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Puskás-díj jár 
a legszebb gólért
Joseph S. Blatter, a FIFA elnöke 
Felcsúton jelentette be: Puskás-
díjat hoznak létre, amely az év 
legszebb góljáért jár.  – 13. ol dal

  

Egy világbajnok ábécéje 
Ábécéből többféle is létezik. 
Gurisatti Róbert újdonsült világ-
bajnok, a búvárúszás fenegyereke 
legalább kettőt ismer.  – 12. ol dal

BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL 
A 4–6. OLDALON 

Az '56-os
hősökre
emlékeztek

w w w . f e j e r l a p . h u

Az új megyei főépítész
Ismét van Fejér megyének főépíté-
sze, Igari Antal személyében. A ki-
váló szakember október 5-én lépett 
hivatalba. – 9. ol dal

Százezer dolláros 
csekkből múzeum
Október 21-én adták át a Fejér Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságának 
új látogató-, információs és oktatá-
si központját. – 10. oldal
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– A Prima Primissima és a hozzá kapcsolódó 
megyei Prima-díjak jelentőségét nehéz lenne 
túlbecsülni. Különösen igaz ez ma, amikor 
az államnak vagy az önkormányzati szerve-
zeteknek nem a kiemelkedő teljesítmények 
méltó elismerésének módjain kell a legtöbbet 
gondolkozniuk, hanem napi túlélési gond-
jaik megoldásán. Pedig az elvárhatót messze 
meghaladó teljesítményeket – legyen szó az 
élet bármelyik területéről – elismerni, díjaz-
ni illik! Minden közösség számára égetően 
fontos tehát, hogy legjobbjai számára méltó 

módon fejezze ki nagyrabecsülését. Mind 
szóban, mind tettben, és itt léphetnek színre 
azok a mecénások, akik ebben segíthetnek. 
Köszönet illeti őket ezért, hiszen a javakról 
való önkéntes lemondás, azok részleges meg-
osztása a közösséggel manapság nem divat 
nálunk. Tudom, volt ez így, és remélem lesz 
is, de ma még inkább az önzés, mint a nagylel-
kűség korát éljük. Tulajdonképpen tehát azok 
is egy újabb Primissima-díjat érdemelnének, 
akik a teremtett értékek és teremtőik ilyetén 
megbecsülésével szintén példaképül szolgál-
hatnak – hangsúlyozta dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Varga István főszervező, a Vállalkozók 
Országos Szövetségének megyei elnöke el-
mondta, bízik benne, hogy az idei helyszín-
nek köszönhetően még színvonalasabb mű-
sort, gálát lehet majd tartani.

– A fődíjak anyagi fedezete biztosított, 
sőt az egyéni különdíjakra, elismerésekre is 
jócskán érkeztek felajánlások, de ehhez ter-
mészetesen továbbiakat is remélünk a me-
gye vállalkozóitól, hogy – ha lehet – a tavalyi 

négymilliós keretet is sikerüljön meghaladni 
– tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a meghívott 
támogatókon kívül további érdeklődőket is 
várnak a díjátadásra, 150 darab bárki által – 
egyenként 12 500 forintért – megvásárolható 
jeggyel is részt lehet venni a gálán.

Pénzes Mihály, Székesfehérvár alpolgár-
mestere kifejtette, a Prima-díjak jelentőségé-
ben és támogatandó voltában teljes az egyet-
értés a megye és Fehérvár között. Örömmel 
jelentette ki: a díjat ma már nem ismertetni, 
bemutatni kell, arra igény van, odaítélését vá-
rakozás övezi. 

Móré Attila, az Alpha-Vet Kft. ügyvezető-
je – szakmájából merítve – azt hangsúlyozta: 
az állatvilágtól eltérően az embert a táplálko-
zás és szaporodás késztetésénél is erősebben 
hajtja a siker, az elismerés utáni vágy, és ami-
kor sok érték pusztulóban van, az ilyen, ér-
tékteremtést elismerő díjak különös jelentő-
séggel bírnak. (Az Alpha-Vet Kft. egyébként 
– a pénzbeli támogatáson túl – a díjátadással, 
rendezvénnyel kapcsolatos nyomdai anyagok 
elkészítését is magára vállalta.)

Az eseményen részt vett Takács János 
pákozdi polgármester, dr. Guseo András főor-
vos és Kecskeméti Zoltán, az Uniqua Biztosító 
képviselője. Mindannyian arról szóltak, hogy 
az értékteremtő tevékenységeket mindenkép-
pen méltón jutalmazni kell, hiszen ezek viszik 
előre közös dolgainkat, és hogy ebben – az 
általuk képviselt vállalkozásokkal, cégekkel, 
közösségekkel – örömmel vesznek részt.

A Fejér Megyei VOSZ 2009-es Prima-
díjának jelöltjeiről a www.fejer.hu honlapon 
tájékozódhatnak. 
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Idén is lesz megyei Prima-díj – jelentették be október 16-án a Megye-
háza Címertermében a nyilvános kerekasztal-beszélgetés résztvevői. 
Az előkészületek jól haladnak, a díjkiosztónak ezúttal is a Fejér Me-
gyei Önkormányzat biztosít helyszínt – idén a Fejér Megyei Művelő-
dési Központ – Művészetek Házában.

M e g y e i  h í r e k

Teret neveztek el Kálvinról 
A református napok 
záróeseménye kiemel-
kedő pillanatának szá-
mított, hogy a megye-
székhely  Széchenyi 
utca – Esze Tamás köz 
– Prohászka Ottokár 
utca által határolt terü-
letét hivatalosan is Kál-

vin térré avatták. Az egyházközség gyülekezeti központjának 
falán leplezték le a Matyi József szobrászművész által készített, 
Kálvin Jánost ábrázoló domborművet. Az eseményen megje-
lent dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsi-
natának világi elnöke, valamint Fejér megye és Székesfehérvár 
város önkormányzatának elöljárói is.

A nagy számban megjelent ünneplők előtt Pétervári Imre fő-
gondnok arról szólt, hogy eddig a városban sem Lutherről, sem 
Kálvinról nem nevezetek el még közterületet. Mindenek előtt az 
Úr Istennek jár hálaadás, majd köszönetét fejezte ki a városi ön-
kormányzat kulturális bizottságának, hogy szavazataikkal ügyüket 
segítették.  

Brájer Éva, Székesfehérvár Kulturális Bizottságának elnöke 
köszöntőjében azt fogalmazta meg: külön öröm, hogy olyan tér 
elnevezéshez járulhattak hozzá, amely szellemiségében erős, tö-
rekvéseiben pedig következetes gyülekezet életének a szimbó-
luma.

Huszár Pál arra emlékeztetett, Kálvin talán sokakat elmarasz-
talna az emlékmű avatása miatt, de magyarázatként elmondhatják, 
„nem neki, hanem nekünk, magyar reformátusoknak van rá szük-
ségünk”.

A szoborleleplezést követően áldáskívánások hangzottak el, majd 
az egyházközség énekkara és az Olajfa Református Óvoda gyerme-
kei szolgáltak énekkel, végezetül a Himnusz csendültek fel.

 A legprímábbakat 
idén is díjazzák
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Elsőként az ülést összehívó Bóka Viktor 
székesfehérvári jegyző ismertette a „Királyi 
séta – Történelmi időutazás az ezeréves Szé-
kesfehérváron” elnevezésű kiemelt projekt 
eddigi szakaszait, majd reményét fejezte 
ki, hogy sikerül megállapodni, mert az el-
nyert 1,8 milliárd forintos uniós támogatás 
aláírt szerződés hiányában elveszhet. Mint 
ismeretes, a középkori bazilika területén 
létrehozandó Nemzeti Emlékhelyet, vala-
mint a középkori Székesfehérvárt bemutató 
makettvárost és egy történelmi játszóparkot 
magába foglaló terv 2007-ben 1,8 milliárd 
forint európai uniós támogatást nyert. Eb-
ből egymilliárd forintot a Nemzeti Emlék-
hely fejlesztésére kell fordítani. A tervet, 
annak ellenére, hogy elvi építési engedélyt 
kapott, sem az Országos Tervtanács, sem a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, sem a 
város lakói nem támogatták. Idén augusz-
tusban tervpályázatot írtak ki a 38 méter 
magasra álmodott bazilikaszelvény helyett, 
s erre több mint ötven pályamű érkezett.

A politikusok hozzászólásaikban üd-
vözölték e történelmi lépést, amely a két 
közgyűlés közös munkájában ölt testet. A 
székesfehérvári polgári frakció vezetője 
és egyik tagja, Cser-Palkovics András és 
Vargha Tamás azt a módosító indítványt 
terjesztették be, hogy a két önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás mó-
dosítását követően a konzorcium vezetőjé-
vé a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Szent István Király Múzeumot nevezzék 
ki. Mint indokolták, a politika döntsön a 
folyamat elindításáról, de a szakmai dönté-
sek esetében a hozzá nem értő politikusok 
helyett szakemberek mondjanak igent vagy 
nemet. Hozzátették, a majdan megvalósuló 

Nemzeti Emlékhely az egész nemzet emlék-
helye kell hogy legyen. Végül a székesfehér-
vári közgyűlés 28 igennel és 3 tartózkodás 
mellett, míg a Fejér Megyei Közgyűlés egy-
hangúan, 30 igennel támogatta a módosítá-
sokkal együtt a szerződést, és felhatalmazta 
az elnököt és a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására.

Minderre október 9-én került sor. Ujhelyi 
István államtitkár és Pál Béla, regionális fej-
lesztési tanácsi elnök részvételével megtör-
tént az aláírás. Hivatalossá vált tehát, hogy 
a projekt elemeire – a Nemzeti Emlékhely 
kialakítására, a romterület megújítására, a 
Bazilikatörténeti Múzeum létrehozására, 
a Királyi Sétány kialakítására, a középkori 
városmakett elkészítésére és a Királyi Ját-
szópark felépítésre – szánt több mint 2 mil-
liárd forinthoz 1 825 706 818 forintot nyert  
támogatásként a két önkormányzat.

