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A-tól Z-ig Kis-Primász 
Ágnessel
Rendhagyó betűzgető a magyar női 
vízilabda egyik lemeghatározóbb 
játékosával.  – 12. ol dal

  

Idén ők voltak 
a legprímábbak 
A Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont – Művészetek Háza színház-
termében került sor a Fejér megyei 
Prima-díjak átadására. – 10. ol dal

Áldott karácsonyt
és boldog új évet!

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

Köszönet az elesettek 
felkarolásáért
A Szociális Munka Napja alkal-
mából Balsay István köszöntötte a 
szociális és gyermekvédelmi intéz-
ményekben dolgozókat. – 2. ol dal

Visszakapja régi fényét
A Norvég Alap támogatásával 250 
millió forintból teljesen megújul a 
nádasdladányi kastély homlokza-
ta. – 10. oldal
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Kivételes megtiszteltetésben le-
hetett része november elején a 
Vatikánban a Rajkó zenekarnak, 
Vincze Lillának és a művészek út-
ját támogató, őket kísérő vállalko-
zók kis csoportjának: XVI. Bene-
dek pápának játszhattak, adhatták 
át a megyéből küldött ajándéko-
kat, jókívánságokat.

A Rajkó Művészegyüttes először 
2005-ben, az esztergomi bazilikában 
adott templomi koncertet, és már 
akkor megfogalmazódott bennük a 

vatikáni muzsikálás vágya. A követ-
kező évben egy egyházi konferenci-
án is felléphettek; ekkor már meg is 
kérték Erdő Péter bíborost, járjon el 
az érdekükben Őszentségénél.

A kérést támogatólag továbbítot-
ta is a bíboros, aminek 2009-re lett 
meg az eredménye: Rajkóék alkalmat 
kaptak a vatikáni fellépésre. Útjukat 
– ahogy már korábban is – többek 
közt megyei vállalkozók – kiemelten 
Varga István, a VOSZ megyei elnöke 
– támogatták, így ők el is kísérték a 
zenekart és a művésznőt az útra.

Természetesen többek is – például 
a püspökség, a megyei önkormány-
zat és a város – éltek a lehetőséggel, 

hogy köszönetüket, jókívánságaikat, 
ajándékaikat eljuttathassák a római 
katolikus egyház fejéhez.

A Fejér Megyei Önkormányzattól 
dr. Balogh Ibolya sorai (angol fordí-
tásban természetesen) indultak út-
nak, amelyekben azt ígérte meg a me-
gye római katolikus hívői nevében, 
hogy igyekeznek személyes és kö-
zösségi teendőiket úgy végezni, hogy 
az ne csupán ezen a világon, hanem 
az égi bíráknál is elismerést nyerjen. 
Szavai kíséretéül az ezer éves megye 
ezüst emlékplakettjét, valamint a vár-
megye 1837-es királyi címermegújító 
adománylevelének a levéltár által ki-
adott mását juttatta el a pápához.
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Jókívánságok
a Szentatyának

Az ember nem nézheti tétlenül, hogy em-
bertársa a lét mélyére süllyedjen, csupán 
mert valamely képessége hiányzik ahhoz, 
hogy átlagos munkát végezzen, mások 
számára megszokott életet éljen – jelen-
tette ki a Szociális Munka Napja alkalmá-
ból rendezett ünnepségen Balsay István, 
a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke. E 
rendezvényen köszöntötte a szociális- és 
gyermekvédelmi intézményekben dolgo-
zók munkáját a megyei önkormányzat.

Kezdésként a Fejér Megyei Önkormány-
zat Gyermekvédelmi Központ IV. számú 
szakmai egységének fiataljai a Légy jó 
mindhalálig című musicalből adtak elő egy 
részletet, majd a Hermann László Zeneisko-
la növendékei zenéltek.

– Emberi mivoltunknak számos megha-
tározása ismeretes, ezek közt van olyan is, 
amely az egyéni és a társadalmi szolidaritás 
megjelenését jelöli meg igen fontos ismérv-
ként. Akárhogy is, de mindig voltak és min-
dig lesznek is olyanok, akik bár egyebekben 
talán semmivel sem rosszabbak nálunk, 
munkájukban, tevékenységeikben korlátoz-
va vannak, így a gondoskodásunkra szorul-
nak – kezdte beszédét az alelnök. – Mint 
mondtam, ezek a polgár- és embertársaink 
bár némely képességüket nem mérhetik az 

átlaghoz, másban – például szeretetükben, 
érzékenységükben, derűjükben – épp olya-
nok, vagy akár különbek is, mint mi. A Fej-
ér Megyei Önkormányzat által fenntartott, 
tartós bentlakásos és szociális foglalkoztató 
intézmények 1270 értelmi fogyatékos, idős 
és pszichiátriai beteg életének, minden-
napjainak folyását határozzák meg. Mind-
ezen intézmények –, illetve fenntartójuk, 
az önkormányzat – amellett, hogy tervezett 
átalakításuk határidejét három évvel mesz-
szebbre, 2013-ra tolta ki a kormány –, az öt 
éve folyamatosan tartó normatívacsökkenés 
után most az elhelyezés után járó normatíva 
újabb, 16%-os megnyirbálásával számol-
hatnak. Ha ehhez hozzászámítjuk az intéz-
ményen belüli foglalkoztatáshoz nyújtott 
támogatás még durvább, 62%-os elvonását, 
beláthatjuk, hogy az ellátásokat pénzügyi 
csőd, az ellátottakat magukra hagyatottság 
fenyegeti. Heroikus küzdelmet kell tehát 
folytatniuk mindazoknak, akik a fogyatékkal 
élők, az idős vagy beteg emberek ellátására, 
értelmes, emberhez méltó életük biztosítá-
sára szegődtek. Pedig a mainál sokkal jobb, 
akár ideális feltételek mellett is embert pró-
báló feladat lenne az elesettek gondozása. 
Végtelen kötelességtudat, elszántság, lelki erő 
kell ahhoz, hogy nap mint nap mások terhein 

igyekezzünk könnyíteni. Aki erre vállalkozik, 
minden dicséretet, elismerést megérdemel – 
jelentette ki Balsay István.

Beszédét követően a szakmai vezetők 
– Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei 
Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ 
igazgatója; Szilasy Katalin, a Fejér Megyei 
Önkormányzat Integrált Szociális Intéz-
mény igazgatója és Malomvári Klára, a Fejér 
Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon 
és Gyermekotthon vezetője – javaslatára a 
munkatársak közül többen közgyűlési Elnö-
ki Dicséretben részesültek. Oklevelet kapott 
Farkas Zsuzsanna, Ánosi Péter, Csincsiné 
Fodor Judit, Baruts Andrea, Osváth István, 
Takács Mónika, Nyúl Józsefné, Aschermann 
Gabriella, Lévai Ferencné, Huber Mihályné, 
Kovács Istvánné, Pintér Béláné, Csatári 
Györgyné, Fekete Istvánné, Mihályi Anna-
mária, Hadi Jánosné és Kis János.

Köszönet az elesettek felkarolásáért

BOLDOGGÁ AVATTÁK MESZLÉNYI ZOLTÁNT
Ünnepélyes szentmise keretében hirdették ki 2009. október 31-én Meszlényi 
Zoltán egykori esztergomi segédpüspök boldoggá avatását az esztergomi ba-
zilikában. A szertartáson számos közjogi méltóság és egyházi elöljáró vett 
részt, köztük megyéspüspökünk, Spányi Antal is. 
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képviselők elsőként szomorú kö-
telességüknek tettek eleget, ami-
kor egyperces főhajtással adóztak 

a nemrégiben elhunyt Kokas Ignác Kos-
suth-díjas festőművész és a Wekerle-díjas 
Miskolczi László emlékének.

A napirendi pontok némelyikének eseté-
ben elnapolták a döntést, mert a közgyűlés 
elnöke, dr. Balogh Ibolya módosításokat 
javasolt. Jelezte, további tárgyalások és 
egyeztetések szükségesek a végső döntés 
meghozatalához; többek közt a kéménysep-
rő-szolgáltatásokkal, a sárbogárdi iskola-fel-
újítással és a kapcsolódó eszközbeszerzés-
sel, illetve a levéltár felújításával kapcsolatos 
határozati javaslatot nem tárgyalták. A költ-
ségvetési koncepció mellett kiemelkedett 
a napirendi pontok közül a Klímavédelmi 
Program, amely egyedülálló az országban. 
Az előterjesztő, dr. Tiborcz Péter alelnök 
kifejtette, szükséges egy ilyen cselekvési 
program, szükséges az összefogás az önkor-
mányzatok és más érdekeltek közt, hogy 
a terv életre keljen. A másik két alelnök a 
közösségi közlekedés kormányzati átalakí-
tását ellenezte. Balsay István elhibázottnak 
nevezte a tervezetet, mert a környezetbarát 
vasúti közlekedés és szállítás helyett a köz-
útit preferálja. Törő Gábor annyit kért a me-
gye parlamenti képviselőitől, ne szavazzák 
meg a megye lakosait hátrányosan érintő 

vasútsorvasztási költségvetési pontokat a 
jövő évi költségvetésben.

Dr. Balogh Ibolya a közgyűlést követően 
elemezte a meghozott döntéseket. – A jö-
vőt illetően a közgyűlésben teljes az egység. 
Negyven képviselőből mindenki jelen volt, 
a 2010-es költségvetési koncepcióval kap-
csolatban nem hangzott el ellenvélemény, 
és például pályázati szándékainkkal kapcso-
latban is egyhangúan fogadták el a képvise-
lők a határozatokat. Vannak területek, ahol 
semmiképpen nem akarunk engedni, nem 
romolhatnak például az oktatás vagy a gyer-
mekvédelem, a gyermekellátás feltételei, ez 
szilárd elhatározásunk – kezdte értékelését 
a megyei elnök. – A munka folyik, bár a 
kormányzati ellenszél egyre jobban ellehe-
tetleníti az önkormányzat tevékenységét. 
Eddig a költségvetés készítésénél az állami 

normatívák és a saját bevételek engedtek 
némi mozgásteret, akár egy kis kreativitást 
is bele lehetett vinni, de ez ma már nem így 
van. Csak a legszükségesebbre költhetünk, 
arra viszont muszáj, és még erre sincs ele-
gendő pénzünk. Azt hiszem, jól jellemzi a 
kilátástalanságot, hogy egyetlen bírálat sem 
érte a koncepciót az ellenzék részéről – han-
goztatta dr. Balogh Ibolya.

