sem, mert önkénte-
sek ingyen, szolidaritásból végezték el azt.)

– Az elmúlt években az akut szívkoszorúér-
elzáródással küzdő betegeket többnyire Bu-
dapestre küldtük, megfelelően az ajánlások-
nak. Amikor kiderült, hogy túlterheltség mi-
att átlagosan 193 perc után történhetett csak 
meg – az ajánlott 90-120 helyett – az érintett 
koszorúér tágítása, onnantól csak akkor tet-
tük, ha várhatóan azonnal el tudták kezdeni 
a beavatkozást. A többiek esetében vérrög-
oldóval itt kezeltük a betegeket, de az kevés-
bé eredményes. A Katéteres Labor indulása 
(2007 tavasza) óta készültünk arra, hogy az 
akut tágításokat helyben és biztonságosan 
el tudjuk végezni. Az eredményeink jók – 
mondta el tájékoztatójában dr. Sereg Mátyás.

A szakember úgy fogalmazott: „idő 
egyenlő szívizom”. Minél később történik 
meg a szívinfarktusos betegnél a szakszerű 
beavatkozás, annál rosszabbak az esélyei. 
Ennek ellenére az a tapasztalatuk, hogy az új 
ellátási területekről sok beteget még mindig 
Budapestre igyekeznek eljuttatni azzal az in-
dokkal, hogy közelebb van, és hogy például 
Fehérváron nincsen szívsebészet.

– Bizonyára nem tudják, hogy így az 
OMSZ hivatalos adatai szerint átlag másfél-
két órával később jut megfelelő intézménybe 
a rászoruló, és hogy a nálunk jóval fejlettebb 
nyugati országokban sem előírás a szívse-
bészet helyben megléte – a szakma ajánlása 

egy óra alatt elérhető szívsebészetet ír elő. 
Székesfehérvárról rohammentővel vagy he-
likopterrel Budapest maximum fél-egy óra 
lenne! – hangsúlyozta a főorvos. 

– A Szent György Kórházban felszálló ág-
ban lévő, tisztességes, a munkát szervezetten 
végző öt (rövidesen hat) fős orvosi team van, 
amely mindenben a nemzetközi és magyar 
ajánlások, valamint a Kardiológus Szakmai 
Kollégium által elfogadott kritériumok sze-
rint tevékenykedik – fejtette ki Sereg főor-
vos, aki kiemelte, hogy nem amatőrök várják 
a betegeket, hanem felkészült szakemberek 
szeretnék az ellátást időben minél közelebb 
vinni a hozzájuk.

Megtudtuk még, hogy a közeljövőben az 
ÁNTSZ a szakfelügyelőkön keresztül felszó-
lítja az érintett területek háziorvosait, hogy 
infarktus gyanújánál készítsenek EKG-t, és 
szükség esetén azonnal a Fejér Megyei Szent 
György Kórházba küldjék a pácienseket. 
Hasonló rendelkezést az OMSZ regionális 
vezetője már foganatosított az említett térsé-
gek mentőállomásain.

Még egy dologra hívta fel a figyelmet 
Sereg főorvos. Elmondása szerint a legtöbb 
késést mindezek ellenére a betegek generál-
ják. Amikor érzik, hogy nagy baj van, előbb 
beszélnek rokonnal, ismerőssel és esetleg 
orvossal ahelyett, hogy rögtön mentőt hív-
nának, amely szükség esetén beszállíthatná 
őket a megfelelő központba. Vagyis ha erős 
mellkasi fájdalmat, szorítást, nyomást és lég-
szomjat éreznek, verejtékezés kíséretében ne 
késlekedjenek, hívják a 104-et!

Közelebb hozták az életmentő ellátást
Az akut infarktussal beszállított betegeknél azonnali katéteres koszorúér-tágítást 
tudnak végezni a nap 24 órájában – immár fél éve – a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban.  Augusztustól – a megyei kórház közvetlen ellátási területe mellett – ide 
csatolták a régióból Dunaújváros, Bicske, Tatabánya, Oroszlány és Kisbér térségét is 
erre az ellátásra. Az eddigi tapasztalatokat dr. Sereg Mátyás megyei kardiológus szak-
felügyelő, a Fejér Megyei Szent György Kórház osztályvezető főorvosa elemezte.

Zöld zászlók alatt
Ahogyan országszerte, úgy a Fejér 
Megyei Szent György Kórházban is 
zöld zászlót tűztek ki az épületekre, 
és zöld szalagot viselnek a dolgozók 
is, hogy ezzel is jelezzék: egységesen 
tiltakoznak a kormányzatnak a kór-
házak működését ellehetetlenítő in-
tézkedései ellen.

E g é s z s é g ü g y
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em véletlen mindez: a mintegy 
2500 lakosú Lajoskomárom Fejér 
megye fiatal községei közé tarto-

zik, a XVIII. század végén még egy hatal-
mas, sűrűn benőtt erdő terült el a helyén. 
A területet az enyingi Batthyány család bir-
tokolta. Lajoskomáromot a nemesi família 
alapította azzal a szándékkal, hogy nagybir-
tokaikat gazdaságosabban meg tudja művel-
tetni jobbágyaival. Herceg Batthyány Lajos 
(nem a leendő miniszterelnök) egy orszá-
gos körlevelet tett közzé, kedvezményeket 
ígérve az ide letelepülni szándékozóknak. A 
betelepülők 1802-ben kezdték benépesíteni 
a kijelölt területeket; a fentiek szerint tele-
pített község a Lajoskomárom nevet kapta. 
„Vas Gereben azt mondta, Lajoskomárom 
az első rendes falu” – mondja a Fejér Lap-
nak Macher József polgármester.