– Mindnyájan nyertesei leszünk a Nemzeti 
Emlékhely méltó megvalósulásának, s annak 
a nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszony-
latban is figyelemre méltó turisztikai attrakci-
ónak, amely nem valósulhatott volna meg a 
megye és a város összefogása nélkül. Köszö-
net érte mindenkinek – mondta az aláírást 
követően dr. Balogh Ibolya megyei elnök.

Ugyanekkor borítékbontás is volt, s mint 
kiderült, az építészeti tervpályázat valóban 
nagy szakmai érdeklődést váltott ki. A beér-
kezett tervekből a későbbiek során a fehér-
vári Csók István képtárban maketteket és 
tervlapokat mutatnak be a közönség ítéletét 
is kérve, ugyanakkor a zsűri október végé-
ig megszülető javaslata alapján a megye és 
a város együttes közgyűlésen fogadja majd 
el és hirdeti ki a továbbtervezésre jogosult 
nyertest.
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Amióta világ a világ, ilyenre nem került sor Fejér megyében: együt-
tes ülést tartott a Fejér Megyei Közgyűlés és Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város képviselőtestülete október 7-én. Ezúttal nem volt szó ün-
nepről, munka folyt a padsorokban dr. Balogh Ibolya elnök, illetve 
Warvasovszky Tihamér polgármester vezetésével, mert nagy volt a tét. 
A Nemzeti Emlékhely további sorsáról kellett komoly döntést hozni.

Történelmi döntés a történelmi közgyűlésen

M e g y e i  h í r e k

A székesfehérvári Vörösmarty szakis-
kola diákjai közül néhányan az őszi szü-
netben is dolgoztak. Önként vállalták a 
feladatot, amely nem más, mint a Szent-
lélek temető hadisírjainak rendbetétele. 
Erről tájékoztatta lapunkat Vargha Ta-
más társadalmi kapcsolatokért felelős 
tanácsnok és Poklosi Péter, a Magyar 
Hadisírgondozó Szövetség elnöke, a di-
ákok tanára.

– Közeledik Mindenszentek és Halottak 
Napja, s mint látható, Poklosi Péter tanár úr 
vezetésével a diákok példamutató munkát 
végeznek. A Szentlélek temetőben I. és II. 
világháborús magyar katonák sírjai mellett 
német katonák is nyugszanak. Azt gondo-
lom, hogy a Magyar Hadisírgondozó Szö-
vetség igen értékes munkát végez, hiszen 
nemrégiben más székesfehérvári temetők-
ben is elvégezték a karbantartásokat. Ezért 
köszönet jár nekik – mondta Vargha Tamás, 
aki egy irodalmi példára, az Antigonéra hi-
vatkozva elmondta: „A halott katona már 
nem ellenség többé, emléküket pedig meg 
kell őrizni az utókornak függetlenül attól, 
hogy melyik oldalon, milyen színekben 
harcoltak az I. vagy a II. világháborúban”.

– Az őszi szünetből több napot áldoz-
tunk erre a munkára. Azt gondolom, ez 
nem igazán erről szól, sokkal inkább az er-
kölcsről: kötelességünk azoknak az embe-
reknek a sírját rendben tartani, akik életü-
ket áldozták a hazáért. Sok sírfeliratot látok, 
és mindig megállapítom, nem lélekemelő 
mesterség a miénk. Többségében olyan 
korú katonákat exhumálunk, mint a diák-
jaim, hiszen jórészt 18-19 évesek voltak, 
amikor elhunytak – állapította meg Poklosi 
Péter. Kiemelte, a magyar ifjúság lelke szép, 
önként vállalták a munkát, ez reményt ad-
hat a jövőre is. 

Ahol a háborús hősök 
sírjai domborulnak
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z eseményen megjelentek a város 
és a megye politikusai, képviselők, 
közéleti személyiségek, hivatali és 

intézményi vezetők, kitüntetettek és érdek-
lődők a Megyeháza dísztermében.

– A XX. században kevés olyan időszaka 
volt a nemzetnek, amikor szabadon élhetett, 
amikor magyarként büszkén emelhette fel 
a fejét. Ilyen ritka és kivételes pillanat volt 
1956, amikor október 23-án a magyar nép a 
szabadságot választotta. Egy rabbá tett nem-
zet mondott nemet a sztálinista diktatúrára, 
az elnyomó szovjet hatalomra. Az állítólag 
a népért élő, annak boldogulásáért küzdő 
kommunista rendszer önkényre és hazug-
ságra épült. Ígérgetett, de csak hazudott éj-

jel-nappal, és függetlenség helyett katonai 
megszállást hozott – kezdte ünnepi beszédét 
dr. Balogh Ibolya. – Szüleink, nagyszüleink 
elevenen emlékeznek még azokra az időkre, 
amikor a biztonság fogalma nem létezett az 
életükben, amikor félni kellett attól, hogy 
mit mond az ember a lépcsőházban vagy a 
piacon az árusnál. Emlékeznek még azokra 
az időkre, amikor a biztonság köre nem ért 
tovább a családi étkezőasztalnál. A szabad-
ságvágy azonban utat tör magának a leg-
fojtogatóbb körülmények között is. 1956 a 
bátorság rendkívüli megnyilvánulása volt. 
Azok a diákok és hozzájuk csatlakozott hon-
fitársaik, akik saját ügyükért és nemzetükért 
az utcára vonultak, mindannyiunk szabad-

ságáért kockáztatták és áldozták életüket. 
Szabadságvágyuk, igazságérzetük minden 
félelmüknél erősebbnek bizonyult.

Hangsúlyozta, a magyar forradalom fé-
nye bevilágította az egész Földet, és inspirál-
ta évtizedeken át azokat, akik a szabadságért 
harcoltak. 1956 októberének eseményei 
igazolták, hogy a morál nélküli hatalom nem 
életképes, mert az emberek szabadságvágya 
sebezhetővé teszi.

– 1956 eredményeinek eltiprói felett az 
idő és a történelem mondott ítéletet. Három 
évtizeddel később, 1989-ben a forradalom – 
immár emberáldozat nélkül – diadalt aratott. 
Ma, október 23-án húsz éve annak, hogy ki-
kiáltották a harmadik Magyar Köztársaságot. 
1956 fő követelései, a függetlenség, a szabad-
ság, a demokrácia kivívása 1989-ben valósul-
hatott meg. Magyarország szuverén jogállam 
lett. Ma már 20 évesek azok a fiatalok, akik 
a rendszerváltáskor születtek. Ma már ők is 

Megemlékező ünnepi ülésen tisztelgett 1956 hősei, mártírjai előtt a 
Fejér Megyei Közgyűlés október 23-án a Megyeháza Dísztermében, 
majd az ünnepség a Bazilika '56-os Emlékkeresztjénél folytatódott.

M e g y e i  h í r e k

A Fejér Megyei Önkormányzat 2009. 
október 23-án a nemzeti ünnep alkalmá-
ból dr. Horváth Jánost és Tabódy Istvánt 
(posztumusz) tüntette ki. Alábbiakban a 
két kitüntetett életpályáját olvashatják.

DR. HORVÁTH JÁNOS
1921-ben született Cecén. 1940-ben érett-
ségizett, majd 1947-ig a Nostra Általános 
Közraktár Vállalat könyvelője, főkönyve-
lő-helyettese, később elnöke volt. Munka 
mellett szerezte közgazdasági egyetemi 
diplomáját is. 1933-ban lett cserkész, majd 
bekapcsolódott a református ifjúsági moz-
galmakba, később az egyik Soli Deo Gloria 
kollégium elnökévé választották. 1942-ben 

a Kisgazdapártba és a Parasztszövetségbe, 
'44-ben a Szabad Élet Diákmozgalomba 
lépett be, és részt vett a nemzeti ellenál-
lásban. A nyilasok halálra ítélték, de meg-
szökött. 1945-től a Parasztszövetségben és 
Budapest Törvényhatóságán is dolgozott, 
sőt nemzetgyűlési képviselő is volt, 1947 
elején – koholt vád alapján – mégis letar-
tóztatták és négyévi kényszermunkára ítél-
ték. 1956-ban részt vett a forradalomban, 
november 9-én pedig New Yorkba ment az 
ENSZ-hez. '57-ben alapítója lett a Magyar 
Forradalmi Tanácsnak. 1966-ban szerzett 
PhD-fokozatot a Columbia Egyetemen, 
1997-es hazatelepüléséig kinti egyetemeken 
tanított. 1999-től a Magyar Közgazdasági 
Társaság kultúrgazdasági szakosztályának 
elnöke, a Kultúraközvetítők Társaságának 
tagja. Tizennégy könyv és több száz cikk 
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A történelem ítélete sohasem marad el

Kitüntetettek 

A
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felelősen gondolkodó, meghatározó tagjai 
nemzetünknek. Immár 20 éve, hogy újra 
szabad Magyarországon élhetünk. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy ne várnának ránk 
újabb és újabb kihívások. Az elmúlt években 
mintha a letűnt korszak szelleme suhant vol-
na át felettünk. A folyamatos ígérgetések, a 
gyorsan beköszöntő szebb jövő reménye, 
a virágzó gazdaság ígérete most is sokakat 
megszédített. Hallottunk a vágtató gazdaság-
ról, miközben sorra zárták be az üzemeket. 
Olvastuk a kitűnő statisztikákat a felemel-
kedésről, miközben a valóságban kis- és kö-
zépvállalkozások ezrei mentek, és mennek 
ma is tönkre. A kormányzat és holdudvara 
milliárdokkal képtelen elszámolni, miközben 
az önkormányzatok nyögnek a hitelek súlya 
alatt. Újra a régi sablonok, a még mindig mű-
ködőnek hitt fogások. Mind-mind az ’56-os 
értékek és az önfeláldozó mártírok megcsú-
folása. Az igazság, a szabadságvágy azonban a 
harmadik évezredben is utat tör magának. Vé-
gezetül 1956-nak van még egy nagyon fontos 
üzenete számunkra: ha közösen cselekszünk, 
képesek vagyunk egy szebb jövő felépítésére, 
melynek alappillérei az igazságosság, a biz-

tonság, a bizalom és a gyengék segítése – fej-
tette ki dr. Balogh Ibolya, aki ezt követően 
átadta a megye díszpolgári címeit. Horváth 
János egészségügyi okok miatt nem jelent 
meg, később kapja meg a díjat. Tabódy Ist-
ván vezérezredes, bicskei plébános, székes-
fehérvári kanonok posztumusz díját unoka-
öccse, Kékessy György vette át.