Jövőre várhatóan már az idei elégtelen 
juttatásoknál is 700 millió forinttal keve-
sebb jut a feladatellátásra. Egyébként a hely-
zet már ma is kritikus, a megye nem jutott 
hozzá ahhoz a remélt és várt egymilliárd 
forintos hitelhez sem, ami például a me-
gyei levéltár nagyberuházásának második 
üteméhez vagy a sárbogárdi iskolafelújítás 
tervezett befejezéséhez feltétlenül kellett 
volna.

– Lassan nem marad más lehetőségünk, 
mint a megye vagyonának újabb darabjaitól 
megválni, hogy egy kis levegőhöz jussunk. 
A másik lehetőség az ellátás színvonalának 
csökkentése lenne, akár a Szent György Kór-
ház esetében is. Más kórházak az országban 
már kénytelenek voltak meglépni ezt, lehet, 
hogy mi sem tehetünk mást. Azt minden-
képpen el akarjuk kerülni, hogy munkahe-
lyeket kelljen megszüntetni, de elképzelhető, 
hogy egyes intézményeinkben a hétnek csak 
kevesebb napján lehet majd igénybe venni 
a szolgáltatásokat – vázolt nem túl örömteli 
jövőképet a közgyűlés elnöke.

Hozzátette, a megyei fenntartású kórház, 
levéltár, könyvtár és múzeum esetében tár-
gyalásokat kezdeményeznek Székesfehér-
vár önkormányzatával. Ennek oka, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevők nagy része ép-
pen Fehérvárról érkezik, ezért szeretnének 
a várostól létszámarányos támogatást kérni.
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A Fejér Megyei Közgyűlés teljes egyetértéssel, érdemi vita nélkül fo-
gadta el a 2010-es költségvetés koncepcióját november 19-i ülésén. 
Mindez nem azt mutatja, hogy tökéletes a tervezet, hanem azt, mennyi-
re kilátástalan a helyzet, amelyben meg kellett alkotni.

Kiútkeresés a szorult helyzetből

M e g y e i  h í r e k

Életének 83. évében, négy hónapos be-
tegség után elhunyt Kokas Ignác Kos-
suth-díjas festőművész, aki 2005. óta 
megyénk díszpolgára volt.

Kokas Ignác 1926. március 4-én született 
Válon, és apját követve ő is asztalosnak ké-
szült. Aztán 1947-ben a Dési Huber István 
Népi Kollégiumba került, a Képzőművésze-
ti Főiskolán Bernáth Aurél és Kmetty János 
tanítványa volt. 1952-ben végzett, diploma-
munkáját megvásárolta a Magyar Nemzeti 
Galéria, majd Derkovits-ösztöndíjat kapott. 
Az 50-es évek végén Székesfehérvártól és 
Oroszlánytól kapott jelentős megbízásokat, 
ami új technikák elsajátítását is jelentette. 
1956-ban és 1966-ban Munkácsy-díjat ka-
pott, 1968-ban önálló anyaggal, húsz képpel 
szerepelt a velencei biennálén. 1971-ben ér-
demes művész, 1978-ban kiváló művész lett. 

1972 és 1985 között a Képzőművészeti Főis-
kolán tanított, 1992-től a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja volt. 1983-ban megkapta a 
Kossuth-díjat, 1995-ben Vál díszpolgára lett, 
munkásságát 2004-ben Prima-díjjal, 2005-
ben Táncsics Mihály életműdíjjal, 2006-ban 
Hazám-díjjal ismerték el. Fejér megye dísz-
polgárává 2005-ben avatták. 

Művei közgyűjtemények közül a Fővá-
rosi Képtárban, a Magyar Nemzeti Galéri-
ában és a Fejér Megyei Múzeumok Igazga-
tósága – Szent István Király Múzeumban 
tekinthetők meg.

Kokas Ignácot szülőfalujában, Válon no-
vember 27-én helyezték örök nyugalomra.

Elhunyt Kokas Ignác, 
Fejér megye díszpolgára

A
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A mai világban a kistelepülések, ami-
kor a létükért küzdenek, megoldásokat 
keresnek. Ezekhez kínált nem kevés 
megoldási lehetőséget a Fejér Paktum 
Egyesület, amely november 24-én a 
Rézteremben rendezte meg az Önfenn-
tartó települések névre keresztelt kon-
ferenciát.

A rendezvényt az egyesület elnöke, Ke-
lemen Tas nyitotta meg, s rávilágított, miért 
is hívták össze a tanácskozást. Elmondta, a 
falvakban a megtermelt jövedelmek 75 szá-
zalékát nem helyben költik el az emberek, 
hanem a közeli városokban, ezzel is gyara-
pítva a multinacionális vállalatok amúgy 
sem kicsi profitját. Erre próbáltak megoldá-
sokat felmutatni.

– Reális és jogos igény, hogy azoknak, 
akik Fejér megye déli részén, vagy bárme-

lyik más, hátrányokkal küzdő területén 
élnek, ne kelljen a megélhetés kedvéért el-
hagyniuk otthonaikat. Ne kelljen a munka 
kedvéért se egy hétre, se napi 12-14 órás in-
gázásra elszakadniuk otthonról. Ne kelljen 
gyermekeiket óvodába, iskolába naphosz-
szat idegenbe adniuk, ne kelljen orvosért, 
postáért, ügyintézésért fél napot utazniuk. 
Teremjenek a falvakban is olyan életerős 
vállalkozások, amelyek munkahelyet ad-
hatnak a helyben élőknek, keresetet bizto-
síthatnak számukra, és szerencsés esetben 
termékeikkel, szolgáltatásaikkal szükségle-
teiket is kielégíthetik. Véleményem szerint 
ezek nem olyan dolgok, amelyek elérése 
irreális vágy lenne a részünkről, hiszen az 
Európai Uniónak is ez a szándéka – fejtette 
ki dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke.

A folytatásban Szepessy Zsolt, Monok 
polgármestere a szociális kártya bevezeté-
sének indokairól és lehetséges jövőjéről be-
szélt: – A rendszerváltást követő években 
megugró munkanélküliségre rosszul rea-

gáltak a kormányok, s ennek következtében 
alakult ki a szociális segélyezés rossz rend-
szere. Ma is stabilan egymillió ember kap 
rendszeresen szociális támogatást, és lassan 
két nemzedék is felnőtt anélkül, hogy a szü-
leit dolgozni látta volna – vázolta a helyze-
tét a polgármester. 

A folytatásban a foglalkoztatás kap-
csán Zimmermann József, a Közép-du-
nántúli Regionális Munkaügyi Központ 
főigazgatója ismertette az elmúlt húsz év 
munkaügyi helyzetet. Szó volt a Település 
Energetikai Önellátó Rendszerről, melyet 
Hegedűs Viktor és Nemes Kálmán, a Közép 
dunántúli Regionális Napenergia Klaszter 
tagjai ismertettek. A Fejér Paktum részéről 
Briski Melinda Turisztikai együttműködé-
si lehetőségek a Mezőföldön címmel, míg 
Virág Tímea Helyben termelt élelmiszerek 
értékesítési rendszerének lehetősége a Me-
zőföldön címmel tartott előadást. Utolsó 
előadóként Szabadkai Andrea beszélt jól 
működő kezdeményezésükről, a Szövetség 
az Élő Tiszáért mozgalomról.

Önfenntartó 
települések

Köszönet a Katalinoknak
Az immár nyolc éves hagyomány szerint a Liszt Ferenc 
utcai Kati néni szobránál ünnepelte Székesfehérvár a 
Katalinokat. Idén számos új elem kapcsolódott a ren-
dezvényhez: ilyen volt a gyalogos menet a Felsővárosi 
tempomhoz a Tilinkó zenekar vezetésével, illetve a 
Felsővárosi Közösségi Házban megtartott batyus bál. 
A szobornál Warvasovszky Tihamér polgármester és 
Vargha Tamás társadalmi kapcsolatok tanácsnoka, 
Felsőváros önkormányzati képviselője köszöntötte a 
közel háromszáz egybegyűltet, s természetesen a Kata-
linokat. Az esemény zsíroskenyérosztással zárult, majd 
megindult a menet Kati néni egykori otthonába, Fel-
sővárosba.
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A Gyermeki Jogok Világnapja alkalmá-
ból öt napos rendezvénysorozatot szer-
vezett a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ, Megyei Gyermekvédelmi Na-
pok címmel.

November 9-én a gyermekek színes mű-
sorral, emléklappal és saját készítésű ajándé-
kokkal köszöntötték az intézményi ellátásu-
kat és szabadidős programjaikat támogatókat 
az Alcoa-Köfém Művelődési Házban. Dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér megyei Közgyűlés el-
nöke a Gyermekekért Díjat az idei év kiemelt 
támogatója, az Union Biztosító képviselőjé-
nek adta át. Az Elfogadás Díjjal köszönte meg 
három nevelőszülőnek  példaértékű munká-
jukat dr. Molnár Krisztián megyei aljegyző.

A következő nap a sport jegyében telt: 
váltó- és ügyességi versenyeken vetélkedtek 
a gyerekek. Különösen jó hangulatban zaj-
lott a kispályás foci döntője: az első félidő-
ben az intézményegységek közti selejtezők 
győztese játszott a dolgozói válogatottal, a 
második félidőt pedig a selejtezőkön kiesett 
csapatok legjobbjai vívták a felnőttekkel. A 
gyermekvédelmi vándorkupát a VIII. sz. szé-
kesfehérvári szakmai egység nyerte. 11-én a 
nevelőszülők szakmai továbbképzése folyt, 
a segítő és ellátó feladatok témakörében tar-
tott előadást a Szociálpolitikai és Munkaügyi 
Intézet főosztályvezetője. 13-án pedig nyílt 
napon várták az érdeklődőket valamennyi 
intézményegységben – Székesfehérváron, 
Dégen, Martonvásáron, Előszálláson, Sárbo-
gárdon, Lepsényben, Mezőfalván. 

November 24-én szakmai emlékülést és 
díjátadást tartottak a Megyeházán abból az 

alkalomból, hogy New Yorkban az ENSZ 
1989. november 20-án hirdette ki a gyer-
mek jogairól szóló egyezményt.  