Szorgalmas, új lehetőségeket kereső te-
lepesek költöztek az új faluba: evangélikus 
svábok érkeztek Pusztavámról, katolikus 
németek Vértesacsáról, tótok Oroszlány-

ból, magyarok Homokszentgyörgyről és 
Verebről. Az ozorai úttól nyugatra elterü-
lő földterület Lajos herceg öccséé, Fülöpé 
volt, ezért ez a terület a Fülöp-hegy nevet 
kapta. Ide szőlőt telepítettek, amely mind 
a mai napig művelés alatt áll, sőt kelle-
mes kikapcsolódást nyújt a pincesori séta 
az ide látogatóknak. A Batthyány család 
Lajoskomárom házhelyeit főúri rangjának 
megfelelően a H betű alakjában jelölte ki. 
Itt kaptak egy kis magyar hold területű ház-
helyeket, szessziót, páskomot, szőlőföldet. 
A helyiek a XIX. század végén megalapoz-
ták szakmai hírnevüket az állattenyésztés és 
a növénytermesztés területén, és a XX. szá-
zad első harmadában – az országban először 
– önsegélyező egyesület alakult a termelők 
között, egymás kárainak enyhítésére. A falu 
címerét és zászlaját 1993-ban készítették, 
amely a három felekezetre és a mezőgazda-
ság túlsúlyára utal.

Lajoskomáromban mindmáig megha-
tározó az agrárium. A község utóbbi évti-
zedeit meghatározta az egykori Győzelem 
Tsz, amely az ország egyik legjobb gazda-
sága volt az előző rendszerben. Ráadásul 
a háztáji gazdaságoknak is jól ment a sora: 
húszezer sertést tartottak a téeszen kívül 
is. A Győzelem Tsz. a rendszerváltás után 
magáncégekké alakult, de a jelenlegi válság 
ezt a körzetet is sújtotta. „Enyingen, Sárbo-
gárdon több cég megszűnt, egyre többen 

járnak Fehérvárra dolgozni.” A munkanél-
küliség terén a körzethez képest jól áll a te-
lepülés: itt körülbelül 8-10 százalékos, míg 
a környéken jellemzően kétszer ilyen magas 
a munkanélküliek száma. A Balatonra nem 
sokan járnak dolgozni: „rendes munkahe-
lyet szeretnének a községbeliek, nem sze-
zonmunkát” – magyarázza a polgármester. 
Lajoskomáromnak hátrányosak a közleke-
dés-földrajzi adottságai: csak alacsonyabb 
rendű közúton érhető el, illetve a 64-es szá-
mú főközlekedési úthoz bekötőúttal csatla-
kozik, annak ellenére, hogy a község min-
denkori vezetése igen erősen szorgalmazott 
minden közelebbi vasútépítést. 1891-ben 
például nagy részvényvásárlást ígértek, ha 
a Veszprém–Enying–Dombóvár között ter-
vezett helyiérdekű vasút megépül, és az a 
község határát érinti. Ez a terv azonban az 
uradalom tiltakozásán megbukott, vasútvo-
nal tehát nem érinti a községet.

Mivel ma a mezőgazdaság nem tud 
több embernek munkát adni, ezért kitörési 
pontként a tervezett termálberuházást ne-

Késő nyári napsütésben érkezünk Lajoskomáromba: a rendezett köz-
ség utcáin óvatosan lehet csak átkelni, mert egymást érik a traktorok 
és más munkagépek. A betakarítás napjai a szorgalmas Lajoskomárom 
legszebb hagyományait idézik fel.

LAJOSKOMÁROM 

Az első rendes falu

NÉVJEGY

Lajoskomárom
Rang: nagyközség

Irányítószám: 8136
Körzethívószám: 25

www.lajoskomarom.hu
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A falu három temploma közül az 
evangélikus épült fel elsőként, 1817-
1822 között a hívek erejéből. Ezt az 
épületet 1911-ben, 1967-ben, majd 
1999-ben renoválták. A templom 400 
férőhelyes. A harangokat az I. világhá-
ború idején beolvasztották. Helyet-
tük 1922-ben készültek új harangok. 
Az evangélikus templom orgonáját 
a pécsi Angster cég készítette. Oltár-
képe Jézust ábrázolja a Gecsemáné 
kertben. Az órapárkányos, hagyma-
sisakos tornyú református templom 
1912-ben épült. Harangjait az I. világ-
háborúban szintén beolvasztották, és 
1924-ben, illetve 1929-ben öntöttek 
új harangot. A falu római katolikus 
templomát Hornig Károly költségén 
építették. Alapkövét 1900. június 13-
án helyezték el, a harangokat és az új 
templomot 1901-ben áldották meg. 
Az orgonát a püspök támogatásával a 
hívek vásárolták. A templomot 1943-
ban, majd 2000-ben tatarozták. 1961-
ben a községben megépült közös 
fedezeti forrásból az új mozihelyiség 
250 férőhellyel, amely ma már nem 
működik.