Dr. Balogh Ibolya ezután – dr. Simon 
László és Fülep Zoltán előterjesztései alap-
ján – dicséretben részesítette Aradiné Kiss 
Éva rendőr főtörzs zászlóst (Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság), Bak Róbert rend-
őr törzs zászlóst (Dunaújvárosi Rendőr-
kapitányság), Jeneiné Károly Alexa rendőr 
századost (Gárdonyi Rendőrkapitányság), 
Krausz Zsolt rendőr századost (Móri Rend-
őrkapitányság), Lukáts Andrásnét (Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), 
Majer László rendőr őrnagyot (Sárbogár-
di Rendőrkapitányság), Marics Andrásnét 
(Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság), 
Molnár József rendőr főtörzs zászlóst (Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság) és Nagy La-
jos polgárvédelmi alezredest (Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság).

Az ünnepség nem fejeződött be a Megye-
házán, a résztvevők átvonultak a Bazilikához, 
ahol az '56-os keresztnél – történelmi zászlók 
és katonák sorfala mellett – megkoszorúzták 
az emléktáblát. Beszédet mondott Szakály 
Sándor egyetemi tanár, történész, aki hang-
súlyozta, az, hogy ma szabadon élhetünk, 
1956 hőseinek köszönhető.

köthető a nevéhez, 1998 óta képviselő, je-
lenleg az Országgyűlés legidősebb tagja.

Mindezekért, vagyis a magyar demok-
ráciáért tett erőfeszítéseiért, kiemelkedő 
törvényhozói, tudományos, közgazdasági 
és kultúraközvetítő tevékenységéért illeti 
megkülönböztetett elismerés és köszönet.

TABÓDY ISTVÁN
1921-ben született Budapesten, katonacsa-
ládban. 1930-tól 1941-ig a kőszegi katonai 
főreáliskolában, majd a Ludovikán tanult. 
Huszárhadnagyként Nagyváradon, Nagy-
szalontán és Munkácson kezdett, 1944-ben 
már főhadnagyként kivezényelték az orosz 
frontra, ahol szeptemberben Varsó köze-
lében súlyos sebesülést szerzett. 1945-től 
a Honvédelmi Minisztériumban szolgált, 
'47-ben századosi rangot kapott, de még 

ugyanebben az évben kémkedés vádjával 
letartóztatták és internálták. A kistarcsai és 
a recski tábor kegyetlen szenvedései közben 
erősödött meg hitében, és gyónásukban se-
gítette rabtársait. Ahogy Dosztál Béla '56-
os harcostársa, barátja (később megyénk 
díszpolgára) mondja róla: „akkor és ott is 
ember maradt, sőt éppen az embertelen 
körülmények fordították teljesen az Isten, a 
megbocsátás, a szeretet felé, és énekeltették 
vele: Uram, benned minden reményem”.

1953-as szabadulása után szállítómun-
kásként dolgozott, majd Shvoy Lajos fe-
hérvári püspök segítségével papi tanul-
mányokat kezdett. 1957-ben szentelték 
diakónussá, de még abban az évben a for-
radalommal való rokonszenvezése miatt 7 
hónapra börtönbe zárták. 1958-ban szen-
telték pappá, de rövidesen kizárták. Ezután 

takarító lett, miközben néhány paptársával 
titkos szemináriumot szervezett. Emiatt 
'61-ben államellenes szervezkedés vádjával 
12 évre ítélték. 1972 decemberében szaba-
dult, és a fehérvári belvárosi templom, majd 
Csabdi, Kisláng és végül Bicske plébánosa 
lett, később 1992-től haláláig székesfehér-
vári kanonok. A rendszerváltás után vezér-
őrnagyi rangot kapott, és Lipp Lászlóval 
együtt jelentős szerepe volt a tábori püs-
pökség újjászervezésében. Halála után ve-
zérezredesi rangot kapott, 2005-ben pedig 
szobrot emeltek a tiszteletére Bicskén.

Mindezekért, vagyis a hazáért és ember-
társai lelki békéjéért vállalt munkájáért, az 
üldöztetésben is példamutató tartásáért, 
az ország és a katolikus egyház építésében 
szerzett érdemeiért illeti köszönet és kitün-
tetés. 

„RENDÜLETLENÜL DIPLOMÁT” 
KAPOTT A MEGYEI KÉPVISELŐ

L. Simon László a me-
gyei oktatási és kultu-
rális bizottság elnöke 
az 1956-os forradalom 
évfordulóján a Magyar 
Szellemi Védegylettől 

„Rendületlenül Diplomát” kapott. Az 
1991-ben alapított díjat október 24-én 
Budapesten Fábián Gyula újságírótól, 
a Mikszáth Kálmán Kulturális és Mé-
dia Alapítvány elnökétől, a forradalom 
alatti Szabad Kossuth Rádió egykori 
szerkesztőjétől vehette át megyénk 
képviselője.
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z ünnepségek első helyszíne a te-
metői 1956-os kopjafa volt, ahol 
délelőtt kilenc órától a polgári 

körök, a Fidesz és a Fidelitas, valamint a 
KDNP helyi szervezetei emlékeztek a forra-
dalom mártírjaira, ezután a hivatalos önkor-
mányzati programsorozat első felvonásának 
is a temetői emlékhely adott otthont. Az 
Október 23. téri emlékmű szolgált díszletül 
a Rudas középiskola diákjainak műsorához, 
majd dr. Visy Zsolt régészprofesszor, Duna-
újváros díszpolgárának emlékbeszéde követ-
kezett. Ezt követően az önkormányzat, majd 
a pártok, civil szervezetek, kisebbségi ön-
kormányzatok helyezték el a tisztelet koszo-
rúit, végül az elmúlt évek hagyományaihoz 
híven közösen koszorúztak a középiskolák 
képviselői. Egy kisebb szüntet követően – a 
hagyományoknak megfelelően – az ünnepi 

közgyűlésen a polgármester átadta 
a Dunaújvárosért Díjakat, majd a 
pohárköszöntőt követően Cserna 

Gábor humán 
alpolgár-

mester szolgált jó hírrel, amely szerint Só-
lyom László köztársasági elnök meghívására 
a Széchenyi gimnázium diákcsoportja is részt 
vett (a Rudas iskola diákjai mellett) a forra-
dalom emlékére szervezett állami ünnepsé-
gen. Végül az ünnepség vendégei elsőként 
tekinthették meg az önkormányzat és a Du-
naújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. koordinációjával létrejött 
kiállítást, amelyen Csikós Árpád és Feltóti 
Sándor fotóit mutatták be. A két dunaújvá-

rosi fotóművész a közelmúltban 
a török testvérvárosban, Edirne 
városában járt, s élményeikből 
egy közös, Edirnei impresszi-

ók című kiállítás született. 
Miként az egész ünnep-
ségsorozatot, úgy ter-

mészetesen a tárlatot 
is megtisztelte Edirne 
partnervárosi delegá-
ciója, akik elmond-
ták, a tervek szerint 
a budapesti török 
nagykövetségen is be-
mutatják a kiállítást.

Az 1956-os forradalom kitörésének, illetve a Magyar Köztársaság ki-
kiáltásának évfordulója alkalmából Dunaújváros is emlékezett és ün-
nepelt október 23-án.

A
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Dunaújváros is emlékezett 
és ünnepelt október 23-án

DUNAÚJVÁROSÉRT DÍJ
Idén Gyurina László, dr. Kéthelyi Ágnes, 
valamint Kiss Kálmán érdemelte ki a Duna-
újvárosért Díjat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város közgyűlésének döntése nyomán.

Gyurina László kollegiális, sokoldalú, 
magas szakmai gyakorlattal rendelkező, 
emberközpontú vezető. Egész életútján 
a papíripar meghonosításán, fennmara-
dásának biztosításán dolgozott. Jelentős 
személyes szerepe volt abban, hogy a 
Hamburger cégcsoport magyarországi 
fejlesztései Dunaújvárosban valósultak 
meg, és ezzel több száz új munkahely 
jött/jön létre. Dunaújváros gazdasági és 
társadalmi életének meghatározó szemé-
lyisége, nyugodtan jellemezhetjük úgy, 
hogy az iparág meghonosításának jelen-
tős szereplője.

Kéthelyi Ágnes doktornő életét az 
embereken való segítés, az irántuk érzett 
empátia kíséri végig. Diplomája megszer-
zésétől folyamatosan, azaz 37 éve dolgo-
zik Dunaújvárosban fogorvosként. 1996 
óta egyéni vállalkozó fogorvosként tevé-
kenykedik, az önkormányzattal áll szer-
ződésben fogászati alapellátási feladatok 
végzésére. Ettől az időponttól a városi 
fog- és szájbetegségek szakfelügyelő fő-
orvosa, ő értékeli a városban dolgozó 
fogorvosok éves munkáját. Szakmai tu-
dása, emberi hozzáállása példaértékkel 
bír kollégái előtt. Munkáját a szó valódi 
értelmében vett hivatásként végzi.

A tanítás, a művészetek, a szépiro-
dalom iránti elhivatottsága mindig túl-
mutatott Kiss Kálmán munkahelyi 
kötelességein. Ahol tanított, ott letette 
pedagógiai és emberi névjegyét, amely 
páratlan szakmai igényességről, az iro-
dalom, azon belül a líra, általában a mű-
vészetek, az ember, az élet szeretetéről 
szólt. Volt tanítványai a legnagyobb elis-
meréssel, szeretettel szólnak szuggesztív 
egyéniségéről, órái varázslatos hangula-
táról, szemléletet- és emberformáló gon-
dolatairól.

Balról jobbra: Kiss Kálmán, dr. Kéthelyi 
Ágnes és Gyurina László.

M e g y e i  h í r e k
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Az ENSZ minden év októberének második 
szerdáját a Természeti Katasztrófák Elleni 
Védekezés Világnapjává nyilvánította. Ezen 
a napon tartott a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság ünnepi megemlékezést 
a tűzoltó laktanyában.