– Mindannak a szűkölködésnek, önzés-
nek, rosszindulatnak és erőszaknak, ami 
csak a Föld társadalmaiban felszínre buk-
kanhat, a gyermek van a leginkább kiszol-
gáltatva – kezdte megnyitóját dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

– Szükséges volt tehát tisztázni, hogy 
mely jogok is illetnek meg minden gyerme-
ket, és kijelenteni hogy az egyes államok-
nak törekedniük kell azok biztosítására. De 
bármennyire fontosnak tartja is a megyei 
önkormányzat gyermekintézményei – gyer-
mek- és lakásotthonok, oktatási és kulturá-
lis intézmények – fenntartását, fejlesztését, 
sokszor tanácstalan, hogy a bevételi forrá-
sok kormányzati elvonása és a legkülönfé-
lébb állami normatívák csökkentése mellett 
hogyan is végezze el munkáját – folytatta. 
– Ám bármilyen nehéz is lesz a helyzet, a 
megye önkormányzata soha nem fogja a 
gyermekellátást, a gyermekjogok érvénye-
sítését másodrendű feladatnak tekinteni – 
ígérte meg dr. Balogh Ibolya, megköszönve 
a megyei fenntartású gyermekintézmények 
jelenlévő munkatársainak eddigi áldozatos 
munkájukat.

Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ igazgatója ezt 
követően elmondta, hogy az öt éve kezdett 
gyermekjog napi rendezvény mára több na-
pos tematikus bemutatkozássá és szakmai 
összejövetellé vált. E napok mindegyikének 
– a szakmai munka mellett – a figyelemfel-
hívás is célja – emelte ki, hiszen mind az 
állam, mind a társadalom részéről rengeteg 
segítségre van szükség ahhoz, hogy az in-
tézmények megfelelően el tudják végezni a 
munkájukat.

A Szociális Munka Napján, november 12-én 
adták át a „Szociális Munkáért – Dunaújvá-
ros” díjat a helyi közgyűlés dísztermében. A 
város közgyűlése a szociális munka területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek 
elismerésére alapította e díjat. Idén Szigeti 
Ernőné, a Móra Ferenc iskola volt gyógype-
dagógusa, a Jószolgálati Otthon Közalapít-
vány napköziotthonának fejlesztő pedagógusa 
vehette át az elismerést. Ugyanezen a napon, 
délután került sorra a Szociális Munka Napja 
díjazottainak átadására is, melyet a szociális 
intézmények dolgozói titkos szavazással ítél-
tek oda szakmabéli társaiknak. A díjat, Gom-
bos István Ferenczy Noémi-díjas ötvös ipar-
művész alkotását, valamint a hozzá tartozó 
hatalmas virágcsokrot maga a művész, egyben 
az önkormányzat kulturális bizottságának el-
nöke adta át Bodri Gábornénak, az Útkereső 
Segítő Szolgálat munkatársának, Huszárné 
Nagy Ágnesnek, az Egyesített Szociális In-
tézmény és az Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthona adminisztrátorának, Gucsi 
Istvánnénak, a Bölcsődék Igazgatósága Spe-
ciális Bölcsődéje vezetőjének, valamint Prell 
Imrénének, a Jószolgálati Otthon Gondozó-
háza gondozónőjének.

Díjazták a szociális 
szféra legjobbjait

Gyermekvédelmi 
napok

A megnyitó után ketten – Rabi Ferencné 
gyermekfelügyelő Előszállásról és Janó 
Andorné, a Vigyázó Kéz és a Lurkó gyermek-
védelmi egyesületek vezetője – az igazgatónő 
javaslatára Gyermekekért Díjat vehettek át 
dr. Balogh Ibolyától. A nap szakmai előadá-
sokkal folytatódott, melyeken Katonáné dr. 
Pehr Erika, a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium Gyermek- és Ifjúságvédelmi főosz-
tályvezetője, dr. Orbán István ny. igazgató, 
MAGYISZ-elnök és Deresné Tanárki Mária 
volt az előadó.

A díjazottak
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számadatok beszédesek, jól jellem-
zik, mekkora volumenű is a fejlesz-
tés. A szükséges forrás, amelyből 

megvalósulhat Székesfehérvár és a másik 
három település 100 százalékos csatornázott-
sága, több mint nyolcmilliárd forintra rúg. A 
támogatási szerződést 2009 márciusában ír-
ták alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, 
miközben a tényleges előkészítő munkákat 
2005-ben elkezdték. Az állami forrás 6,43 
milliárd, amelyből az unió 5,47 milliárd fo-
rintot áll. A további 2,14 milliárd forintot a 
négy önkormányzat lakossági hozzájárulások 
révén fizeti meg. E hatalmas összegekből 180 
kilométernyi csatorna, főgyűjtő, gyűjtők, 26 
átemelő, jóval több mint kétszáz házi beeme-
lő szivattyú épülhet meg. A tervek összesen 
6700 új rákötéssel számolnak. A közbeszer-
zési eljárások egy része már befejeződött, az 
indulás azonban továbbra is bizonytalan. A 
résztvevők a tavaszi kezdést valószínűsítik.

Október 29-én hallgatta meg Székesfe-
hérvár város önkormányzatának képviselő-
testülete a csatornahálózattal kapcsolatos 
beszámolót Knizse Gyulától, a város MSZP-s 
gazdasági tanácsnokától, a társulás elnökétől.

– Sajnálatos módon az elmúlt években 
több alkalommal is késedelmet szenvedett a 
projekt. A szennyvízberuházás előkészítése 
több évvel ezelőtt kezdődött. Az előkészítést 
az önkormányzatok kezdetben elkülönül-
ten, más elképzelésekkel, illetve más úton 
kezdték meg, ami nagy mértékben kihatás-
sal van a projekt jelenlegi helyzetére is. A fo-
lyamat zajlott, a pátkai és a pákozdi szenny-
vízcsatornázás végül többszöri egyeztetéssel 
elfogadásra került, a seregélyesi szennyvízel-
vezetés kérdésében viszont még további vál-
tozatelemzést kértek. Számos olyan kérdés is 
felvetődött, ami nem közvetlenül a projektet 
érintette, hanem a magyarországi hatósági el-
járási kérdésekről és az országot érintő válla-
lásokról szólt. Az NFÜ a kérdések szakszerű 
megválaszolásához a Deloitte Kft. bevonását 
javasolta, amely térítésmentes segítséget 
nyújt társulásunknak. 2009. március 12-én 
az NFÜ-vel a Támogatási Szerződés meg-
kötésre került, az utolsó fázisához érkezett 
az előkészítés. A nehézségek ellenére az idei 
esztendőben várjuk a pályázat brüsszeli el-
bírálását, és továbbra is bízunk abban, hogy 
tavasszal el tud kezdődni a projekt fizikai 
kivitelezése, így nem kell módosítanunk a 
befejezés 2012-es céldátumán – hangoztatta 
a közgyűlésen Knizse Gyula.

– A beszámoló kapcsán különösen fur-
csának találjuk, hogy a finanszírozási kér-
dések utolsó pillanatában, amikor már úgy 
nézett ki, hogy minden rendben van, hirte-
len előkerül egy „térítésmentes segítséget” 
felajánló szakértő cég. A Deloitte bevonása 
továbbá azért is érdekes, mert korábbi ve-
zérigazgatójuk Oszkó Péter jelenlegi pénz-
ügyminiszter. Felmerül a kérdés: vajon nem 
azért akasztották-e meg a folyamatot, hogy 
egy közvetítőt be lehessen vonni. Frakciónk 
szerint a városvezetés tehetetlensége felelős 
azért, hogy a beruházás előkészítése hosszú 
évekre megrekedt. Azt már csak halkan je-
gyezzük meg, hogy Warvasovszky Tihamér 
polgármester 1998-ban azt ígérte: 2002-re 
teljes lesz a csatornázottság a városban. Az-
óta még kétszer megígérte ezt, de úgy tűnik, 
ebből az ígéretből ebben a ciklusban sem lesz 
semmi – jelentette ki Cser-Palkovics András, 
a Fidesz frakcióvezetője. Kíváncsiak voltunk 
az érintett községek polgármestereinek vé-
leményére is. Tőlük azt kérdeztük, milyen 
hatással járna a csatornahálózat kiépítése, és 
miként viselik a lakók a többéves csúszást.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy vég-
re megvalósuljon a csatornázás, mivel több 
másik beruházás függ ettől. Mondanom sem 

kell, a falu bevételeit mennyire befolyásolja 
a kérdéses fejlesztések megvalósulása. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy Pátka a Velen-
cei-tó egyik legnagyobb vízgyűjtő területe, 
ezért a tó védelme miatt is időszerű lenne a 
szennyvízelhelyezés megoldása. Arról nem 
is beszélve, hogy a lakóknak mekkora teher 
és gond a szippantás: vannak olyan háztar-
tások, amelyek két év alatt hozzájárulásukkal 
megegyező összeget fizettek ki a szennyvíz 
elszállításért. Ekkora volumenű fejlesztés 
még nem volt a községben; reméljük, tavasz-
szal tényleg megindulhat a hét kilométernyi 
összeköttetés és a falubeli hálózat kiépítése – 
mondta Füri Béla, Pátka polgármestere.

– Bízom benne, hogy jövő tavasszal végre 
megkezdődhetnek a munkálatok. Minden-
esetre a közbeszerzési eljárások elő vannak 
készítve, amennyiben zöld utat kapunk, 2-3 
hónap alatt lebonyolíthatók ezek is. A köz-
ség lakói már nagyon várják, hogy megva-
lósuljon a beruházás, főleg a magas talajvíz-
szint miatt. A házak többségénél szivárgásos 
technológiával épült derítők vannak, ame-
lyek ezt a hatást növelik. A falu egyes részein 
kritikus a helyzet, ott érthetően türelmetle-
nebbek az emberek, de most már ezt a kis 
időt kibírjuk. El sem hiszi, mekkora dolog 
lenne a falu életében, ha végre megindulná-
nak a munkagépek. Javulna a komfortérzet, 
egészségesebbé válna a szennyvízelhelyezés, 
illetve az ingatlanárakra is jótékony hatással 
lenne – fogalmazott Paudits Béla, Seregélyes 
polgármestere.

6  •  F e j é r  L a p 

Látszik-e fény 
a csatornahálózat 
végén?