Az I. világháború után a lakosság 
a temető felé vezető út mentén gesz-
tenyefákat telepített, a háborúban 
elesett lajoskomáromi emberek emlé-
kére. Minden áldozatnak egy-egy fát 
ültettek. Ez lett a gesztenyefasor, ide 
épült az óvoda, majd később az isko-
la is, amely korábban a háború előtti 
egyházi iskolák különféle épületeiben 
szétszórva működött. Ha tovább sétá-
lunk a fasorban, a temetőbe érünk. Itt 
találjuk az 1991-ben a védett Geszte-
nye fasor háromszögébe áthelyezett 
emlékparkot, amelyben az I. és II. vi-
lágháború, valamint az 1956-os hősi 
halottainak emlékoszlopát állították 
fel. Az első világháborúban 80, a má-
sodikban 88, az 1956-os forradalom-
ban egy lajoskomáromi személy vesz-
tette életét.
 Felhasznált forrás: lajoskomarom.hu

Lajoskomárom 
látnivalói

M e g y e j á r ó

vezte meg Macher József. A tervezett fürdő 
Lajoskomárom vízi hagyományait elevení-
tené fel: a Kutas-ér mentén 1879-ben hoz-
ták létre az első tavat. 1941-ben Hahn János 
kérte, hogy újabb halastavat hozhasson lét-
re. Ma öt horgásztó szolgálja a szabadidős 
tevékenységet. A Kutasi-tavon a leeresztés 
és tisztítás kapcsán 1932-ben strandfürdőt 
alakítottak ki. A strand kialakítását a község 
jegyzője igen jó megfigyeléssel indokolta: 
„A községnek közfürdője nincs, így évente 
a nyári időszakban valóságos népvándorlás 
indul meg a Balaton felé, hogy ott felüdülje-
nek. A Kutasi tó hozzáférhetőségénél, por-
mentes, vadregényes fekvésénél fogva egy 
közfürdő létesítésére rendkívül alkalmas.” A 
határban talált hévízforrás még kiaknázásra 
vár, nagy reményeket fűznek hozzá a köz-
ségbeliek.

A remény nem csak ebben nyilvánul 
meg: Lajoskomárom utcáin sétálgatva fel-
tűnő a rendezettség és a sok zöldfelület. A 
község tisztes megjelenésén elkötelezett ci-
vilek dolgoznak, Középbogárdon Faluvédő, 
Lajoskomáromban Faluszépítő Egyesület 
őrködik a rendezettség, virágosítás felett. 
Húsz élő, működő civil szervezet a bizonyí-
téka az élni akarásnak. A polgármester ben-
nük látja a falu életben maradásának zálogát 
a tervezett termálberuházás mellett.

Lajoskomárom infrastruktúrája jónak 
mondható, de a csatornázás még hiányzik. 
A polgármester szerint enélkül esély sincs 
a kibontakozásra, ezért a KEOP kétlépcsős 
uniós pályázatán Déggel közösen indult a 
település. „Az első fordulót sikerrel vettük, 
gőzerővel készülünk a második fordulóra, 

a kivitelezés pályázatára” – mondja Macher 
József. Lajoskomárom intézményei is meg-
állják a helyüket a térségben: „Kerekerdő 
Óvodánk és Művészeti Alapiskolánk – ami 
Szabadhidvéggel és Mezőkomárommal 
közös intézmény – magasszintű munkája a 
záloga a falu jövőjének” – bizakodik a pol-
gármester. Az egészségügy és sport terüle-
tén a meglévő vívmányokat (labor és fizi-
koterápia, nyolc korosztályos futballcsapat) 
szeretnék megtartani a széleskörű támoga-
tói réteg segítségével, a „Lajoskomáromért” 
Közalapítványon keresztül, illetve a képvise-
lők is, tiszteletdíjuk felajánlásával. A község 

igyekszik jól gazdálkodni költségvetésével, 
az ingatlangazdálkodással próbálják egyen-
súlyban tartani a mérleget.

A község testvértelepülési kapcsolatot 
létesített a bajorországi Haag településsel. 
1992-ben Lajoskomárom bemutatkozott a 
bajor ipari és mezőgazdasági vásáron. Éven-

te érkeznek küldöttségek Nürnberg 
környékéről, az evangélikus egyház 
rézfúvósai Plochingen muzsiku-

saival ápolnak rendszeres kap-
csolatokat. Haag ajándékozta az 
utcanévtáblákat és a Mesterségek 

fáját Lajoskomáromnak.
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megnyitó ünnepségen Kammerer 
Zoltán háromszoros világ- és olim-
piai bajnok köszöntötte a verseny-

zőket és a nézőket, majd Vargha Tamás, 
Székesfehérvár társadalmi kapcsolatok 

tanácsnoka nyitotta meg a versenyt. Jelen 
volt Brájer Éva, a Kulturális és Turisztikai 
Bizottság elnöke, Maroshegy önkormány-
zati képviselője is, aki azért karolta fel a ver-
senyt, mert megtetszett neki, de hiányolta a 

nézőket a pálya széléről. Idén mindezt nem 
szerette volna újfent átélni, ezért Pleizer Jó-
zsef (a Székesfehérvári Lovas Sportegyesü-
let elnöke) segítségére sietett, így lehetett 
jelen Kammerer Zoltán is.