– Felelősséggel kell élnünk, felelősen kell 
gondolkodnunk, hiszen a természeti kataszt-
rófák kiváltó okait elemezve kimutatható, hogy 
azok sok esetben nem véletlen, elkerülhetetlen 
eseményekből fakadnak. Éppen ezért szükséges 
ráébreszteni a lakosságot az egyéni és közösségi 
felelősség szerepére, továbbá kiemelt fontosságú 

az ifjúság megszólítása, a biztonság magjainak 
elhintése, mert ez képezheti a jövő felelősség-
teljes társadalmának alapját – hangoztatta Fülep 
Zoltán tűzoltó alezredes, megyei igazgató.

Az eseményen felszólalt dr. Balogh Ibolya 
megyei közgyűlési elnök is, aki rámutatott 
arra, hogy a legszörnyűbb katasztrófák sem 
a természet rosszindulatáról szólnak, hiszen 
az csak teszi a maga dolgát, működik a maga 
törvényei szerint. Sokszor érhető tetten vi-
szont az emberek felelőtlensége, bűnös kap-
zsisága, tudatos károkozása. A rövidtávú ha-
szonért gyakorta feláldozzák a hosszú távú 
társadalmi vagy biológiai érdeket, vagy akár 
a józan észt. – Sokat tehetünk és kell is tennie 
mindnyájunknak a természeti katasztrófák, 
szennyezések megelőzése érdekében, és ter-
mészetesen erre kell nevelnünk, biztatnunk 
a fiatalok nemzedékét is. A megye – lehető-
ségeihez mérten – feltétel nélkül támogatott 
eddig is, és támogat a jövőben is minden 
ilyen erőfeszítést – tette hozzá.

Az ünnepség keretében az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója – a 2009. esztendőben, 
Alapon tartott katasztrófa-elhárítási 
gyakorlat szervezésében, irányításában, 
végrehajtásában végzett kiemelkedő te-
vékenysége elismeréseként – Katasztró-
favédelmi Emlékérmet és ajándéktárgyat 
adományozott dr. Balogh Ibolyának, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnökének. Az 

elismerést Fülep Zoltán tűzoltó alezredes, a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója adta át.

– A világnap elsősorban a megelőzés-
ről szól, s ennek feltétlenül része az olyan 
gyakorlat is, mint amilyen Alapon zajlott. 
Japánban minden évben egy egész hetet 
szentelnek a katasztrófavédelemnek konfe-
renciákkal, gyakorlatokkal. Szerencsére ná-
lunk ilyen gyakori veszélyhelyzetektől nem 
kell tartani, de azért nem árt felkészültnek 
lenni – fogalmazott Szentes György, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
sajtószóvivője.

Kiemelte, hogy dr. Balogh Ibolyát Muhoray 
Árpád veszélyhelyzet kezelési főigazgató-he-
lyettes javasolta a díjra a helyszínen szerzett 
tapasztalatai alapján. Az emlékérem egy 
erkölcsi elismerés, azok a 

vezetők kaphat-
ják, akik élére 
állnak egy-egy 

komoly kezde-
m é n y e z é s n e k , 

gyakorlatnak.
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ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT 
DR . BALOGH IBOLYA 

Tennünk kell
a katasztrófák ellen

Több tízezer köbméternyi, ismeretlen összetételű építési-bon-
tási törmeléket raktak le a Velencei-tó vizétől néhány méterre a 
velencei önkormányzat területén. Lakossági bejelentések alap-
ján a megyei közgyűlés elnöke és civil szervezetek hívták fel az 
ügyre a figyelmet.

A Levegő Munkacsoport közérdekű bejelentést tett a Közép-du-
nántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő-
ségnél és a Székesfehérvári Városi Ügyészségen. A zöldek tudomá-
sára jutott, hogy a tóparttól néhány méterre hatalmas mennyiségű 
földet, kőolajszármazékokkal szennyezett, vasúti töltésből származó 
köveket és betondarabokat helyeztek el. A Levegő Munkacsoport 
szerint a lerakott hulladékot összekeverték a földdel, majd bedol-
gozták a talajba. Mindezekről személyesen meggyőződve tettek 

bejelentést a hatóságoknál, s ebben azt is kérték, hogy derítsék ki, 
mennyi szennyező anyagot rejtettek el a földben, hová szállították 
el a velencei jegyző utasítására a hulladék egy részét, valamint hogy 
volt-e engedély egyáltalán hulladék lerakásához.

Tudomásunk szerint a környezetvédelmi felügyelőség már meg is 
hozta első fokú határozatát az ügyben, ám azt megfellebbezte Velence 
Város Önkormányzata, így a határozat nem lépett jogerőre. Megkeres-
tük a Székesfehérvári Városi Ügyészséget is, ahol Várhomokiné Rabi 
Noémi sajtószóvivő azt a tájékoztatást adta, hogy az ügyészséghez 
október elején érkezett meg a feljelentés. Először kiegészítéseket kér-
tek a feljelentőktől, majd az ügyben október 21-én rendelt el nyomo-
zást az ügyészség hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. 
A nyomozást a Gárdonyi Rendőrkapitányság folytatja majd le.

A Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság országos parancsnoka, dr. 
Tatár Attila tűzoltó altábornagy 
kitüntetést és emlékérmet ado-
mányozott dr. Balogh Ibolyá-
nak, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnökének. A díjat a székesfe-
hérvári tűzoltó laktanyában tar-
tott ünnepségen vehette át.

Nyomozást rendelt el az ügyészség a velencei-tavi sitt ügyében
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Az út leterheltsége főként annak „köszönhető”, hogy itt bonyolódik 
le az Ausztria–Győr–Székesfehérvár közötti forgalom, vele az óriási 
kamiondömping, ami már önmagában is életveszélyessé teszi a köz-
lekedést a szűk úton az autósok számára. (Gondoljunk csak az elő-
zésekre és az éles kanyarokra!) Ez különösen a téli időszakban veszé-
lyes, amikor a rossz útállapotok miatt a közlekedés lelassul. Ilyenkor 
szinte minden napra jut baleset, amelyek között nagyon sok halállal 
végződik. 

A megszűnő vasúti személyszállítás másik problémáját friss sta-
tisztikákban fedezhetjük fel: a felmérésekből az látszik, hogy a lakos-
ság igénye a buszközlekedés felé tolódott el. (De ez jószerével Fejér 
megye határáig valósul meg.) 

Törő Gábor emlékeztette lapunkat arra, hogy Mór hatalmas mun-
kaerőpiacot jelent, s a bejárásokat nemcsak a Mór–Székesfehérvár 
közötti szakaszon kell figyelni, hanem nézni kell a Mór–Kisbér út-
vonalat is. Székesfehérvárról óránként indulnak a buszok Mórra, 
Kisbér irányába viszont már nem mondható megfelelőnek a busz-
közlekedés. 

Sok munkahelyet az emberek eddig vasúton tudtak megközelíte-
ni, mivel a móri iparterület nagy része a vasúti pályák mellett helyez-
kedik el. Egyébként sem támogatom a vasút megszüntetését, mert 
jelenleg is tart a Budapest–Érd–Székesfehérvár–Veszprém gyors-
vasút tervezése, fejlesztése – mondja Törő Gábor. – Azt gondolom, 
hogy ha ehhez felfejlesztenénk a Mór–Komárom vonalat, akkor sok-
kal színvonalasabb vasúti közlekedés valósulna meg.

A Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke kifejtette: a vasútállomás 
sokszor igen távol helyezkedik el a települések központjától. Ha ezek 
elérhetőségét meg tudnák oldani helyi közlekedéssel (buszokkal), 
akkor a vasút újra fellendülhetne. 

És akkor most térjünk rá a menetdíjakra! A kőolaj ára folyamato-
san változik, ami módosítja a buszközlekedés tarifáit. Ha megszűnne 
a vasúti közlekedés, akkor elképzelhető, hogy a Volán később me-
netdíjat emelne – és erre már meg is van a kormányzati akarat. Ekkor 
már nem lesz az embereknek választási lehetőségük, hogy busszal 
vagy vonattal utazzanak.  

Az alelnök elmondta, hogy nemrég Németországban járt. Közleke-
dési tapasztalatai pedig igencsak pozitívak voltak: azt látta, hogy Berlin 
környékén szinte mindent gyorsvasúttal oldanak meg. Ezzel csökken a 
városok terhelése, környezetszennyezése is.  

 „Nem is értem, hogy Magyarországon miért a vasút visszafejlesz-
tésével foglalkoznak, s nem a fejlesztésével, amikor az Európai Közös-
ség is ez utóbbit támogatja” – mondta az alelnök, majd kifejtette, hogy 
Móron a recesszió miatt sokan elvesztették a munkahelyüket, de már 
látszik, hogy ha ismét beindul a világgazdaság, akkor Mór erőteljes 

munkaerőközpontnak számít majd. Ez pedig a megyehatáron túlnyú-
lik, akár a kisbéri irányt nézzük, akár Székesfehérvár felé tekintünk.  És 
ne felejtsük el azt sem, hogy közeleg a tél. A hóátfúvásos, csúszós uta-
kon a buszközlekedés sokszor akadályozott, és ekkor sok munkahelyet 
csak vasúttal lehet megközelíteni. 

„Az itt letelepedett cégeknek is biztonságot jelent, ha nemcsak 
egyfajta közlekedéssel érhetőek el; nemcsak közútival, hanem vas-
útival is” –  zárta szavait Törő Gábor.  – TEMESVÁRI MÁRTA

A közlekedési tárca nemrég nyilvánosságra hozta a jövő évi vasúti- és autóbusz-
közlekedési menetrendi javaslatot. Ebből az látszik, hogy meg akarják szüntetni 
a vasúti közlekedést Székesfehérvár és Komárom között. „Ha a vasúti személy-
szállítás megszűnik, akkor csak a buszközlekedés marad. Ennek az útvonala pedig 
a 81-es út, amelyet sokan Halálútnak is hívnak – világított rá a problémára Törő 
Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. – Ennek az útnak az állapota a környé-
ken a legrosszabb, a forgalma pedig a legnagyobb. Szinte minden napra jut egy 
baleset, amelyek közül több halálos kimenetelű.” 