Mikor fordul végre célegyenes-
be az a szennyvízcsatornázás,  
amelyben Székesfehérvár egy 
része, valamint Pátka, Pákozd 
és Seregélyes községek érintet-
tek – teszik fel egyre többen a 
kérdést. A tényleges munkála-
tokra évek óta várnak, pedig a 
megyeszékhelyen – az ígéretek 
szintjén – már az ezredfordulót 
megelőzően is gyakorlatilag ké-
szen volt a beruházás.

A
Több mint 22 ezren 
munka nélkül Fejér 
megyében
A legnagyobb pánik, a legtöbb mun-
kahelyvesztés a tavalyi év végén és a 
2009-es esztendő első felében volt 
megfigyelhető. Azóta kicsit megnyu-
godott a munkaerőpiac, de látványos 
javulás nem tapasztalható, az adatok 
romlása folyamatos – tudtuk meg 
Zimmermann Józseftől, a Közép-du-
nántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont főigazgatójától. Alábbiakban 
a legfrissebb, októberi kimutatások 
számait ismertetjük, amelyeket a szak-
ember a regionális munkaügyi tanács 
december 1-jei ülésére készített.

M e g y e i  h í r e k
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– Rajtam a képviselőség 
olyan, mint almán a héj 
– kezdte Petes József –, 
belül gazdálkodó vagyok 
én is, ebből él a család, a 

fiamé is. Így a magam és gazdatársaim politi-
ka nélküli véleményét tolmácsolom, amikor 
azt mondom, hogy napjainkban a vidék elle-
hetetlenítése folyik. A falvakból eltűnnek az 
iskolák és más közintézmények, a különféle 
közszolgáltatások, ma pedig már a gazdálko-
dók tönkretétele folyik. 

A vagyonkezelő által a határainkban meg-
hirdetett terület eredetileg vagy húsz tagból 
áll, 3,8-264 ha nagyságúakból. Nem lenne 
tehát semmi akadálya annak, hogy megoszt-

va is bérbe lehessen venni. Így viszont a 153 
millió forint egyszeri szerződéskötési díjat 
csak egy mezőgazdasági nagyüzem, egy 
nagybirtokot tulajdonló tőkés vagy befek-
tetőcsoport tud megfizetni. Aki megszerzi, 
annak viszont igen kedvező lesz a bérleti díj, 
az aranykoronánkénti 900 forintnál mi, csa-
ládi gazdálkodók, kis- és középbirtokosok 
ma is vagy másfélszer többet fizetünk a bé-
relt területek után, és erre a földre is többet 
fizetnénk. 

– Ez a föld régebben a Siófoki Állami Gaz-
daságé volt – vette át a szót Kiss Norbert Ivó 
Enyingről –, és tavasszal egyszer már kisebb 
tagokban is meghirdették. De még azoknál 
is 30-50 millió volt az egyszeri költség, előbb 
össze kellett volna tehát szedni a befektetni 
kész gazdákat. Folyt is a szervezés, de akkor 
aztán visszavonták a hirdetményt, most meg 
egyben írták ki. 

– Az alapvető gond az, hogy még 2007-
ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t 
kivették az országgyűlés fennhatósága alól, 
azóta közvetlenül a Pénzügyminisztérium 
alá tartozik, és tulajdonképpen azt csinál-
nak, amit akarnak – mondta Ács Sándorné, 
a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügy-
vezetője. – Akár az egész 35 000 hektárt – 

amit most országszerte az ittenihez hasonló 
darabokban akarnak kiadni – meghirdethet-
nék egyben, azzal se lehetne mit kezdeni. 
Aztán majd ha a tőkés nagybirtokosnak, aki 
most megszerzi a földet, már nem hoz ele-
gendő hasznot a gazdálkodás, egyszerűen 
abbahagyja. Semmi nem garantálja a mező-
gazdasági termelés biztonságát.

– Vonják vissza a kiírást, ne kössék meg a 
szerződéseket! – mondta Teichel István Lep-
sényből, nem minden indulat nélkül. – Igenis, 
fel kell darabolni ezeket a földeket annyi felé, 
ahányan termeszteni akarnak rajta, és termé-
szetesen elsőbbséget kell biztosítani azoknak, 
akik helyben gazdálkodnak, laknak.

– Én kérem – szólt végül a mezőszent-
györgyi Kalló Imre – az unokámmal együtt 
hat generáció nevében beszélek. Nekem ké-
rem a föld szaga éppen olyan, mint másnak 
a süteményé. Én nem azért gazdálkodom, 
mert ebből akarok meggazdagodni, aztán 
meg lógatni a lábam valahol, hanem mert el 
sem tudom képzelni, hogy mást csináljak. 
Pedig nehéz már most is, nagyon nehéz. 
Igaz a mondás, hogy ha hagyják, a nagy hal 
előbb-utóbb megeszi a kis halat, de ha ilyes-
mik történnek, ugyan hogyan tudnánk mi 
felvenni bármilyen harcot is?
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A falu ellehetetlenítése
A Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. Enying, Lepsény és 
Balatonszabadi közelében 1314 
hektár állami földet hirdetett 
meg egy részben, húsz éves ha-
szonbérbe adásra. A feltételek 
ellen tiltakozott Petes József 
megyei közgyűlési képviselő és 
több gazda.

M e g y e i  h í r e k

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyil-
vántartása szerint az álláskeresők száma októ-
berben – országosan – 145 ezerrel, 34,2 száza-
lékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A régióban 
október végén 59 119 főt tartottak nyilván, 
számuk kis mértékben nőtt, így már negyedik 
hónapja tart a mérsékelt emelkedés. Az előző 
hónapokhoz hasonlóan Fejér megye regiszt-
rálta a régióban a legtöbb álláskeresőt, 22 474 
főt. Az előző év azonos hónapjához képest 
mért bővülés 23 578 fős növekedést jelent, 
ezzel régiónké a harmadik hely az országos 
rangsorban az egy évvel ezelőtti állapothoz 
viszonyított növekedés (66,3%) tekintetében. 
Megyénként nézve Komárom-Esztergom 
országosan első, Fejér hatodik, Veszprém he-
tedik helyen áll. Számszerűsítve a növekedés 
Fejér megyében az egy évvel ezelőttihez ké-
pest 8255 főt jelent. Október hónapban az 
álláskeresővé válók a legnagyobb számban 
(3054) Fejér megyében figyelhetők meg, en-

nél mintegy kétszázharminc fővel kevesebb 
(2819) a tárgyhónaban nyilvántartásba vételü-
ket Veszprém megyében kérők száma, amitől a 
Komárom-Esztergom megyeiek száma (2300) 
további több mint félezer fővel alacsonyabb.

A régióban nyilvántartott álláskeresőkön 
belül – az előző év azonos időszakához mér-
ten – a férfiak száma 12 832 fővel (74,7%-kal), 
a nőké pedig 10 746 fővel (58,5%-kal) maga-
sabb. A nyilvántartott álláskeresők többsége 
(82,1%-a) továbbra is a fizikai foglalkozá-
súakhoz tartozik, köztük továbbra is a szak-
munkások vannak többségben, arányuk több 
mint egyharmad (37,6%), számuk 22 221 fő. 
A betanított munkások száma 18 305 fő, a se-
gédmunkások száma 8033 fő. A szellemi fog-
lalkozású álláskeresők száma 10 560 fő. Az ál-
láskeresők életkorát tekintve továbbra is több 
mint egynegyedük (25,9%), 5298 fő a 26-35 
évesek, további közel egynegyedük (22,8%) a 
36-45 évesek és 20,9%-uk az 50 évnél idősebb 

korosztályhoz tartozik. Iskolázottság tekinte-
tében a szakmunkásképzőt, szakiskolát vég-
zettek vannak a legtöbben (36,1%), az álta-
lános iskolai végzettségűek aránya 33,8%, a 
nyolc osztályt be nem fejezettek 3 százalékot 
képviselnek. Szakközépiskolában, techni-
kumban 16,8%, míg gimnáziumban 8,5% 
érettségizett. Felsőfokú végzettséggel az állás-
keresők 4,9%-a rendelkezett. A nyilvántartott 
álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népes-
séghez viszonyított aránya 11,8%, ami az egy 
évvel ezelőttit 4,9%-kal meghaladja. Komá-
rom-Esztergom megyében ez az adat 10,7%, 
Fejérben 11,8%, míg Veszprémben 12,7%.

Október hónap folyamán egyetlen új mun-
káltató létrejöttéről sem szerzett tudomást a 
munkaügyi központ, 10 főt elérő létszámbővítési 
szándékot is csupán egy munkáltató jelzett. Ezzel 
szemben tárgyhónapban a régió két foglalkozta-
tójától érkezett 814 főt érintő csoportos létszám-
leépítési bejelentés. Ez Fejért 784 fővel érinti.
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– A kiadványban megjelenő képek mind-
egyike fantasztikus világot tár a szemünk 
elé, olyat, amely mellett tilos elmenni. Sze-
rencsére Mészáros András maradéktalanul 
képes arra, hogy ebben segítsen nekünk – 
jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

Posch Ede, a kiadó ügyvezetője kiemelte, 
rengeteg munka, komoly tudás és türelem 
van azokban a fotókban, amelyek a 2010. 
évi megyei naptárban helyet kaptak. Jelezte, 
készül asztali naptár is, ám abban kizárólag 
állatfotók lesznek megtalálhatók.

– A fotózás előtt festegettem, tehát a kép-
alkotás utáni vágy mindig is megvolt ben-
nem. A célom mindkettő esetében ugyanaz 
volt, visszaadni a természet csodás világát, 
kiszámíthatatlanságát. A Velencei-tó a leg-
nagyobb szerelmem, rengeteg közös élmé-
nyünk van – mesélte Mészáros András, aki 
idén a BBC – Veolia Év Természetfotósa 
versenyén az „Egyéb állatok viselkedése” 
kategória első helyezését nyerte el. Hang-

súlyozta, minden képéhez élmények fű-
ződnek, nem is nagyon tudna egyet sem 
kiemelni közülük. Amennyiben mégis erre 
kérnék, akkor két fotóhoz kötődő eseményt 
említene: a szarvasbőgés idején a szarvasok 
által megtámadott menekülő vaddisznót és 
a kotorék előtt kölykeit mosdató rókama-
mát. – Ezek olyan egyszeri, valószínűleg 
megismételhetetlen események, amelyeket 
szerencsére az optikán keresztül személye-
sen is átélhettem – tette hozzá a fotómű-
vész.

oha nem látott érdeklődés övezte 
azt a nem mindennapi konferenciát, 
amelyet a Fejér Megyei Közgyűlés, 

a Székesfehérvári Egyházmegyei Hiva-
tal, a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége és a Klímabarát Települések 
Szövetsége rendezett a Szent István Mű-
velődési Házban. A klímavédelmi tanács-
kozás mondanivalóját jól mutatta a címe 
is: „Közösségek a teremtett világért”.