– Nagy örömömre szolgál, hogy hosszú 
évek után ismét városunk adhat otthont e 
rangos megmérettetésnek. A magyar min-
dig lovas nemzet volt, a nagy érdeklődés is 
azt mutatja, szükség van az ilyen és ehhez 
hasonló megmozdulásokra Székesfehérvá-
ron. Azt gondolom, a Vásártér kiváló hely-
szín mindehhez – mondta a versenyt figyel-
ve Vargha Tamás.

Mivel a székesfehérvári verseny az utolsó 
előtti volt a sorban, ebből következik, hogy 
még egy forduló várt lovakra és hajtókra egy-
aránt. Erre Seregélyesen került sor, ahol Gógl 
Árpád országgyűlési képviselő köszöntötte 
a csatába induló lovasokat. A viadalt Bara-
nyai László nyerte, aki már ezt megelőzően 
behozhatatlan előnyre tett szert az összetett 
versenyben, így 2009-ben ő lett Fejér megye 
bajnoka a C kategóriás kettes fogathajtó baj-
nokságon. Az ezüstérmet Vadócz Zsolt, míg 
a bronzot Tóth Imre kaparintotta meg.

Nem volt véletlen, hogy teltház fogadta a 
magyar kézilabda-válogatott korábbi klasz-
szisát, aki kétéves kihagyás után a Hunnia 

elleni mérkőzésen négy góllal és számtalan 
gólpasszal járult hozzá csapata első, törté-
nelmi, 39-23 arányú győzelméhez. A máig 
töretlen népszerűségnek örvendő „Bokit” 
döntésének hátteréről, céljairól faggattam.

– Kinek köszönhető a visszatérés?
– A gyermekem édesapjának. Ő volt az 

első, aki azt mondta: Mi bajod származhat 
belőle? Aztán az én fejemben is megfordult, 
hogy jönnöm kell, mert még mindig sze-
retem a kézilabdát, és az érzelmi szá-
lak is ide kötnek. Szóval nem kel-
lett nagyon rábeszélni. A Siófok 
elleni hazai vesztes meccs után 
Dettiékkel ittunk egy kávét, s 
megbeszéltük a részleteket.

– Kétszer voltál a vi-
lág legjobbja, és a Világ 
Sportcsillaga kitüntetést 
is birtoklod. Nem for-
dult meg a fejedben, 
hogy ez a visszaté-
rés balul is elsül-
het?

– Nem, mert 
az egy másik világ 
volt, a profi szakasz. 
Azt befejeztem. Ez 
pedig megint más. 

Nagy lelkesedéssel megpróbáljuk újjáélesz-
teni ezt a patinás klubot.

– Egy ideig találgatások folytak, mit 
ígértek a visszatérésedért? Egy másik vari-
áció szerint pedig teljesen ingyen vállaltad 
a játékot.

– Ez igaz, megpróbálok minden erőmmel 
a csapat rendelkezésére állni. Természetesen 
teljesen ingyen, mert úgy gondolom, hogy 

mind a pályán, mind azon kívül tu-
dok segíteni a csapatnak. Az is 

igaz azonban, hogy megegyez-
tünk, csak addig játszom, 
amíg kedvem lesz, illetve 

amíg bírom, és amíg szük-
ség lesz a játékomra. En-
nek megfelelően nincsen 

szerződésem sem. Remé-
lem, hogy benn mara-

dunk az NB I-ben, 
s utána megerő-
södve még maga-
sabbra törhetünk. 
A Győr kiemelke-
dik a mezőnyből, 
de a többieket 
meglephetjük, ha 
rossz napjuk van, 
mi pedig olyan 

Ismét benépesült a székesfehérvári Vásártér, ahol ezúttal lóvásár helyett 
lovasfogatok versenyére került sor. Itt rendezték ugyanis a Fejér Megyei 
Kettes Fogathajtó Bajnokság kilencedik – utolsó előtti – fordulóját.

Bombaként robbant a hír a 
sportvilágban, hogy Radulovics 
Bojana, a Dunaferr legendás 
jobbátlövője, kétszeres világ leg-
jobbja, a Világ Sportcsillagának 
kitüntetettje visszatér a kézilab-
dapályára. Viszatérésével egy játé-
kos híján a teljes tíz évvel ezelőtti 
BL-győztes és bajnokcsapat par-
kettára lépett a szeptember eleji 
tétmérkőzésen.

A
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S p o r t

Baranyai győzött a Fejér megyei 
kettes fogathajtó bajnokságon

SZENZ ÁCIÓS VISSZ ATÉRÉS 
– NÉGY GÓLLAL 

Világsztár, 
szerződés
nélkül
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egrázó, szívbemarkoló pillana-
tokkal indult a torna: az utánpót-
lás együttesek tagjai Volán-mez-

be öltözve körbeállták a pályát, miközben a 
kezdőkörben ifj. Ocskay Gábor nagyméretű 
portréja volt látható. A márciusban tragikus 

hirtelenséggel elhunyt klasszisra emlékezett 
Tóth István, az Alba Volán Zrt. vezérigazga-
tója, valamint Studniczky Ferenc, a Magyar 
Jégkorong Szövetség elnöke. Majd felcsen-
dült FankaDeli Ki tudja melyikben című 
dala, melyet a jelen levő kétezer ember meg-
rendülten hallgatott, miközben a fiatalok csil-
lagszórót gyújtottak a palánk mellett.