M e g y e i  h í r e k

Vasút helyett – közlekedj a Halálúton!?

HIRDETÉS

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt havi számunk Megyejáró rovatában, a Lajoskomáromról 
szóló cikkben helytelenül írtuk a település polgármesterének ne-
vét. A név helyesen: Macher Pál. A tévedésért elnézést kérünk!
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K u l t ú r a

– Örömteli dolog, hogy a megyének rövid idő alatt sikerült olyan 
hozzáértő, a szakma és a települések által is elismert főépítészt ta-
lálnia, mint a pályázaton nyertes Igari Antal. A törvény súlyos fele-
lősséget ró a megyékre abban a tekintetben, hogy meghatározzák a 
hozzájuk tartozó térségek és települések arculatának, fejlesztésének 
fő irányát, a megyei főépítészre pedig azzal, hogy a kezébe adja a 
főépítésszel nem rendelkező települések építésszakmai irányítását. 
Fontos feladata még a főépítésznek, hogy a már elfogadott, érvényes 
megyei területrendezési tervet valóra váltsa. Erre kiválóan alkalmas 
Igari Antal – mutatta be a főépítészt Varjú Mihály.

Balsay István alelnök is csatlakozott az előtte szóló főjegyzőhöz, de 
mondandójában más területekre is kitért. Szerinte a megyei tervezés 
fontossága az olyan kirívó esetekben mutatkozik meg, mint amilyen 
a sukorói kaszinóvárosé. Annál már 2007-ben világosan megfogal-
mazódott, hogy a környezet irreális mértékű megterhelése, sőt annak 
rombolása nélkül a projekt nem látszik megvalósíthatónak.

– Sajnos az állam következetesen igyekszik a megyék, a helyi, vá-
lasztott testületek hatásköréből kivonni a jelentős döntéseket, csök-
kenteni a beavatkozás lehetőségét. Pedig Fejérnek bőven van megol-
dandó feladata: egyeztetni kellene Somoggyal és Tolnával a déli részek 
felzárkóztatása érdekében, de nem kevésbé lenne fontos a műemléki 
értékek, sőt a földvárakhoz hasonló még korábbi építmények védel-
mében is szigorúan fellépni. Szintén az önkormányzatok önállósága 
és közös döntése szükséges az olyan projektek megvalósításához, mint 
amilyen a Nemzeti Emlékhely – hangsúlyozta Balsay István.

– Referenciaként mindössze egyetlen helyet tudok felmutatni, 
Székesfehérvár városát. Csaknem huszonnégy évet töltöttem el a 
városi önkormányzatnál, döntően az építésügyben, igazgatási és ha-
tósági munkakörökben, bár négy évig a városi főépítészi irodának 
is beosztott mérnök munkatársa voltam – beszélt előéletéről Igari 
Antal. – A műemlékvédelem a szívemnek a legkedvesebb terület. 
Ez nem jelenti azt, hogy bármi újnak az ellensége lennék, de meg-
győződésem, hogy minden újnak a hagyományokból, a meglévő 
értékekből kiindulva, azokat tiszteletben tartva és megbecsülve kell 
létrejönnie. Ugyanígy a felelős építésznek szem előtt kell tartania a 
fenntartható fejlődés eszményét, azaz semmiféle indokkal sem sza-
bad a természeti és épített környezetben nehezen vagy egyáltalán 
nem jóvátehető károkat okozni – fogalmazott a főépítész.

Igari Antal lett az új 
megyei főépítész

Ismét van Fejér megyének főépítésze, Igari Antal 
személyében. A kiváló szakember október 5-én lé-
pett hivatalba, ebből az alkalomból mutatta be a saj-
tó munkatársainak dr. Varjú Mihály megyei főjegy-
ző és Balsay István, a közgyűlés alelnöke.

Comics, a képregények 
szerelmeseinek
Az elmúlt évtizedek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 
képregény mint műfaj nagykorúvá érjen és elismertséget 
vívjon ki magának a művészeti ágak sorában. A Csók István 
Képtárban fiatal alkotók mutatják be rajzaikat, képeiket a 
látogatóknak. 

– A világhírű orosz film-
rendező, Eisenstein is fel-
fedezte kora ifjúságában, 
hogy a rajzokban, vonalak-
ban valami különös erő lap-
pang, s ez derül ki későbbi 
forgatókönyvvázlataiból is. 
De a rajzok igazi varázsát, 
hogy bennük rengeteg le-
hetőség rejlik, kétségkívül a 
képregényrajzolók ismerik 
leginkább – mondta Mol-
nár Szilvia művészeti író a 
Szent István Király Múze-
um Csók István Képtárában 
rendezett tárlatmegnyitó 
beszédében.

A Comics című, kortárs magyar képzőművészek képre-
gényeit bemutató kiállításon tizennyolc művész rajzai várják 
az e műfaj iránt érdeklődő látogatókat. Az alkotóknak nem a 
képregénykészítés az egyedüli mesterségük, számtalan műfaj-
ból érkeztek, de a rajzolást is kifejezőeszközüknek választot-
ták. Nagy bátorsággal nyúlnak a legkülönfélébb technikákhoz, 
történeteik is különbözőek: némelyik groteszk, ironikus, má-
sik humoros, s van amelyik bizarr, vagy egyenesen nyomasztó 
hatást sugall. Valamennyi alkotó finom érzékenységgel közelít 
a témájához.

A Csók képtár tárlatának alkotói élik egzisztenciális küzdel-
meiket, alkotnak, csoportosulnak, füzeteket adnak ki (mint a ki-
állításon is közszemlére tett alternatív magazin, a Roham újság), 
akadémiát alakítanak, workshopokat rendeznek. Mivel egyre 
többen vannak és kínálatuk is egyre gazdagabb, kopogtatnak a 
múzeumok kiállítótermeinél is. Valószínű, hogy ezt a kopogást 
hallották meg Székesfehérváron a kiállítást szervezők. Így szü-
letett meg a remek tárlat, amely a képregény mint a kilencedik 
művészeti ág sokszínűségét hivatott bemutatni. 

Az alkotók zöme fiatal ember, a '70–80-as évek szülötte. 
Generációjuknak ez a kommunikációs terep teljesen érthető. 
S miután felnőtté váltak, szeretnék megmutatni magukat, be-
bizonyítani, hogy a képregény olyan erővel bír, olyan létjogo-
sultsága van, mint a festészetnek, szobrászatnak vagy az építé-
szetnek.

A tárlat, amely 2010. január végéig várja a közönséget, a kép-
regény múltját ábrázolja kortárs rajzolók, festők szűrőjén át, 
egyúttal utalva egyúttal a jelenre és kutatva lehetséges jövőjét is. 
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„A projekt azt járja körül, hogy Közép-Ke-
let-Európa államszocialista országainak 
ellenkulturális jelenségeiből kiindulva az el-
lenzéki művészi megnyilvánulások, melyek 
gyakran éltek a provokáció és irritáció eszkö-
zével, valójában milyen kritikai erővel bírtak 
annak idején. Hogy az »ellenzékiség« ön-
ként választott pozíció volt-e, avagy az elnyo-
mó rendszer szűk tűréshatára minősítette így 
a másként gondolkozókat? A művészek az 
autokrata rendszer által uralt társadalmi való-
ság különböző vetületeit kérdőjelezték meg, 
vagy inkább a művészi és szellemi szabadság 

korlátozása foglalkoztatta őket?” – olvasható 
a kiállítás hivatalos anyagában.

A kiállítás olyan példákat és helyzete-
ket mutat be, amelyek szerzői nem passzív 
szemtanúi, elszenvedői vagy elemzői a törté-
néseknek; amikor nem pusztán kritizálnak 
és felmutatnak egy adott problémát, hanem 
aktív cselekvőként felismerik és mozgósít-
ják saját illetékességüket. Olyan munkák és 
projektek kerülnek fókuszba, amelyekben 
a művészek aktív társadalmi szereplőnek 
tekintik magukat, és készek fellépni az „el-
lenféllel” szemben. A túlnyomórészt kö-

zép- és kelet-európai esetek feltérképezését 
és értelmezését más társadalmi-politikai 
környezetből származó példák egészítik ki. 
Történik mindez a rendszerváltás huszadik 
évfordulóján, bepillantást engedve a TTT 
egykori világába, úgy, hogy közben egy-egy 
alkotás ma sem vesztett aktualitásából. Jó 

Székesfehérvár belvárosában, a Megyeház 
utca 17. alatt (a híres Babamúzeum épüle-
tében) takaros új szárny fogadja október 
21-étől az érdeklődőket, ahol dr. Demeter 
Zsófia megyei múzeumigazgató tájékozta-
tása szerint nemcsak a babákról és a ház két 
másik kiállításáról (az Új Magyar Képtárról, 
illetve a Téglamúzeumról) lehet információ-

kat kapni, hanem a Szent István Király Mú-
zeum egyéb tárlatairól, rendezvényeiről, táv-
latilag pedig a megye minden múzeumának, 
kiállítóhelyének, látogatható műemlékének 
kínálatáról, történetéről, érdekességeiről is.

Ahogy azt Elekes Szentágotai Enikő me-
gyei múzeumigazgató-helyettes elmondta, 
a központ felépülését és mai funkcióit ki-

Egyáltalán nem hétköznapi az a kiállítás, amely októbertől várja látogatóit a 
dunaújvárosi Kortárs Képzőművészeti Intézetben. Az Agents & Provocateurs 
(Illetékesség és provokáció) olyan konfrontáció, amely az egyet nem értés 
művészi cselekvés- és kifejezésformáit igyekszik értelmezni. 

Október 21-én adták át a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának azt az 
új látogató-, információs és oktatási központját, amely az Alcoa Foundation 
százezer dolláros csekkje nélkül nem jöhetett volna létre…

EGY HELY, AHOL LEHET EGYET NEM ÉRTENI 

Illetékesek és provokálnak

Százezer dolláros csekkből múzeum

K u l t ú r a

1 0  •  F e j é r  L a p 

Kettő az egyben
A Székesfehérvári Egyházmegyei Mú-
zeum és a Városi Képtár összefogása 
révén Az üdvösség történetei című ki-
állítás és a Szinyei-tárlat közös jeggyel 
lesz látogatható. 