– A termelés és a felhasználás növekedése, 
a természeti környezet folyamatainak korlá-
tozása, a bioszféra manipulálása egyszerűen 
nem vezethet máshoz, mint összeomláshoz, 
káoszhoz, katasztrófához. Értelmesen gon-
dolkodó lényként ezt nem szabad hagy-
nunk, tennünk kell ellene. – mondta nyi-
tóbeszédében dr. Balogh Ibolya közgyűlési 
elnök. – De mit tehetünk? Az idő sürget, a 
helyzet pedig sosem látott feladatok elé állít 
bennünket. A lehető legrövidebb idő alatt 
a lehető legtöbbek figyelmét kell felhívni 
a globális válság kezelésének hatékony és 

megvalósítható lehetőségeire – jelentette 
ki Balogh Ibolya, aki ezt követően beszélt a 
megyei önkormányzat tennivalóiról, eszkö-
zeiről, melyekkel az ügy mellé állt, és segít-
heti annak előremozdulását.

– A hívő ember úgy néz a világra, mint 
Isten ajándékára. Az Isten által teremtett és 
nekünk gondozásra átadott világot köte-
lességünk jó állapotában megőrizni, és úgy 
átadni azt a gyermekeinknek. Gyáva, önző, 
felelőtlen cselekedet az, amikor az ember 
csak magára gondol. Éppen ezért adta ki a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar a maga kör-
nyezetvédelmi körlevelét, megfogalmazva 
a híveitől elvárt felelős gondolkodás alapve-
téseit. A mindennapjainkba betörő válság is 
kellett ahhoz, hogy alaposabban megfontol-
juk, mennyi áramot használunk, mit, hogyan 
hasznosítunk, milyen élelmiszerből mennyit 
vásárolunk. Ideje lenne, ha ezt a felelős gon-
dolkodást mindenki magáévá tenné – fo-
galmazott Spányi Antal megyéspüspök, aki 
jelezte örömét, mert a megyei vezetés az egy-
házzal összefogva nem csupán a kezét tördeli 
a környezet és a földi klíma válságának jeleit 
tapasztalva, hanem hangosan figyelmeztet, 
terveket készít, cselekvésre ösztönöz.

A köszöntőket követően érdekes előadá-
sok hangzottak el a téma szakértőitől, akik 
aztán sajtótájékoztatójukon értékelték is a 
konferenciát.

– Izgalmas és értékes volt a mai konferen-
cia. Nem véletlenül választottuk ezt a címet, 
hiszen meggyőződésünk, hogy a világot eb-
ből az igen nagy bajból a közösségek ereje 

fogja kihúzni, legyen ez a közösség egy család, 
egy iskola, egy civil szervezet, egy felekezet 
vagy egy megye. Közös elhatározás, közös 
cselekvés és példamutatás kell. Közgyűlésünk 
igyekszik mindent megtenni ennek érdeké-
ben; éppen legutóbbi, november 19-ei köz-
gyűlésünkön fogadta el a testület azt a 150 ol-
dalas klímavédelmi stratégiai anyagot, melyet 
a jövőre nézve meghatározónak akarunk te-
kinteni. Anyagi lehetőségeink függvényében 
konkrét fejlesztésekkel és beruházásokkal is 
tenni akarunk a klímavédelem ügyéért, de 
talán mindennél fontosabb lehet a tudatfor-
málás. Ezért első lépésként már januárban be 
akarjuk indítani oktatási intézményeinkben a 
„Suli CO2ntroll” versenyt, és készül a megye 
zöldenergia térképe is – fejtette ki dr. Tiborcz 
Péter alelnök, a rendezvény főszervezője.

Hetesi Zsolt, az ELTE Csillagászati Tan-
székének kutatója, a Fenntartható Fejlődés 
és Erőforrások Kutatócsoport tudományos 
vezetője kifejtette, ezt a rendszert továbbra 
is így fenntartani nem lehet. A nyersanyagok 
elfogytak, a társadalom dzsungelre emlékez-
tet, környezetünk erősen károsodott. Vissza 
kell térnünk a gyökerekhez, ami nem megy 
egyik ciklusról a másikra, csakis hosszú tá-
von gondolkodva. 

Antal Z. László, az MTA Szociológiai Ku-
tatóintézet Éghajlat-változás Kutatóműhe-
lyének vezetője, tudományos főmunkatársa 
jelezte, évek óta járja az országot, de ilyen 
eseményen még nem vett részt, ahol egy 
egyház és egy megyei önkormányzat társul 
a környezet védelméért.

A következő évben is lesz Fejér 
megye értékeit bemutató falinap-
tár – jelentette be egy sajtótájé-
koztatón dr. Balogh Ibolya me-
gyei közgyűlési elnök, Posch Ede 
kiadó és az alapanyagul szolgáló 
fotókat készítő Mészáros András.

K ö r n y e z e t v é d e l e m

A megye természeti csodái 
– naptárba sűrítve

ELINDUL A MEGYEI ISKOLÁKBAN 
A „SULI CO2NTROLL” VERSENY 

Összefogás 
a teremtett 
világért

S
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z elmúlt esztendőben, a Reneszánsz Év keretében több 
országos múzeum is érdekes gyűjteménnyel lepte meg 
közönségét. Igaz, a korabeli társadalmi és gazdasági viszo-

nyok mindennapjait hűen tükröző tárlatok kimaradtak a sorból. Ezt 
pótolta most a rendhagyó értéket képviselő, több megyéből és hatá-
ron túli múzeumtól egybegyűjtött vándorkiállítás anyaga, amelyet 
Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum Fő utcai épületé-
ben Mátyás országa címmel láthattak az érdeklődők.

– Zsigmond király halála után valóságos polgárháborús hangulat 
uralkodott a Magyar Királyság területén. Földesúr tört földesúrra, és 
az ország számos terültén falvak lobbantak lángra – mondja érdek-
lődésünkre Schmidtmayer Richárd, a Komárom-Esztergom Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának muzeológus-régész munkatársa. Ilyen 
körülmények között Mátyás hatalomra kerülése egyenesen a gond-
viselésnek köszönhető, hiszen személyében nemzeti uralkodó lépett 
trónra, aki igyekezett a belső rendet megteremteni. Mátyás pártolta 
a humanista gondolkodókat, mint Galeotto Marziót is, aki udvará-
ban megírja a királyról szóló, magasztaló jellegű, de sok érdekes és 
jellemző részletet is megörökítő anekdotikus munkáját.

– Az ország akkoriban jogi és gazdasági értelemben jobbágyi, 
nemesi, egyházi rétegre, valamint a világi főrendek és a polgárság 
rétegére tagozódott, így kiállításunk célja az volt, hogy bemutassuk, 
Mátyás uralkodása alatt milyen körülmények között éltek azok az 
emberek, akik megtermelték azt az adómennyiséget, amely a kultú-
ra és hadsereg számára az anyagi alapot szolgáltatta. 

Mátyásról évtizedekkel később az „igazságos király” képe alakult 
ki. Ez sem a véletlen műve, hiszen mindehhez nagyban hozzájárult, 
hogy az uralkodó 1490-ben bekövetkezett halála után alig harminc-
hat évvel a történelmi Magyarország összeomlott. Mindezek mellett 
külön érdekesség, hogy a következő uralkodóház, a Jagellók idejéből 
ránk maradt latin nyelvű oklevél hátoldalán magyarul ezt lehet ol-
vasni: „Meghalt Mátyás, oda az igazság”. 

Mátyás király esete a kolozsvári bíróval, Mátyás és 
a csóri csuka mája. Sokunknak bizonyára a népme-
sék történetei jutnak elsőként eszébe a reneszánsz 
uralkodó neve hallatán. Többen szociális érzé-
kenységét hangsúlyozzák, mondván, megfeddte 
a nép nyakán élősködő nagyurakat. Mi a valóság 
Hunyadi Mátyás személyét illetően? Erre a kérdés-
re kínált választ a a Székesfehérváron nyílt rendha-
gyó és színvonalas tárlat.

Indulj el minden útra
Az idei ünnepi könyvhétre je-
lent meg Káliz Sajtos József In-
dulj el minden útra című kötete a 
Vörösmarty Társaság kiadásában. 
A főleg gyermekeknek szánt rímes 
barangoló mintegy harminc Fejér 
megyei települést is érint. A kötet 
megjelenését több megye önkor-
mányzata, így a Fejér Megyei Köz-
gyűlés is támogatta.

„Ismerjed meg pátriádat, hisz’ kérés nélkül mindent átad.” A 
rímes barangoló arra biztatja az olvasót: „induljunk el minden 
útra”. A képzeletbeli út során – százegynéhány települést érint-
ve – Magyarország minden megyéjét, tájegységét bejárjuk. És 
mindenhol történik a vándorral valami érdekes és fontos. Ezek 
az utak kultúránk gyökereihez, a tiszta forráshoz szeretnének el-
vinni bennünket. Csukás István így szól levelében a szerzőhöz: 
„élvezettel és vidáman olvastam a falu- és városnevekre írt re-
mek versedet! … Tetszett, mert tudtál még hozzá tenni valamit: 
saját költői kedélyedet, csattanós rímeket, jó ritmust!” E versek 
kedvet ébreszthetnek ahhoz, hogy a valóságban is fölkeressük 
hazánk szebbnél szebb vidékeit, és megismerjük értékeiket.

K u l t ú r a

A

Mátyás, az igazságos

HIRDETÉS
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ét hete kezdődtek meg a munká-
latok az épület azon részein, ame-
lyek még nincsenek helyreállítva. 