Ezt követően nem volt meglepő, hogy a 
fehérvári játékosok percekig csak árnyéka 
voltak önmaguknak, miközben az Olimpija 
Ljubljana csapata a vezetést is megszerez-
te. Sikerült az első harmadban egyenlíteni, 
aztán a szünetet követően már csak a Sapa 
Fehérvár AV19 volt a pályán, s megérdemelt 
5–1 arányú győzelmet aratott. A másik ágon 
a Vienna legyőzte a Grazot (6–4), így a bé-
csiek vártak a döntőben Palkovicsékra.

A finálé lényegesen kiegyenlítettebb játé-
kot, fordulatokban gazdag meccset hozott. 

A Vienna kétgólos előnyre tett szert az első 
harmadban, de a másodikban Sofron és La-
dányi találataival egy gólra zárkózott a Vo-
lán. Az utolsó játékrészben aztán előbb az 
egykori „ikertestvér” Palkovics köszönt be, 
majd Kovács Csaba a győztes gólt is meg-
szerezte. A 4–3-as siker azt jelentette, hogy 
a volt játékostársak tornagyőzelemmel em-
lékeztek a legendás 19-esre. 

Rendkívül meghatóan nyilatkozott a torna 
befejezését követően a Vienna Capitals edző-
je, Kevin Gaudet: – Szeretném elmondani, 
hogy ifj. Ocskay Gábor az egyik kedvenc játé-
kosom volt a ligában, mint az ellenfél edzője 
is élvezettel néztem technikás és fineszes játé-
kát. Tragikus halála szörnyű és pótolhatatlan 
veszteség. Bár a csapatom vereséget szenve-
dett, mégis jó érzéssel tölt el, hogy az emlé-
kére rendezett tornát a Sapa Fehérvár AV19 
nyerte meg, ennek így is kellett történnie.

Győzelmekkel emlékeztek a legendára
Méltó módon, tornagyőzelem-
mel emlékezett tragikusan fiata-
lon elhunyt vezéregyéniségére a 
Sapa Fehérvár AV19 jégkorong-
csapata. Az ifj. Ocskay Gábor 
emléktornán a hazaiak mellett 
az Olimpija Ljubljana, a Graz 
99ers és a Vienna Capitals együt-
tese vett részt, náluk bizonyult 
jobbnak a fehérvári alakulat.

S p o r t

M
lelkesen játszunk, mint a Hunnia ellen. Per-
sze tisztában vagyunk vele, hogy elsősorban 
itthon kell megszereznünk a pontokat. Cé-
lunk, hogy tisztességgel befejezzük a baj-
nokságot, s lehetőségeink szerint egy-két új 
szponzort magunk mellé állítsunk.

– Milyenek a fiatalok, hogyan fogad-
tak?

– Sok a fiatal a csapatunkban, s mond-
hatom, tehetségesek. Szorgalmasan dolgoz-
nak, hallgatnak ránk, szót fogadnak, megfo-
gadják tanácsainkat. Persze azért mi öten a 
régiek közül még mindig megértjük egymást 
egy-egy szemvillanásból. A beilleszkedéssel 
pedig nem volt problémám. Mindenki na-
gyon aranyos volt, csakúgy, mint régen.

– Meglepő volt, hogy milyen könnyen 
edzésbe tudtál állni.

– Nincs mit tagadni, az első edzés után 
engem sem került el az izomláz. Viszont az 
is igaz, hogy hónapok óta mozogtam: gör-
korcsolyáztam, kerékpároztam, ügyeltem a 
kondíciómra.

– Mennyire nagy örömmel jöttél vissza?
– Dunaújvárosban értem el a legnagyobb 

sikereimet, innen lettem válogatott. Sze-
retem ezt a csapatot. Gyönyörű éveket töl-
töttem itt. Máshova nem is mentem volna. 
Tizenegy éven keresztül szerepeltem itt, 
ennek a városnak vagyok a díszpolgára. A 
szurkolók pedig mindig szerettek, a tenye-
rükön hordtak, nem csoda, ha úgy érzem, 
most jött el az én időm, valamit végre visz-
szaadhatok. Ahogyan a szurkolók fogadtak , 
az volt az egyik legnagyobb élményem. Fan-
tasztikus érzés, hogy milyen sokan kijöttek a 

meccsre, hogy mennyien szeretnek. Nem is 
lehetett rossz játékkal bemutatkozni.

– Gondoltál-e már arra, hogy edzőként, 
menedzserként kamatoztasd megszerzett 
tudásod a visszavonulást követően?