Derecskei Andrea, a kiállítás főszerve-
zője elmondta, az elmúlt évi sikerek arra 
sarkallták őket, hogy további közös akciók 
segítségével érjék el a látogatókat. Az üd-
vösség történeteire és a Szinyei-tárlatra egy 
közös jegy váltható, 2000 forintért felnőt-
tek számára, míg 1150 forintért juthatnak 
be a diákok és a nyugdíjasok. A tárlatokat 
(amelyek térben sem találhatóak messze 
egymástól) nem fontos egy napon megte-
kinteni, mert október 23-ától kezdődően 
minden második pénteken egy közös jegy-
gyel két látogató is megtekintheti a kiállí-
tásokat, egészen 2010. január végéig.
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rendezvény vendégeit dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke és Warvasovszky Tihamér, 

Székesfehérvár polgármestere köszöntötte. 
Az elnök asszony köszönetet mondott mind-
azoknak, aki segítettek létrehozni a megye 
irodalmi életének egyik legrangosabb, évente 
ismétlődő eseményét. Reményét fejezte ki, 
hogy a résztvevők időt tudnak szakítani Fejér 

megye megismerésére is, különös tekintettel 
az irodalmi emlékhelyekre, például Gárdonyi 
Géza vagy Vörösmarty Mihály szülőházára. 
Vasy Géza, a Magyar Írószövetség elnöke 
szintén üdvözölte a határokon túlról érkezett 
és hazai irodalmárokat. „A székesfehérvári-
hoz hasonló rendezvények nemcsak a kör-
nyező országok irodalmának és irodalmi al-
kotóinak megismerését segítik, hanem nagy 
segítséget adnak magyar nyelv megőrzésé-
hez” – tette hozzá. A konferencián előadások 
hangzottak el egyebek között Kós Károlyról 
és Fábry Zoltánról, a magyarkanizsai írótá-
borról, Dunaszerdahely irodalmi életéről, a 
lengyel líra őrtüzeiről és szigeteiről, a CSE-
MADOK hatvan évéről, valamint a muravi-
déki kisebbségekről. Az előadásokat jövőre 
antológiában jelentetik meg. A találkozó első 
napján átadták a Vár irodalmi folyóirat díját; 
az elismerést az idén a a kárpátaljai Mezővá-
riban élő és alkotó Vári Fábián költő nyerte. 
A tanárként a beregszászi magyar tanárképző 
főiskolán oktató irodalmárnak eddig négy 
verseskötete jelent meg, rendszeresen pub-
likál a magyar irodalmi folyóiratokban is. 
A vendégek együtt vettek részt az aradi vér-
tanúkra emlékező ünnepségen.

K u l t ú r a

indulásnak tekintik csupán; a cél egy teljes 
mértékben látogatóbarát, korszerű interak-
tivitásra, sokoldalú szolgáltatásra, kutatás-
ra, oktatásra és módszertani tapasztalatok 
átadására is alkalmas komplexummá, az 
épület udvarával együtt amolyan kulturális 
agorává való fejlesztése. Ami ebből ma meg-
van, az a földszinti múzeumi shop, a kávézó, 
a fogadó és a kis bemutatótér valamint a vi-
zes helyiségek, az emeleten pedig az infor-
mációs boxok – számítógéppel felszerelve 
–, továbbá az ottani kiállítási terület, ahol 
az egyéb kulturális helyszíneket bemutató 
anyagok helyezhetők el, illetve időszakos 
kiállítások rendezhetők.

Dr. Balogh Ibolya – a fenntartó Fejér Me-
gyei Önkormányzat elnöke – szerint külön 
öröm, hogy egy nagy adományozó szerve-
zet most egy egész megyét érintő projektet 
ítélt támogatásra érdemesnek, a megyék 
ugyanis az állami forráselvonások folytán 
nem is igen gondolkozhatnak ilyen léptékű 
fejlesztéseken. Még akkor sem – tette hozzá 
–, ha egyébként a múzeum vezetésében és 
gárdájában meg is van minden képesség és 
energia az állandó fejlődésre.

Dr. Forgó Béla, az Alcoa Köfém Kft. ve-
zérigazgatója elmondta, hogy ez az egyösz-
szegű, 100 000 USD nagyságú támogatás 
kirívóan magas az Alapítvány történetében 

is, de egyrészt a cég magyarországi 15 éves 
jubileuma, másrészt egy nagyberuházás si-
keres beindítása lehetővé tette a megítélé-
sét. Amúgy pedig – ahogy mondta – „meg-
szólalt a csengő” bennük, amikor a múzeum 
pályázati anyagát (melyet teljes egészében 
az intézmény munkatársai készítettek el an-
gol nyelven) elolvasták, és teljes határozott-
sággal vélték úgy, hogy az ügyet támogatni 
kell!

A ház távlati tervei között szerepel a tömb 
Piac tér, Autóbusz-állomás felőli kerítésének 
megnyitása és így az udvar terének köztérré 
átalakítása is, ami a belvárosi rekonstrukciós 
elképzelésekkel is egybecseng.

A határon túli magyar irodalom 
napjai címmel tartottak kétna-
pos rendezvényt október elején a 
megyeszékhelyen. A Szent István 
Művelődési Ház, a Vörösmarty 
Társaság és a Magyar Írószövetség 
közép-dunántúli csoportja által 
kilencedik alkalommal megszer-
vezett rendezvényen a Kárpát-
medencében alkotó írók, költők 
mellett Simándi Ágnes költő sze-
mélyében az idén először kana-
dai vendéget is köszönthettek a 
résztvevők között.

A

példa erre Sugár János magyarul és szlová-
kul megjelent táblája a kiállítóterem előtti 
kereszteződésben („Elnézést, prepácte”), 
ami mindenképpen elgondolkodtató a já-
rókelők és az autósok számára, avagy Tanja 
Ostojic hús-vér házassági hirdetése…

A kiállítás kurátorai, Hock Bea és Zólyom 
Franciska olyan „mobil archívumot“ hívtak 
életre, amely az interneten workshopok 
keretében aktiválható művészeti iskolák és 
egyéb nemzetközi intézmények részére.

A tárlat 2009. november 20-áig tekinthető 
meg, az ünnepnapok és vasárnapok kivételével 
naponta 10–18 óráig, a Kortárs Művészeti In-
tézetben (2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.).

A közös egyházi-kulturális kezdemé-
nyezésről szólva Szűcs Erzsébet, a Városi 
Képtár – Deák Gyűjtemény igazgatója el-
mondta, hogy a Szinyei és a hazai táj című 
kiállítás célja nem csupán az ismeretterjesz-
tés, hanem a művészeti élmények átadása 
is. Munkatársaival az elmúlt évi Munkácsy-
kiállítás sikere után arról döntöttek, hogy a 
következő tárlatnak „saját” témája kell hogy 
legyen, amelyet Székesfehérváron a közön-
ség premierként láthat. A téma az ember és 
a természet békés harmóniájának bemuta-
tása a XIX. század utolsó harmadának ma-
gyar tájképfestészetében. A Szinyei Merse 
Pál nevével fémjelzett tárlaton a dunántúli 
táj megörökítése kerül középpontba a ha-
zai múzeumok és magánygyűjtők féltett 
kincsei réven. A kiállítás látogatói Mészöly 
Géza remek tájképeit is megszemlélhetik. 
A januárig látható tárlatot a város iskolás 
diákjai ingyenesen látogathatják.

Irodalmi szigetek, őrtüzek
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A, MINT ARANYÉREM
A felnőttek között négyszeres Európa- és 
négyszeres világbajnok vagyok, ifiben egy-
szer nyertem kontinensviadalt. Ezek a címek 
egyaránt fontosak számomra. A legbüsz-
kébb mégis az egyéni VB-címemre vagyok.
 
B, MINT BÚVÁRKODÁS
Családi hagyomány. Édesapám búváredző 
volt, bátyám, Gyuszkó a sportág kiemelkedő 
alakja. A sorsom eredendően eldőlt. Jelen-
legi vállalkozásom a tengeri (nyílt vízi) bú-
vároktatás, amelynek keretében már oktatók 
képzésére is megszereztem a jogosítványt.

CS, MINT CSALÁD
Aki ismeri a családunkat, az tudja, milyen 
összetartóak vagyunk. Szüleinktől rengeteg 
segítséget kaptunk, s kapunk ma is. A mi 
sportágunkat nem dotálják az eredmények-
nek megfelelően, ezért szüleim segítsége 
nélkül nem tudtam volna sportolni sem.

D, MINT DVCSH UBSE
Nyolc éve alakult újjá sportegyesületünk 
Jakab Sándor és Markóth Béla vezetésével. 
Sajnos jóval előbb kellett volna lépnünk, 
akár sportolóként, akár edzőként szemlélem 
a történteket. Most minden arra fordítódik, 
amire kell.

E, MINT EGYIPTOM
A legszebb hely számomra, ahová eljutottam 
a búvárkodás kapcsán. Itt tettem le anno a 
nyílt vízi oktatói záróvizsgáimat, ide járok 
vissza a mai napig. Éppen a héten utazom 
ismét egy lelkes csapattal. E helyen elérhető 
áron csodás világ vár mindenkit.

F, MINT FELSZERELÉS
A búvárkodáshoz megbízható felszerelés 
kell. Érdemesebb a drágább, biztonságosabb 
felszerelést megvásárolni, hiszen az életünk 
múlhat rajta. Szükség esetén bárkinek segí-
tek a vásárlásban.

GY, MINT GYERMEKEK
Négy éves kortól tanítok piciket úszni, il-
letve a búvárkodás rejtelmeire. A klubban 
utánpótlás edzőként is dolgozom.

H, MINT HOBBI
A jégkorong. Még Kercsó Árpád idején bu-
liból végigcsináltam a szárazföldi edzése-
ket Ladányiékkal, aztán beálltam a kapuba. 
Eleinte a Dunaújvárosi Jégtörőkben, majd a 
Hokillákban léptem, lépek jégre rendszeresen.