A homlokzat teljes egészében felújításra 

kerül, valamint a nyílászárókat is lecserélik. 
Kacskovics Fruzsina, a Nádasdy Alapítvány 
projektmenedzsere elmondta, a tetőszerke-
zetet, illetve a homlokzat kastélypark felőli 

részét már korábban felújították, de a töb-
bi mostanáig váratott magára. Hozzátette, 
ha nem biztatnák és lelkesítenék őket oly 
sokan, már rég feladták volna. A mostani 
pályázat 2006-ra nyúlik vissza, s hosszú fo-
lyamat után ez év elején érkezett meg a Nor-
vég Alaptól a szükséges pénzmennyiség. Az 
építési területet október végén adták át a 
kivitelezőnek, a befejezési határidő 2010. 
június 19-e. Megtudtuk még, hogy a kastély 
mellett a könyvtár, az Ősök Csarnoka, a ká-
polna és a park is visszanyeri régi fényét. A 
tervek között szerepel még kastélyszolgálta-
tás elindítása.

Varga Kálmán, a Műemlékek Nemze-
ti Gondnokságának igazgatója szerint a 
Nádasdy Alapítvány töretlen lelkesedése, el-
szántsága nélkül nem tartanának itt. Az ese-
ményen elhangzott, nemcsak a külső vakolat 
lesz új, hanem a szellőztető rendszer is meg-
újul. Természetesen a stukkók és más hom-
lokzati díszek is visszanyerik régi fényüket, 
vagyis a kastély homlokzata valóban vissza-
kapja eredeti csillogását. A szervezők nem 
felejtették el megemlíteni, hogy a Nádasdy-
kastély a felújítás alatt is látogatható.

A Norvég Alap támogatásával 250 millió forintból teljesen megújul a 
nádasdladányi kastély homlokzata – jelentette be közös sajtótájékoztatóján 
a Műemlékek Nemzeti Gondoksága és a Nádasdy Alapítvány.

K u l t ú r a

K

A Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza 
színháztermében került sor a Fejér megyei Prima-díjak 
átadására. A nagyszabású rendezvényen a legkiválóbba-
kat jutalmazták, idén Sipos József újságírót, Láposi Béla 
testnevelő-gyógytestnevelő tanárt, valamint Tolcsvay Béla 
előadóművészt, zeneszerző-énekmondót. A közönségdíjat 
ezúttal is a legtöbb szavazatot begyűjtő kapta, jelesül az Alba 
Regia Atlétikai Klub.

Idén ők voltak 
a legprímábbak

HIRDETÉS

A NORVÉG ALAP TÁMOGATÁSÁVAL ÚJÍTJÁK FEL A NÁDASDY-KASTÉLYT 

Visszakapja régi fényét
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Szent István Király Megyei Múze-
um Megyeház utcai épületegyüt-
tesében október 21-én rendezett 

ünnepségen dr. Demeter Zsófia igazgató 
megnyitójában elmondta, az új látogatóköz-
pont nem csupán a Babaház, az Új Magyar 
Képtár és a Téglamúzeum érdekességeiről 
nyújt információt, hanem a megye többi 
tárlatáról, különlegességeiről és rendezvé-
nyeiről is. Valóban, az új látogatóközpont 

egyaránt megfelel a 21. század elvárásainak 
és a „digitális fogyasztók” igényének.

– A látogatóközpont ötlete személyes 
tapasztalat alapján fogalmazódott meg ben-
nünk – mondja Elekes Szentágotai Enikő, 
a megyei múzeum igazgatóhelyettese la-
punk érdeklődésére. – Öt hetet töltöttem el 
2007 nyarán családi kirándulás keretében az 
Amerikai Egyesült Államokban, ahol mú-
zeumok különlegességeit, nemzeti parkok 
látnivalóit is tanulmányoztuk. A legszembe-
tűnőbb az volt, hogy valamennyi helyszínen 
látogatóközpont fogadott bennünket, ahol 
színvonalas tájékoztatást nyújtottak maxi-
mális komfortérzetet biztosítva. Egyre töb-
bet foglalkoztatott a gondolat, egy hasonló 
központ kialakítására. A megye valamennyi 
állami múzeuma székesfehérvári központtal 
hozzánk tartozik. S hol lehetne egy látoga-
tóközpontot megvalósítani és segítségével 
kitekintést nyújtani a megye valamennyi ki-
állítóhelyére, ha nem nálunk?  

A helyszín valóban ideális: egy központi 
helyről  „csillagtúra”-szerűen megvalósítha-
tóvá válhatnak a barangolások mind a város, 
mind a megye érdekességei, látnivalói felé. E 
lelkes gondolatok után már csak arra kellett 
választ találni, miként lehet a központot izgal-
mas, sokoldalú funkciókkal megtölteni, illet-
ve  milyen forrásból történhet a kivitelezés?

Az Alcoa Alapítvány 100 ezer dolláros ki-
emelt pályázatára intézményük benyújtotta 
terveit, melyeket a kiírók is támogatásra mél-

tónak találtak. A megyeszékhely történelmi 
belvárosában, a Megyeház utcai Új Magyar 
Képtár épületében talált otthonra a látogató-
központ a Fehérvári Babaház, Moskovszky 
Éva gyűjteményének szomszédságában. 
Nem véletlenül, hiszen a helyszín értékes 
műemléki épületegyüttes. A múzeumi gyer-
mekfoglalkozások az udvaron álló egykori 
imateremben zajlottak; az átalakítások után 
ez az épület vált a látogatóközpont informa-
tikai egységének helyszínévé. A korszerűen 
kialakított, impozáns két részes terem alsó 
részében a jövőben múzeumi bolt kínál 
megvásárolható emlékeket egy meghitt 
kávézóhelyiség szomszédságában. Lépcső-
sor vezet az emeleti galériába, ahol három 
számítógépes adatbázis várja a látogatót. 
Segítségükkel virtuális barangolást tehet a 
múzeum városi és megyei kínálatában. Kü-
lön csemege, hogy a kiállításokat „gyorsan 
fogyasztható” háttéranyagokkal, érdekessé-
gekkel és bőséges képanyaggal társították 
– pont az internetező generációk ízléséhez 
szabva. Az már igazi tervezői bravúr, hogy a 
galéria, méretének köszönhetően, alkalmas 
helyet ad iskolai csoportok foglalkozásai 
számára. A gyermekfoglalkozások továbbra 
is megmaradnak, csak modern köntösben, 
korszerű eszközökkel.  

A látogatóközpont további fejlesztési ter-
vei között szerepel a múzeumépület hom-
lokzati felújítása és a mediterrán hangulatú 
udvarrész kulturális agorává alakítása.

A modern kor elvárásainak, a „digi-
tális fogyasztóknak” és a múzeum-
barátoknak egyaránt megfelelő új 
látogatóközpont nyílt októberben a 
megyei múzeum épületében. 

A

Kulturális 
agora 

K u l t ú r a

Rajtuk kívül különdíjban részesült még Bakonyi István iroda-
lomtörténész; Kozáry Ferenc, a Vörösmarty Színház színművé-
sze; Kozma Ágnes szerkesztő, riporter, műsorvezető; Kuchár Fe-
renc tüdőgyógyász főorvos; a MÁV Előre SC és elnöke, Dévényi 
Tibor; Pinke Miklós festőművész; a Százszorszép Táncegyüttes és 
vezetői, Németh Ildikó és Szabó Szilárd; valamint a Székesfehér-
vári Egyházmegyei Múzeum igazgatója, Mózessy Gergely.

A Fejér Megyei Év Vállalkozója díjazottjai: Déri Imre épület-
gépész (Déri&Déri Kft.), Várszegi András (Korona Rt.), Soós Pé-
ter vízfutár (Rex Fontana Kft.), Kovács Jenő órásmester, Kámán 
Béla építőmérnök (Alba Plan Kft.), Szolnoki Imre kertészmér-

nök (Pannóniakert), Temesvári Krisztián diákmunka-szervező 
(Meló-Diák), Molnár Tamás bankár (Sopron Bank Zrt.), Viniczai 
László cukrászmester, Flaschner Kálmán köszörűsmester, Kirst 
László optikus, optomerista, valamint Kárász Balázs informatikus 
(NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.).

A Tisztelet Díjakat Major István karnagy, Tóka Szabolcs, a 
Hermann László Zeneiskola igazgatója, Vincze Lilla énekesnő, 
Botos József, a Táncház igazgatója, Ferencz Péter, a Peet Project 
vezetője, Gerendási István, a Rajkó Művészegyüttes igazgatója, 
Mezei István, a Magyar Cigány Labdarúgó Válogatott menedzsere 
és Végvári Eszter énekesnő kapta meg.

fehervarujsag2009-12.indd   11fehervarujsag2009-12.indd   11 2009.11.30.   21:46:252009.11.30.   21:46:25



A magyar női vízilabda közelmúltjának 
egyik meghatározó játékosa volt Primász 
Ágnes, aki a nyár elején csapatával, a DF-
ELCO-DVCSH-val három év után visz-
szahódította a magyar bajnoki címet, de 
a november 22-i Magyar Kupa-győzelmet 
már csak a medence partján ülte, szur-
kolta végig. A félelmetes lövőerejéről és 
kiemelkedő játékintelligenciájáról ismert 
sportolónő nem vonult vissza, csupán 
gyermekáldás elé néz. Ági azonban hét 
hónaposan, gömbölyödő pocakkal sem 
szakadt el a vízilabdától, hiszen szakedzői 
végzettségét kamatoztatva a helyi után-
pótlás és a Héraklész programban szerep-
lő – az OB I-be is benevezett – válogatottat 
irányítja. A népszerű és szerény vízipólóst 
kértem fel egy asszociációs játékra, melyet 
az alábbiakban olvashatnak.

A, mint anyaság: Egyre többet foglalkoz-
tat ez a gondolat, mert hamarosan megta-
pasztalom ezen érzelemvilág minden örö-
mét és gondját. Nagyon várom a pillanatot, 
és nagyon készülök rá.

B, mint baba: Régóta vártunk már rá, rég 
terveztük, álmodoztunk róla a férjemmel. 

A prognózis szerint kisfiunk lesz, akit az 
apukája után Kisnek hívnak majd, s a ke-
resztségben a Bence nevet szántuk neki. Szó 
szerint Kis Bencénk lesz…

C, mint célok: Az anyaság vállalásával 
egyértelműen a magánéletbeli céljaim ke-
rültek előtérbe. A jövőben szeretnénk ki-
egyensúlyozott hátteret teremteni, illetve jó 
lenne még egy diplomát szerezni, és amint 
a baba és a lehetőségeim engedik, mielőbb 
visszatérni a medencébe.

Cs, mint család: A párommal most vá-
lunk igazán családdá. Egyelőre a várakozás 
öröme tart fogva, és élvezem ennek minden 
pillanatát.