– Visszavonulás? Már egyszer megtörtént. 
(Nevet.) Edzőként semmiképpen sem, túl 
nagy lekötöttség. Esetleg a csapat körüli te-
endőkbe kapcsolódnék be. Van egy gyerme-
kem, vele szeretnék minél többet foglalkozni. 
Józsika most elsős, a vele való törődés kitölti 
az egész napomat. Szerencsére kiválóan alkal-
mazkodott a váltásokhoz (Győr, Palics, Duna-
újváros). Csendes, aranyos kisfiú, nem rosszal-
kodik. Szorgalmasan dolgozik, szeret iskolába 
járni. Most kezdett el focizni, de más sport-
ágakban is ügyesen mozog. Imádom! Hogyan? 
Másik csemete? Majd később… – SZ. Z. 
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Fejér megye legrégibb, világi alapítású lovagrendje a ma is mű-
ködő III. Béla Lovagrend. A lovagrend élete évközben a székesfe-
hérvári királysíroknál való rendszeres jelenlét jegyében zajlik. 

A hajdani koronázó – királyi temetkező templom területén elteme-
tett királyok, királynék, hercegek sírjainál haláluk napján, illetve min-
den évben október 31-én rendezett királyi halottak napján immáron 
hagyományosan tartják meg csöndes történelmi-kegyeleti szertartá-
saikat. Ezzel, s nyaranta a magyar királysíroknál ingyenesen tartott 
többnyelvű tárlatvezetés missziójával több száz éves kihagyás után a 
III. Béla Lovagrend indította újra a királysírokhoz való zarándoklatok 
magyarországi hagyományát. A székesfehérvári királysírokhoz kötődő 
kulturális tevékenységéért 2007-ben a lovagrend a Fejér Megyei Köz-
gyűlés Príma Különdíját kapta. A lovagrend kétségkívül látványosabb, 
nagyobb közönséget vonzó tevékenységei, mint amilyen a középkori 
vívó-kódexeken, birkózó-könyveken, torna-könyveken alapuló kö-
zépkori lovagi harcművészet, vagy a szintén korabeli tánckódexeken, 
leírásokon alapuló reneszánsz tánciskolájuk tevékenysége, a fenti, király-
sírokhoz kapcsolódó misszióik közötti szabadidőben zajlanak.

A lovagok által tartott edzéseken sajátíthatják el a fiatalok a pusz-
takezes és eszközös (tőr, egykezes és másfélkezes kard, lándzsa, 
hosszúbot) technikákat, valamint a hatékony íjászat szabályait. A 
fiatalok bekapcsolódhatnak a lovagok által éppen fordítás alatt álló 

középkori kódexek mozgás-
rekonstrukciójába, valamint 
a reneszánsz tánciskolák 
próbáin is aktívan részt ve-
hetnek. Az edzések nem tit-
kolt célja a lovagrend saját, 
értelmiségi utánpótlásának 
képzése. Ebből adóadóan a 
2009. október 9-től induló 

utánpótlás-edzésekre a mai 14-16 éves fiúkat és lányokat várják Szé-
kesfehérvárról és környékéről. Az edzéseken való részvétel ingyenes. 
(Felszerelésének költségeit a képzés során fokozatosan mindenki 
maga állja.) Az edzéseken való részvételhez legalább az egyik szü-
lő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulása szükséges. A 2009. 
október 9-én, 16 órakor induló edzéseket székesfehérvári lovagok 
tartják, helyszínük jó idő esetén a székesfehérvári Olimpiai Park 
(Bregyó közi sportkombinát mellett, a horgásztó és garázssor által 
határolt füves, tujás terület), rossz idő esetén a Megyeháza lovag-
terme. Az edzések időpontja 2009. október 9-től minden pénteken-
ként 16 órától 20 óráig. (A téli időszámítás visszaállítása után 15 órá-
tól 19 óráig). Aki kedvet kapott az edzésekhez, további információt 
kaphat a www.belarex.hu honlapon, a kérdésekre pedig a magister@
belarex.hu címen vagy a 06-70-318-33-31-es telefonszámon, illetve 
a 2009.október 9-én, 16 órai kezdettel tartandó első edzésen szemé-
lyesen, készséggel válaszolnak. 

Középkori harcművészeti edzések

Kovács István Mikulás-
nagykövet december 13-
án Kárpátaljára látogat a 
Mikulással. Az egykori 
atléta számos gyermek-
rendezvényt szervezett 

már eddig is Fejér megye szerte. Ezúttal 
a határon túli magyar gyerekeknek szer-
vez mikulásfutást, és az adakozói kedvtől 
függően játékokat, könyveket visz aján-
dékba.

A mikulaskovet@gmail.com e-mail címre 
várja a Mikulásnagykövet azoknak a gyerekek-
nek a jelentkezését, akik szívesen levelezné-
nek határon túli magyar diákokkal, valamint 
ide várja a települési önkormányzatok jelzését 
is, ha igénylik, hogy községükben a nagykövet 
hasonló gyerekrendezvényt tartson. 

Az utóbbi évek során a nyuszi- és mikulás-
futás rendezvények alkalmával Győri Tibor, 
a Mohai Erdőgazdaság vezetője több ezer 
facsemetével és cserjével járult hozzá ahhoz, 
hogy a gyerekek környezetüket egészségeseb-
bé, szebbé varázsolják egy-egy fa elültetésével. 
Kovács István ezúton köszöni meg az együtt-
működést.