I, MINT ISKOLA
Hét éve létrehoztuk a már említett búvár-
iskolát, ahol tengeri oktatást is tartok. Akit 
érdekel a víz alatti világ, szívesen látom.

J, MINT JÖVŐ
Bár csaknem befejeztem az aktív sportolást, 
mostani világbajnoki címem arra ösztönöz, 
hogy a két év múlva Kolumbiában megren-
dezendő XMAS játékokon (nem olimpiai 
sportok világjátéka) még elinduljak…

K, MINT KITARTÁS
Ha látom az értelmes célt magam előtt, 

akkor annak mindent alá tudok rendel-
ni.

M, MINT MONK
Ez a kedvenc versenyszámom, ebben va-
gyok a legjobb. A rajtnál kapok egy térké-
pet, ott kell bemérni, merre kell úszni. Pá-
ros gyakorlat révén rengeteg improvizációt, 
kreativitást és gondolkodást igényel. Igazi 
fifikás versenyszám.

NY, MINT NYŰGÖK
Ha nem úgy mennek a dolgok, ahogyan sze-
retném, akkor igencsak nyűgös tudok lenni.

Ö, MINT ÖLTÖZKÖDÉS
Sportosan öltözködöm, de nem adnék ki 
vagyonokat semmiért, mert új vagy éppen 
márkás.

R, MINT ROBIKA
2008. június 13-án született, a család szeme 
fénye, életem értelme, akivel utolsó világ-
bajnoki címemet együtt ünnepelhettem. 
Csodálatos érzés volt. 

S, MINT SULI
Jelenleg levelezőn kertépítőnek tanulok, 
amely tanulmányokat szeretnék később 
hasznosítani. Ha máshol nem is, akkor saját 
kertemben vagy a szalki búvárbázis kialakí-
tásánál. De szívesen foglalkoznék ezzel főál-
lásban is.

T, MINT TRÉNINGEK
Szeretek edzeni, bár a munka mellett néha 
kevés időm, kedvem és erőm van hozzá. 
Tudom, mennyit kell edzenem a megfelelő 
eredmények eléréséhez, s olykor önfejű va-
gyok. Az eredményeket viszont eddig min-
dig hoztam.

V, MINT VERSENY
Az idei világbajnoki győzelmem volt a leg-
nehezebb, a legjobban megszenvedett siker. 
Munka és család mellett a sport egyre fárasz-
tóbb, ráadásul én sem fiatalodom már…

U, MINT UNALOM
Nincs rá időm, de egyszer kipróbálnám, mi-
lyen is lehet.

Z, MINT ZENE
Mindenevő vagyok. De legjobban mégis ta-
lán a nyolcvanas évek slágerei és a lágyabb 
rockzene érint meg (EDDA, Scorpions).
 – Szóládi Zoltán

1 2  •  F e j é r  L a p 

S p o r t

BÚVÁRÚSZÓ – KÉT VILÁG 
HATÁRÁN

Egy világ-
bajnok 
ábécéje

Ábécéből többféle is létezik. 
Gurisatti Róbert újdonsült vi-
lágbajnok, a búvárúszás fene-
gyereke legalább kettőt ismer. 
Az egyik a búvárkodásnál is-
mert merülési ábécé, a másik a 
klasszikus. Mi most e kettőből 
alkottunk egyet. Íme:
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Harmadszorra 
is átütő siker volt 
az úszógála
A gyermekek négyórás versenyével október 
16-án, pénteken délben öt dunaújvárosi 
csapat részvételével elrajtolt a 2009-es DF-
Dunaújvárosi Hírlap Úszógála névre keresz-
telt úszófesztivál, amely immáron harmadik 
volt az úszógálák sorában. A gyermekeket 
másnaptól huszonnégyórán keresztül a 
„nagyok” is követték – a habokba.

A nyitónapon a gyermekek viadalában 
a Dunaújvárosi Városi Sportiskola (DVSI) 
három csapattal, míg a vízilabdázók és a 
búvárok egy-egy alakulattal képviseltették 

magukat. Az ötös fogatból végül a DVSI I-es 
csapata végzett az első helyen. Másnap dél-
ben már a felnőttek vágtak neki a huszon-
négy órás maratonnak, melyen sem a tava-
lyi, sem a tavalyelőtti győztes nem indult, 
így biztossá vált egy új alakulat győzelme. 
A több száz embert megmozgató eseményen 
természetesen a sport mellett a jókedvé és a 
jótékonykodásé volt a főszerep. Előbbit ní-
vós és népszerű fellépők biztosították, utób-
bit pedig a hagyomány, amely szerint a meg-

tett hosszok egy-egy forintot érnek a Móra 
Ferenc Speciális Iskola és EGYMI, illetve a 
Jószolgálati Otthon közössége számára. 

Szalontai Károly ötletgazda és főszervező 
a rajtszó elején kissé még feszülten figyelt, de 
a végén csillogó szemekkel csak annyit mon-
dott: – Sikerült! Ismét remekül érezte magát 
rengeteg ember, és szerencsére nem voltak 
komolyabb problémák sem. Természetesen 
jövőre újra nekilátunk a szervezésnek!

A résztvevők összesen 23 947 hosszt 
úsztak le, ez „átszámítva” 23 947 Ft-ot je-
lent, amelyhez a gyermekek által megtett 
hosszok is hozzáadódnak. Az „összeúszott” 
végösszeg tehát: 25 641 Ft. Csak összeha-
sonlításképpen, tavaly összesen 25 350, ta-
valyelőtt 21 782 forint gyűlt a két intézmény 
számlájára. Teljesítményükhöz ezúttal is 
gratulálunk! – Sz. Z.

z esemény házigazdája Orbán Vik-
tor, a Puskás Akadémia alapítója 
volt. A rendezvényen az Aranycsa-

pat két tagja, Grosics Gyula és Buzánszky 
Jenő mellett részt vett Schmitt Pál, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke, az Európai Parla-
ment alelnöke is, valamint a magyar futball 
színe-java.

– A magyar ember a futballt mindig 
komolyan veszi. Éppen ezért nagy öröm 
számunkra, hogy a jövőben Puskás Ferenc 
nevét viselheti egy FIFA-díj. Azt gondo-
lom, egész Magyarország büszke lehet erre 

– fogalmazott Orbán Viktor. Az akadémia 
alapítója nem felejtette el megemlíteni a 
közelmúlt nagy magyar sikerét, az U20-as 
válogatott világbajnoki bronzérmét, amely 
szerinte azt jelentheti: van esélyünk vissza-
kerülni a futballvilág élvonalába.

– Volt szerencsém élőben megtekinteni 
a magyarok bronzmeccsét s játékukat látva 
igazat adok elnök úrnak. Biztos vagyok ab-
ban, hogy a magyar futball hamarosan visz-
szakerül az elitbe; ehhez jó alapot jelent az 
akadémia, amely egészen fantasztikus léte-
sítmény – mondta Sepp Blatter, akiről kide-

rült: nagy rajongója volt Puskás Ferencnek 
és a magyar futballnak is. Személyesen jelen 
volt az 1954-es berni Németország–Magyar-
ország VB-döntőn, a szakadó esőben a kapu 
mögül csodálta az Aranycsapat játékát.

– Azt nem árulom el, kinek szurkoltam. 
Mindenesetre, amikor hazaértem, csak annyit 
mondtam édesapámnak: kikaptunk! És ha ezt 
egy német kérdezné tőlem, akkor is ugyanezt 
felelném neki – tette hozzá Sepp Blatter.

A díj előzményeiről elmondta, azonnal 
támogatta az ötletet, hiszen Puskás Ferenc 
nemcsak csodálatos gólokat rúgott pályafutá-
sa során, hanem a pályán kívül is fantasztikus 
ember volt. Örömmel jelentette be, hogy az 
év góljáért a Puskás-díjat először idén decem-
berben, Zürichben adják át a FIFA World 
Player Gálán. Számítanak majd az „esztéti-
kai” szempontok és a gól értéke is. Az előter-
jesztett javaslatok közül a Franz Beckenbauer 
vezette FIFA Futball Bizottság összeállít egy 
tízes listát, amelyre azután a szurkolók szavaz-
hatnak a szövetség honlapján.

Puskás-díj jár a legszebb gólért
Fennállásának első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartotta a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémia. Természetesen a névadó is kellett ahhoz, hogy a fut-
ballvilág egy-két órán keresztül Felcsútra figyeljen. A Nemzetközi Labda-
rúgó Szövetség (FIFA) elnöke, Joseph S. Blatter itt jelentette be; Puskás-
díjat hoznak létre, amelyet minden évben a legszebb gólt elérő játékos kap.

S p o r t

A
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V é l e m é n y

Az első észlelés az egyenetlen talaj. Nem, itt nem lehet sietni. A vad-
disznók túrta buckák, a kiálló gyökerek, a mélyedéseket és kiemelke-
déseket elsimító avarszőnyeg figyelmességre int. „Ne tipord el, ne rúgj 
belé, meg ne csússz rajta, rossz helyre ne lépj!” A bokrok hol lazább, 
hol sűrűbb hálót nyújtózkodnak körénk. „Nyitott szemmel járj, és ne 
kapkodj! Tudd, mikor törj ágat, és tudd, mikor hajlíts.” Ösvényt talá-
lunk, jól esik. Visszafogottan beszélgetünk, pedig kedvünk volna kiál-
tani. Nincs, aki ránk szóljon, ám a sétánkat szegélyező fák leveleinek 
egyenletes, ritmikus susogásába éles hangot metszenünk nem illik. 
Nincs hideg, a levegő mégis csíp kicsit. Talán a tisztasága teszi – meg-
szoktuk a kásás, tapadós városit. Az ég apró reflektorokat gyújt. Úgy 
kapcsolgatja fel-le a Napot, mintha éjjeli lámpával szórakoznék: a fel-
hők előre megkomponált játék szerint bújtatják és fedik fel az Óriást 
– a lombokra vibráló, mesés mintázatokat rajzol a fény. Felkapaszko-
dunk a domb oldalába. Nevetve csetlünk-botlunk omladékain. A te-
tején, érdekes, alig jár a szél. Zihálva huppanunk a fűbe. Letekintünk, 
s elnémít bennünket a látvány. A fák lombjai puha paplanná olvadnak, 
alig rezdül az erdő. Egészen szelídnek látszik, de mi már ismerjük az 
erejét. Nem szigorú hozzánk, csak finom jelekkel int a jóra. Megtanít 
a lábunk elé nézni, nyitott szemmel járni, hogy ne gázoljunk felelőtle-
nül életünk útjain. Nem véletlenül vonzódunk a természethez. Nem 
csak kikapcsolódni, pihenni vágyunk, tudjuk, hogy kimondatlanul is 
fejünkre olvas néhány orrkoppintó felismerést. Ránk fér.