D, mint Dunaújváros: Minden ide köt, 
nagyon sokat jelent nekem. Bár volt egy 
kisebb kirándulásom Budapestre, mindig is 
Dunaújváros volt az otthonom, és itt terve-
zem a jövőmet is.

E, mint edzősködés: Jelenleg a nagyok 
utánpótlásánál tevékenykedem, illetve a 
Héraklész válogatottnál. Nagyon jó, hogy az 
iskolapad után kipróbálhatom magam a gya-
korlatban is. Igyekszem az elméleti tudásom 
mellett a tapasztalataimat is kamatoztatni a 
jövő pólósainak érdekében.

F, mint február: Február elejére várjuk 
a kicsi érkezését, minden bizonnyal meg-
határozó időszak lesz. F-fel még a főiskola 
is beugrik. Jómagam vallom az élethosszig 
tartó tanulás elvét, s jelenleg is tanulok. A 
helyi főiskolán kommunikáció és médiatu-
domány szakon vagyok hallgató.

G, mint Gábor: Nagyon sokat jelent 
nekem. Immáron tíz éve vagyunk együtt, 
s mindig kitartott mellettem. Remélem, ez 
így is marad.

Gy, mint gyermekek: Bízom benne, hogy 
a szülésnél minden rendben lesz. Az első 
baba után – terveink szerint – nem állnánk 
meg, mindenképpen szeretnénk Bencének 
egy kistestvért.

H, mint hamu: A becenevemet szere-
tem, de a névadót már korántsem. A törté-
nete röviden: Hófehérke + Hamupipőke = 
Hamu.

I, mint idő: Sajnos észre kellett vennem, 
hogy milyen gyorsan szalad. Egyrészt örü-
lök és boldog vagyok, mert nagyon sok min-
dent elértem a pályafutásom alatt, másrészt 
szomorúvá tesz, hogy már az „öregek” közé 
tartozom, és egyre kevesebb időm van hátra 
a vízilabdában.

J, mint játékszeretet: Továbbra is fontos 
az életemben a póló, s néhány évet még sze-
retnék a vízben eltölteni.

K, mint küzdelem: Nekem is voltak ne-
héz pillanataim az életem, a pályafutásom 
során, és büszke vagyok rá, hogy sohasem 
adtam fel az álmaimat. A küzdeni tudást, a 
kitartást a sportnak köszönhetem.

L, mint lányok: Nagyon élvezem, hogy 
a megfiatalított csapat mellett lehetek, 
mert látom, hogy ők is olyan kiváló kö-
zösséget alkotnak, mint a mi nagy csapa-
tunk anno. 

M, mint Magyar Kupa: Az idén már 
csak a partról néztem a döntőt, és legszí-
vesebben beugrottam volna segíteni a csa-
joknak a kritikus pillanatokban. Izgalmas 
csatában hódítottuk vissza a kupát öt év 
után. Persze végig tudtam, hogy megnyer-
jük! Az M kapcsán Madrid is beugrik, 
hiszen hamarosan ott kell kiharcolniuk a 
lányoknak a BL-ben a továbbjutást, s oda 
még „egészben” kísérem el őket.

Ny, mint nyugalom: Amióta nincsenek 
a mérkőzés előtti izgalmak, sokkal nyu-
godtabban élek. Edzőként ugyanis min-
den más. A babánknak is teljes nyugalmat 
szeretnénk biztosítani.

O, mint olimpia: Büszke vagyok rá, 
hogy két olimpián is részt vehettem. Mind-
kettő fontos állomása volt az életemnek, és 
feledhetetlen élményt nyújtott.

Ö, mint öltözködés: Többnyire sporto-
san öltözködtem eddig is, de kismamaként 
a pocakom nem is tenne mást lehetővé.

P, mint politika: Követem a napi esemé-
nyeket, de nem foglalkoztat igazán, szeret-
nék továbbra is kimaradni belőle.

R, mint rémálmok: Mióta állapotos va-
gyok, egyre több van belőlük. A régebbi 
eredménytelenséggel kapcsolatos sportos 
félelmeim nem időszerűek.

S, mint síelés: Ha tehettük, minden 
évben hódoltunk e szenvedélyünknek. 
Imádom a telet és a havat, de az idén ez az 
öröm kimarad. Pár év múlva viszont már 
hármasban megyünk síelni.

Sz, mint szerelem: Már tíz éve ugyan-
úgy lángol.

T, mint takarítás: A házimunkának ezt 
a részét nem szeretem. Ha tehetem, akkor 
segítséget hívok, s most van is mire fog-
nom… 

V, mint vágyálom: Címszavakban: szép 
család, két gyermek, Gábor, kiegyensúlyo-
zott háttér, vízipóló – akár edzőként is.

Z, mint zene: Egyre többet hallgatok 
zenét, még főzés közben is, ugyanis töké-
letesen kikapcsol. 

 – Szóládi Zoltán

1 2  •  F e j é r  L a p 

S p o r t

A-tól Z-ig 
Kis-Primász 
Ágnessel
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szülői közösség vezetője, Galambos 
Mariann nem tántorítható el céljától. 
Az anyagi tényezők mellett az emberi 

oldallal is következetesen számolnak, folya-
matosan és szisztematikusan építkeznek. No, 
még nem téglákból, hanem humánumból, 
szeretetből, szaktudásból. Ahogy Mariann 
meséli, nem megreformálni kívánják a jelen-
legi struktúrát, hanem egy valóban más, még 
gyermekközelibb programot szeretnének 
kínálni a szülőknek és a kisgyermekeknek. 
Időt, pénzt, türelmet, figyelmet, tiszteletet 
nem sajnálva a csoport együtt tevékenyke-
dik, fáradozik azon, hogy akár egy külön 

épületben, akár csak egy meglévő csoport-
ban megvalósítsa elképzeléseit. Pedagógiai 
programjuk szerint ugyanis a gyermeket 
nem átlagosítani szeretnék, hanem a helyén, 
értékén kezelni. Szeretnék, ha a gyermek, a 
gyermeki lélek színes maradna, s nem fes-
tenék szürkévé az évek. Ennek jegyében ta-
nulnak, képzik önmagukat, irodalmi hátteret 
biztosítanak az érdeklődőknek, és emellett 
nívós előadásokat szerveznek neves orvosok, 
pszichológusok, pedagógusok részvételével. 
A szellemi megújulást persze a gyakorlat kö-
veti, a gyermekeket játszóházakon kifejtett 
tevékenységeik során vonják be a hétközna-

pi életbe. Legutóbbi nagy rendezvényük a 
Márton-napi játszóház volt, amikor is a helyi 
Civilek Házában az apukák manófalvát épí-
tettek a gyermekeiknek, míg az édesanyák 
lámpást készítettek a csemetékkel. A nagy 
munkát követően közösen, a lámpásokat 
meggyújtva kiléptek a sötét délutánba. Szent 
Márton legendáját felelevenítve fényt vittek 
a sötétségbe. Eztán a gyermekek egy-egy – a 
szülők által előre elkészített – manót kaptak 
ajándékba, majd birtokba vették manófalvát. 
A közös játék közben friss kalácsot majszol-
tak, melyet – Márton legendája nyomán – 
megosztottak egymással. 

Az ehhez hasonlatos programok célja a 
nyugalom elérése, a lecsendesedés, a rohanó 
világ megállítása egy-egy pillanatra, órára, 
napra, a hosszabb távú eszménye pedig a 
mintaadás, a példamutatás, hiszen gyerme-
keink utánoznak bennünket, miközben meg-
alapozzák felnőttkoruk pilléreit. Mariann 
még hozzáteszi: nem a készen kapott isme-
retek a legfontosabbak, ennél lényegesebb a 
megtapasztalás, és az, hogy minden a gyer-
mekért történjék. Ezért lehetőséget kínálnak 
az újdonságok iránt fogékonyak számára, de 
azoknak is, akik csupán szeretnék magukat 
jól érezni, hogy látogassanak el a december 
5-i Waldorf Adventi Vásárra, az MMK folyo-
sógalériájába 10-től 17 óráig, ahol a Waldorf 
Családi Játszóházban (10-től 12 óráig) a le-
endő vezető óvónővel, Csanálosiné Füves 
Ildikóval is találkozhatnak az érdeklődők. A 
telhetetlen információéhségű kisgyermeke-
seket pedig a http://palantaovi.freeblog.hu 
oldalra invitálják. – Sz.Z.

 „Hagyjuk meg színesnek 
a gyermeket, ne fessük szürkévé”

Elcsépelt közhely, hogy az akarat hegyeket képes megmozgatni. Esetünk-
ben is remeg már a föld, s lassan kimozdul tengelye a szokványos forgásá-
ból. Szülői kezdeményezésre létrejött ugyanis egy olyan lelkes és mindenre 
elszánt közösség, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy létrehoznak Dunaúj-
városban egy Waldorf-óvodát, majd egy Waldorf-iskolát.

O k t a t á s

E

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 olaszrizlinget, 
kékfrankost és 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

HIRDETÉS
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Évadzáró 
konferencia
Hagyományos szezonzáró, évértékelő ren-
dezvényen vitatták meg tapasztalataikat 
a Velence-tavi Kistérség Idegenforgalmi 
Egyesület konferenciáján a tó környéki 
polgármesterek, vállalkozók, szakembe-
rek. A fórumon az együtt munkálkodás és 

a közös médiamegjelenés szükségességét 
is hangsúlyozták a résztvevők.

Bálint György, a Velence-tavi Kistérség 
Idegenforgalmi Egyesület (VEKI) elnöke a 
rendezvény kezdetén úgy fogalmazott, hogy 
lehetőség van idegenforgalmi célok érdekében 
együtt dolgozni az önkormányzatokkal, vál-
lalkozásokkal és civil szervezettekkel, hiszen a 
Velencei tavat, mint desztinációt és idegenfor-
galmi központot, egységben kell kezelni. 

Bodrogai László, a Közép-dunántúli Regi-
onális Marketing Igazgatóság igazgatója arról 
számolt be, miként valósult meg a gyakorlat-
ban az együttműködés a Magyar Turizmus 
Zrt. a VEKI és a helyi vállalkozások között. 

– A vendégéjszakák száma idén kis emel-
kedést mutat, amely a bevételt is növelte 
– mondta Velence polgármester asszonya, 
Oláhné Surányi Ágnes, majd hozzátette, a 
fizetőképes kereslet kiemelt igényeinek is 
meg kell felelni, amely a szálloda és welness 
szolgáltatás terén valósulhat meg.