A Mikulásnagykövet 
ismét akcióban

Fejér Lap · III. évfolyam, 10. szám · Megjelenik havonta, 165 ezer példányban · Felelős kiadó: Fejér 
Média Kft. · A kiadásért felelős személy: Simon Mónika · Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf.: 49. · 
e-mail: info@fejerlap.hu · Tel.: 20/229-6162 (üzenetrögzítő) · Felelős szerkesztő: Hegedűs Zoltán · A szerkesztőség tagjai: Méhes Mónika, Rajcsányi Gellért, Szóládi Zoltán, Szücs Gábor · Olva-
sószerkesztő: Pápay György · Hirdetési vezető: Kövecsesné Takács Tünde, mobil: 30/9565-599, 
e-mail: t.takacs@t-online.hu · Nyomdai kivitelezés: Infopress Group Hungary Zrt., 2600 Vác, Nádas 
u. 6., Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató · Sokszorosítás helye: Vác, ideje: 2009. október · 
Hivatkozási szám: 90831 · HU ISSN 1788-9944 · Terjeszti a Magyar Posta Zrt. · Meg nem rendelt 
kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

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

fehervarujsag2009-10save.indd   14fehervarujsag2009-10save.indd   14 2009.10.05.   22:14:172009.10.05.   22:14:17



M e g y e i  h í r e kV é l e m é n y

„Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az iskolában a gyermek 
ne viseljen olyan ruhát, sapkát, amelyen bármilyen 
önkényuralmi jelkép (Árpádsávos csíkozás) szerepel.
Megértését, együttműködését köszönjük.
Kelt: Szfvár, 2009. szeptember 7.
F. L-né oszt. f., 
Pokrovenszki László, igazgató”

Idézet a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola
 egyik volt diákjának üzenő füzetéből

Tisztelt igazgató és oszt. f. asszony!
Olvasták, amit írtak? Ezúton invitálom Önöket saját kézjegyükkel 

ellátott 23 szavas bejegyzésük áttekintésére. 
Ne kapkodjunk soraik tartalmi megfejtésével, elsőként próbáljunk 

meg átbukdácsolni a grammatikai allűrökön! Olvassuk el közösen, egy-
más után a kezdő és a záró mondatot: „Tisztelt Szülők! … Megértését, 
együttműködését köszönjük.” Megszólítják anyukát, apukát, megér-
tést viszont csak egyikőjüktől remélnek? „Kérem, hogy az iskolában… 
köszönjük”. Együttműködést egyikük kér, de mindketten köszönik 
azt? Értem, rég tanulták az elemiben az igék számának és személyének 
egyeztetését… Ám ominózus beírásuk középső szakaszának utolsó 
tagmondata olyan bukfenc, amelyhez hasonlót még klasszis nyelvi ar-
tistáink, édes anyanyelvünk orron pöckölői – köztük Karinthy Frigyes 
és Romhányi József – az alkotói láz lobogó mámorában sem produ-
kálhattak: „…bármilyen önkényuralmi jelkép (Árpádsávos csíkozás) 
szerepel”. Segítek, hogy felderengjen: a bármilyen szófaját tekintve mel-
léknévi általános névmás. Üzenetükben – legalábbis nyelvtanilag – az 
összes önkényuralmi jelképre vonatkozik, következésképp értelmetlen 
zárójelben konkrétumot megadniuk. Olyan ez, mintha arra figyelmez-
tetnék a gyereket, hogy Bármilyen fagyitól gyomorrontást kapsz! – majd 
kikötnék, hogy (a puncstól). Az árpádsávos csíkozás pedig olyan nyelvi 
hatvány, amivel csak a baconszalonna versenyezhet…

 Hagyján, hogy üzenetük szóhasználata kapkodó, stílusa slendrián. 
Tartalma is bajos, hiszen kifogásuk minden valós alapot nélkülöz. A 
Magyar Büntető Törvénykönyvből idézem, az önkényuralmi jelképek 
használatáról: „269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilas-
keresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vörös csillagot vagy ezeket ábrázoló 
jelképet a) terjeszt; b) nagy nyilvánosság előtt használ; c) közszemlére 
tesz; ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, 
és pénzbüntetéssel büntetendő.” Pechjükre, az Önöket irritáló szimbó-
lum nem szerepel az önkényuralmi jelképek felsorolásában. 

 Mondják, mit éreztek, amikor iskolájuk nebulójának ruházatán 
felfedezték a piros-fehér sávokat? Netán olyas borzongató iszonyt, 
ami akkor fut át az emberen, amikor a kréta megcsikordul a táblán? 
Miből fakadt a viszolygásuk? Az elmúlt évek zűrzavaros belpoliti-
kai történései nyomán kialakult önvédelmi reflexből? (Igazgató úr 
a sajtó nyilvánossága előtt kifogásolta a ruhadarabbal közvetített 
„politikai állásfoglalást”, és állította, hogy „az oktatási törvényben 
lefektetett világnézeti semlegesség jegyében járt el”… Saját belátá-
sára bízom, mennyire hiteles kijelentés ez SZDSZ-es önkormányzati 
képviselői és intézményvezetői kettős minőségében, direktor.) Felelős 

vezető – irányítson osztályt vagy iskolát – érzékeny kérdésekben nem 
dönthet emocionális alapon. A józanság elengedhetetlen feltétele a 
téma maradéktalan ismerete. Hiányos tudástárukat frissítendő eláru-
lom: az „árpád sávok” a kései Árpád-háziak által használt, vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott pajzsmező sávjai. Zászlón először az 1270-es 
években fordultak elő. A sávos motívum az Árpád-kor utolsó évszáza-
dában jelent meg az addig vörös színt használó Árpád-ház címerében, 
s később a magyar címer részévé vált – ne felejtsük, máig az, sőt több 
állami, főként katonai és rendvédelmi szervezet, köztük a Nemzetbiz-
tonsági Hivatal címerének alkotóeleme.