 – Méhes Mónika

Képeslap a szabadból

Fejér Lap · III. évfolyam, 11. 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 · Olvasószerkesztő: 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. november · Hivatkozási szám: 90952 · 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

Ú j b o r  a kci ó
a Simon és Simon Kft. agárdi 

pincészetében: 20 liter vásárlása esetén 
nagy kedvezménnyel adjuk 

a folyóborokat, az Olasz Rizlinget, 
Kékfrankost és a Chardonnay-t.

Telephelyünkön 8 féle, télálló almát 
árusítunk, nagy kedvezményekkel.

Jó minőségű tűzifa kapható 
1600 Ft/q ártól.

Érdeklődni a 22/570-085-ös 
telefonszámon lehet.

Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu
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Velence Resort & Spa**** 
szálloda és wellnessfürdő, ahol 

Ön mindig jól érzi magát!
Közeleg a tél, a szabadtéri fürdőzés ideje lassan lejár, en-
nek ellenére nem kell lemondania a víz nyújtotta kényez-
tetésről.  Vendégeink számára még kedvezőbb árakat ala-
kítottunk ki októbertől. Hétköznap 16:30-tól zárásig akár 
1 600 Ft-ért használhatják a földszinti  medencéket. Ked-
vezményes szaunajegyeket már 16 órától vásárolhatnak az 
érdeklődők. Hétvégéken különleges szauna felöntésekkel 
kényeztetjük kedves vendégeineket, melyek segítségével 
izgalmassá és hatékonyabbá tehetik a szaunázás élményét. 
Tapasztalt vezető segítségével 15 percen keresztül biztosít-
juk a még intenzívebb izzadást az alábbi időpontokban:

15:00 – 15:30 Jeges szauna percek
17:00 – 17:30 Vitamin szauna percek
19:00 – 19:30 Illóolajos szauna percek

MI IS VALÓJÁBAN A SZAUNA FELÖNTÉS?
A szaunamester speciális technikája révén a páratartalom és egyúttal 
a hőmérséklet szándékos növelésével szinte már a tűrőképességük 
határáig juttatja el a szaunázókat, ahol egy sokkal intenzívebb méreg-
telenítés érhető el.

A frissítő szaunázás után levezetésképpen jól eshet egy különleges 
lazító masszázs. Októbertől még gazdagabb masszázskínálattal várjuk 

kedves vendégeinket.  Figyelmükbe ajánlunk egy új, különleges 
és egyedi masszázsformát, a Watsu® masszázst.

Különlegessége abban rejlik, hogy a kezelés 
vízben zajlik, a Shiatsu masszázs víz alatti 

változata. A Watsuval egy nagyon 
mély relaxációs állapot 

érhető el.

A mozgatás gyengéd nyújtásokkal, 
akupresszúrás pontok nyomásával és a 
Shiatsu masszázs elemeivel egészül ki, 
melyek a szervezet energiarendszerét 
harmonizálják. A felhajtóerő kedvező 
hatását kihasználva úgy lehet tehermen-
tesíteni a gerincet, átmozgatni az ízülete-
ket és megnyújtani az izmokat, ahogy az 
a szárazföldön nem lehetséges. A Watsu 
csökkenti a szorongást, javítja az alvási 

ritmust, erősíti az immunrendszert, serkenti a belső szervek működé-
sét. A mindennapi stressz káros hatásainak leküzdésére kifejezetten 
alkalmas, közérzetjavító céllal is nagyon kellemes élményt nyújt. 

Kérjük, hogy érdeklődjön recepciónkon a kezelések időpontjáról 
a 22 589 971 telefonszámon.

November 8. és 15. között gaz-
dag kínálatú Márton-napi bü-
févacsorával és a Ház új borával 
várjuk a hozzánk érkezőket. Elő-
zetes bejelentkezés a 22 589 900-
as telefonszámon szükséges. Ter-
mészetesen vasárnapi büféebéd 
akciónk novemberben is zajlik, 
– előzetes bejelentkezés alapján 
2790 Ft-ért ebédelhetnek étter-
münkben kedves vendégeink.

Amennyiben hosszabb időt kívánnak eltölteni nálunk, ajánl-
juk figyelmükbe kedvezményes szállodai csomagajánlatainkat, 
melyekről bővebb információt internetes oldalunkon találnak. 

Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk!
2481 Velence, Béke út
www.velencespa.com
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– Hogyan védhetjük meg a vízmérőórát 
a fagytól?

– Családi házaknál feltétlenül ellen-
őrizzék az aknafedlapot, jól zár-e. Ha 
sérült, javítsák ki. Jó, ha tesznek rá szige-
telőanyagot, például szalmát vagy hunga-
rocellt. Különösen figyeljenek azokra az 
ingatlanokra, amelyek a téli időszakban 
üresen állnak; ilyenek az építési telkek, 
zárt kertek, nyaralók. Ha nem használják 
a vizet a lakók, a rendszerben nincsen víz-
mozgás, könnyen elfagyhat a mérő. Amint 
az idő enyhülni kezd, a szerkezet kienged, 
és a sérült részeken keresztül szökik a víz. 
Rengeteg folyhat el így észrevétlenül, amit 
a fogyasztónak kell megfizetnie, ezért 
jobban jár, ha elővigyázatos. Víztelenítés-
nél az utca felőli elzárócsap zárása után 
kell leengedni a vizet a leeresztőcsonkon 
keresztül.

– Biztosan akadnak olyanok, akik szá-
mára az egyszerűnek látszó művelet nehéz-
séget okoz. Például betegek, idősek…  

– A lakossági fogyasztó kérésére mun-
katársaink ingyen elvégzik a mérő vízte-
lenítését, bátran jelezzék az igényt ügy-
félszolgálatainkon. 

– Annyi visszaélésről hallani manapság. 
Honnan tudja a fogyasztó, hogy a hozzá 
bekéredzkedő valóban vízműves-e? 

– Sajnos többször előfordul, hogy 
illetéktelenek visszaélnek cégünk nevé-
vel. Vízmérő leolvasás, ellenőrzés, javí-
tás vagy díjbeszedés ürügyén jutnak be 
a lakásokba, házakba, és meglopják a 
tulajdonosokat. Gyakori még, hogy is-
meretlenek a „vízműre” hivatkozva ma-
gánszemélyeket, kisebb vállalkozásokat 
– például éttermeket, gyógyszertárakat 
– keresnek meg azzal, hogy a belső házi 
csatornát ki kell tisztítani. Elvégzik a 
munkát – ha szükséges, ha nem –, kiállít-
ják és kifizettetik a számlát, csak éppen 
semmi közük cégünkhöz. A Fejérvíz Zrt. 
emberei fényképes, névvel, aláírással 
ellátott kitűzővel igazolják magukat, és 

személyes díjbeszedést nem végeznek! 
Találkoztunk már más trükkökkel is. 
Vannak olyan víztisztító-berendezéseket 
forgalmazó cégek, akik nem a nevünket 
használják fel, hanem termékeik népsze-
rűsítése érdekében félrevezetik a vevőt. 
Azt állítják, hogy az általunk szolgálta-
tott ivóvíz egészségtelen, s ennek „bizo-
nyítására” „vízvizsgálatot” végeznek. A 
művelet során elektrolízissel vasat visz-
nek a vízbe, amitől az barna színű lesz. 
A szennyeződéstől ígéretük szerint az ő 
csodamasinájuk garantáltan megtisztítja 
a vizet… Fontos tudni, hogy az ivóvíz a 
legjobban ellenőrzött élelmiszerek közé 
tartozik. Saját akkreditált laboratóriu-
munkban rendszeresen vizsgáljuk a mi-
nőségét, s emellett az ÁNTSZ is végez 
kontrollvizsgálatokat, házi tisztítása tehát 
indokolatlan. Arra kérjük a fogyasztókat, 
hogy ha hasonló esetekkel találkoznak, 
jelezzék ügyfélszolgálatunknak! Termé-
szetesen, aki úgy gondolja, beszerzhet 
ilyen készüléket.

– Hol vannak kirendeltségeik a megyé-
ben? Milyen módon lehet felvenni Önökkel 
a kapcsolatot?

– Székesfehérváron, Sárbogárdon, 
Bicskén, Móron és Szabadbattyánban 
működtetünk ügyfélszolgálati irodát. 
Hétköznapokon fél nyolctól fél háro-
mig, csütörtökön este nyolc óráig tar-
tunk nyitva. Természetesen elérhetőek 
vagyunk telefonon is, illetve gyors, ru-
galmas ügyintézésre nyújt lehetőséget 
cégünk honlapja (www.fejerviz.hu). 
Ezen keresztül a fogyasztóváltozáson és 
a szerződéskötésen kívül minden elin-
tézhető! Egyebek mellett bejelenthető a 
vízmérőállás, és kérhető a havi részszám-
lák összegének módosítása. 

 

A FEJÉRVÍZ ZRT elérhetőségei: 
Székesfehérvár, Király sor 3-15. 

Tel.: 535-800, Fax: 315-598. 
Elektronikus ügyintézés, 
honlap: www. fejerviz.hu

H i r d e t é s

Hamarosan beköszönt a csikorgó tél, ha szeretnénk 
megóvni a pénztárcánkat, ne felejtsük a fagytól meg-
védeni vízmérőóránkat! Nemcsak a feledékenysé-
günk, hanem a jóhiszeműségünk is sokba kerülhet 
– figyelmezet Zsebők Lajos, a Fejérvíz Zrt. kommu-
nikációs és minőségfejlesztési főmérnöke. A szolgál-

tató nevében otthonokba bekopogtató csalók igen találékonyak.

Legyenek elővigyázatosak!
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