 Az iskolájukban tanuló kisfiú üzenő füzetébe írt 23 szavasuk nem 
más, mint sokat mondó bizonyítvány önnön magukról. Maradjanak 
bármeddig státuszukban, pályaívük a gyermek, a szülők és több millió 
magyar polgár szemében megtört.

 
Tisztelt igazgató és oszt.f. asszony!
Üzenetük intézményük kapuin messze túlnőtt. Kérjük, hogy az iskolában 
ne mutassanak olyan viselkedési mintát, amelyen az önkényeskedés bármi-
lyen jele (pl. a gyermekek egészséges nemzeti öntudatának hisztis agyagba 
toporzékolása) felismerhető.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük.

Szülők, akik találva érezték magukat,
országos botránnyá duzzadt bejegyzésük hallatán

Kelt: Magyarországon, mindenkor
– Méhes Mónika

Intő

HIRDETÉS
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K u l t ú r a

„Sanse Café & Restaurant”  éttermünk 
október hónapban 3-án, 10-én, 17-én 
és  23-án Belga Söresten várja a kedves 
vendégeket.

Éttermünkben megkóstolhatják a 
hazánkban forgalmazott palackozott 
belga söröket (Stella Artois, Leffe, 

Löwenweisse). Élvezhetik a frissen csapolt Stella Artoist, illet-
ve a  Hoegaarden sörkülönlegességeket. A Hoegaarden 

emblémás poharakat kedves vendégeink emlék-
ként hazavihetik.

Október 23-án különleges él-
ményben lesz része 

vendégeinknek. Magyarország   hivatásos sörcsapoló mestere kínál-
ja a sört az ínycsiklandó ételekhez.

Érdeklődés és előzetes bejelentkezést a 22/589 900 telefonszá-
mon! 

Legyen Ön is a vendégünk! Szeretettel várjuk!
www.velencespa.com

HIRDETÉS

Aki a mellékelt kupont felmutatja 
éttermünkben, a vacsora árából 
10% kedvezményben részesül.

tárlatot megnyitó Izinger Katalin, a 
Szent István Király Múzeum művé-
szettörténésze szerint, kis túlzással 

élve, ha Kass Jánosnak száz keze lenne, any-

nyi talán elég lenne ahhoz a szerteágazó és 
sokféle feladathoz, amennyi műfajban tevé-
kenykedik. Való igaz, Kass János műértését, 
szakmai érzékenységét jól mutatja, hogy 
bármihez nyúl, kezei között sajátos forma-
gazdagságot ölt, dolgozzon bár illusztráción 
vagy könyvtipográfián. Kass egyik legismer-
tebb és legnépszerűbb vállalkozása a Balázs 
Béla – Bartók Béla páros A kékszakállú her-
ceg vára című művének grafikai megjeleníté-
se. Talán éppen ezért döntött úgy a művész, 
hogy családi kiállításán e leghíresebb soro-
zatát mutatja be közönségének. A sorozat 
képei bemutatják a művész szűkszavúságra, 
tömörségre, drámaiságra érzékeny forma-
világát. A sorozat drámaiságával a férfi-nő 
kapcsolat kérdéseire keres választ. Örökös 
párharc ez fekete és fehér, erő és gyöngéd-
ség, tagadás és tudni akarás között.

– A művész jellegzetesen „Kass Jánosi-i” 
figurákat használ – magyarázta Izinger Ka-
talin –, nyújtott gótikus alakokat, minimá-
lis színekkel és kemény kontúrokkal. Kass 
Jánost Bartók remekműve a hatvanas évek 
óta foglalkoztatja, és a Helikon Kiadó fel-
kérésére készítette el a dráma első grafikai 
változatát.  

A tárlaton egyidejűleg Kass János lá-
nya, Eszter munkáit is megszemlélheti a 
közönség. Bár János és Eszter alkotásai kü-
lönbözőek, látásmódjuk is eltér egymástól, 
műveikben még is számos közös vonás felfe-
dezhető. Eszter kezdetben textiltervezéssel 
foglalkozott, csak évek múltán „ízlelte meg” 
a belsőépítészet és a festészet rejtelmeit. 

Az alkotók műveit október 5-ig tekint-
hették meg az érdeklődők a Székesfehérvári 
Művészetek Házában.

Az apa, Kass János grafikusművész, lá-
nya, Kass Eszter textiltervező, iparmű-
vész és festő egy személyben. Művészi 
látásmódjuk különbözik, alkotásaik 
lényegi üzenete mégis sok hasonlósá-
got mutat. A szeptemberben megnyílt 
családi tárlatukon műveikből állítot-
tak össze egy csokorra valót és tárták 
a közönség elé.

Látás és láthatóság 
művészete

A
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