Gárdony város polgármestere, Tóth István 
arról számolt be, hogy a hazai vendégek jel-
lemzően a hosszú hétvégére, míg a külföldiek 
egy-két hét eltöltésére látogatnak a tó kör-
nyékére. Az évértékelő konferencia végén a 
résztvevők vitafórumot rendeztek az elhang-
zottakról, amelyet L. Simon László a megyei 
önkormányzat képviselője moderált.

Pusztaszabolcsra 
került Szent 
Erzsébet Rózsája

A Magyar Katoli-
kus Püspöki Kon-
ferencia (MKPK) 
a puszataszabolcsi 
Hajdó Györgyné 
Madaras Olgát talál-
ta a legméltóbbnak 
a Szent Erzsébet Ró-
zsája kitüntetésre a 
Székesfehérvári Egy-
házmegyei Karitász 
ajánlása alapján. 

A rangos elismerést 2009. november 22-
én adta át Erdő Péter bíboros, az MKPK 
elnöke a budapesti Ciszterci Szent Imre 
Gimnáziumban. A díjat alapítása óta tized-
szer ítélték oda, s az idén a pusztaszabolcsi 
karitász tagjaként érdemelte ki Olga néni, 
aki másfél évtizede önkéntes a közcélú 
humanitárius feladatokat ellátó Katolikus 
Karitász pusztaszabolcsi csoportjában. A 
kitüntetés átadását követően a díjazottat 
november 24-én, a pusztaszabolcsi Boldog-
asszony Közösségi Házban köszöntötték a 
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület szervezé-
sében megtartott jótékonysági műsor előtt. 
A rendezvényen Müller Zsófi színművész-
nő Ady-estjét élvezhették a pusztaszabolcsi 
polgárok.

Negyvenéves 
jubileumot ültek 
a bánkisok
Alapításának negyvenedik évfordulóját ünne-
pelte november 20-ától egy héten keresztül 
a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola. A rendkívüli jubileumot ki-
állításokkal, előadásokkal, nagyszabású gálával 
és egy évkönyv kiadásával tette emlékezetessé 
az intézmény nevelőtestülete és diákserege.

Programkavalkád 
öt napon át
Öt napon keresztül tartott Dunaújvárosban 
az Ifjúsági Hétvége fantázianevű programso-
rozat. A november 18–22. közötti időszakban 
húsz helyszínen huszonöt eseményt kínált a 
szervező Ifjúsági és Sportiroda lelkes csapata. 
A rendezvény célja az volt, hogy szórakoztató 
programokkal és értékközvetítéssel segítse a fi-
atalok önszerveződését, tartalmas időtöltését, 
kulturált kikapcsolódását, felvillantva a város 
sokszínű szabadidős helyszíneit, intézménye-
it, szolgáltatóit. Két rendezvény kivételével 
minden program ingyenes és bárki számára 
látogatható volt. Az Ifjúsági Hétvége fővéd-
nöke Cserna Gábor alpolgármester, védnökei 
Cserni Béla, az Ifjúsági és Sportbizottság el-
nöke, Szemenyei István, a Dunaújváros Ifjúsá-
gáért Közalapítvány elnöke és Lánszki Enikő 
diákpolgármester voltak. – Sz.Z.

Egyedi neobarokk volt plébánia vér-
tesboglári  kis kastély alkalmi áron eladó. 
Ingatlan 2006-ban generálisan felújítva, 
1774 m2, összközműves, ősfás, panorá-
más telken, 398 m2-es nettó alapterületű 
3 lakásként is használható:147, 76, 67 m2, 
külön bejárattal és almérők is kiépítve + 
terasz, pince, garázs, tárolók. Az ingatlan 
több funkcióra alkalmas. (Idősek ottho-
na, magánklinika, egészségház stb.) Tel.: 
06-20/336-3835 (tulajdonos)

HIRDETÉS
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M e g y e i  h í r e k

e, amikor én hazamegyek, úgy 
megver az apám, mint a lovat – ha-
jolt előre a fiú, és lázasan taglalni 

kezdte barátjának, hogyan érik az ütlegek. A 
nevelőről, aki újságot lapozgatva felügyelt a 
csoportszobában, megfeledkeztek a srácok. 
Megállt a kezében a lap. Úgy érezte, ha hagy-
ja aláfordulni, a papír zörgése éktelen menny-
dörgéssé erősödik fel, és kettészeli a bizal-
mas párbeszédet. Több évtizede dolgozott 
az intézményi gyermekellátásban, de még 
nem volt ilyen megrázó tapasztalata. „Miért 

mondja ez a kis legény, hogyha hazamegy, ki-
kap? Hiszen nem megy haza, nincs hova… 
Az apja ismeretlen, nincs róla adat.” – Napo-
kig forgatta magában a kérdéseket, míg rájött: 
te jó Isten, a fiú nem bánná, ha rendszeresen 
vernék, csak volna, aki bántsa…

* * *
Megigazította a szemüvegét, és kortyolt 
egyet a pulpitusra készített ásványvízből. 
Milyen furcsa – gondolta –, eddigi pályafu-
tásom során sosem ittam a megszólalásaim 
alatt. Homloka gyöngyözött, zavarták a ka-
merák, a csattogó vakuk. Tudta, hogy hiába 
az évtizedes politikusi rutin, most nem fog 
menni a beszéd a megszokott laza, nyakken-
dős-snájdig stílusban. Szociális intézkedés 
bejelentésére készült, és részletet olvasott 
fel egy hozzá írt, személyes hangvételű le-

vélből: „Annak a gyermeknek, akit etetnek 
és tanítanak, de nem vesznek fel, és nem 
ölelnek, mi adható felnőtt korában?”

– Elnézést… – csuklott el a hangja. Ki-
tört a taps.

* * *
Az adventi gyertyák fénye, az apró lampio-
nok, a mézeskalács kanyargó cukormáza, a 
fahéjillat, a leheletfelhők a hidegben, a for-
ralt bor mind-mind azért gyűlnek körénk 
decemberben, hogy felpuhítsák bennünk a 
szikár vakságot. Éljünk az ünnepi hangulat-
tal, és ismerjük fel, hány olyan kötődési hely 
(ölelésre váró gyermek, vállveregetésre vá-
gyó barát, elesett, adománnyal segíthető is-
meretlen) van körülöttünk, amelynek tapa-
dási felület lehet lelkünk egy-egy odaszánt 
darabja. – Méhes Mónika
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Vásároljon karácsonyra az 1000 éves 
Fejér megyét bemutató ajándékokat!

EZER ÉV ÖRÖKSÉGE
FEJÉR MEGYE MÚLTJÁRÓL 

ÉS JELENÉRŐL

színes, gazdagon illusztrált, 
keménytáblás könyv megyénkről

„A Szent István 
király uralkodá-
sa alatt 1009-ben 
kialakult várme-
gyerendszer egyik 
legkorábbi alap-
köve Fejér megye 
volt, amely az ál-
lamalapítás óta az 

ország meghatározó igazgatási, kulturális 
központjai között van. Joggal lehetünk 
büszkék az itt élt elődökre, és nemcsak a 
történelemkönyvekből ismert nagyjaink-
ra, hanem azokra a polgárokra, férfiakra és 
nőkre, akik tenni akarásukkal hozzájárul-
tak ahhoz, hogy Fejér megye századokon 
át sikeresen szálljon szembe a nehézségek-
kel. Az ezeréves évforduló nem az út végét 

jelenti. Új távlatokat nyit meg előttünk, új 
feladatokat hoz, új kihívások elé állít ben-
nünket.” 

Az ezeréves évfordulóra megjelent kö-
tetünk Fejér megye múltjának és jelené-
nek izgalmas pillanatait mutatja be kiváló 
írások és színes képanyag segítségével. 
Demeter Zsófia múzeumigazgató, Erdős 
Ferenc levéltárigazgató, Gulyás Anita és 
Vitek Gábor levéltárosok, valamint L. Si-
mon László író írásait Bakos Zoltán válto-
zatos fényképei, Horváth Gábor légifotói, 
valamint a megyei múzeum és a levéltár 
archív képei teszik teljessé.

Ára: 2500 Ft

FEJÉR MEGYE MILLENNIUMA 
– EMLÉKÉREM 

Anyag: bronz · Ár: 5000 Ft/db · Átmérő: 
42,5 mm · Tervező: Ecsedi Mária · Kivi-
telező: Szabó Géza ötvösmester · Kiadó: 
Fejér Megyei Önkormányzat · Értékesí-
tési forma: kapszulával.

FEJÉR MEGYE MILLENNIUMA 
– EMLÉKÉREM 

Anyag: ezüst · Ár: 20 000 Ft/db · Minő-
ség: Ag/925 · Átmérő: 42,5 mm · Ter-
vező: Ecsedi Mária · Kivitelező: Szabó 
Géza ötvösmester · Kiadó: Fejér Megyei 
Önkormányzat · Értékesítési forma: kap-
szulával, díszdobozban.

„1000 ÉVES VÁRMEGYÉK” 
EMLÉKÉREM (PEST–FEJÉR–

ZALA–VESZPRÉM) 

Minőség: ezüstözött bronz · Tombak pa-
tinázott · Ár: 8000 Ft/db · Átmérő: 42,5 
mm · Tervező: Ecsedi Mária · Kivitele-
ző: Szabó Géza ötvösmester · Kiadó: Fej-
ér Megyei Önkormányzat · Értékesítési 
forma: kapszulával, díszdobozban a hozzá 
tartozó tanúsítvánnyal.

A könyv és az érmék megvásárolhatók hét-
köznap 8.00 – 15.00 óra között az EIPT 
Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Piac 
tér 12-14.) irodájában.
Megrendelhetők: Telefon: 22/522-568, 
Tel./Fax: 22/502-771
E-mail: takacsistvanne@fejer.hu

HIRDETÉS

T

Hány olyan 
kötődési hely?
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Velence Resort & Spa**** 
szálloda és wellnessfürdő, ahol 

Ön mindig jól érzi magát!
Közeledik a karácsony! A Velence Resort & Spa szállo-
da szeretne hozzájárulni az ünnepi készülődéshez, hangu-
latteremtéshez. Ezért december 12-én  és 19-én adventi 
koncertet szervezünk, ahová minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! A koncertek kezdési időpontja és a műsor a 
www.velencespa.com oldalunkon olvasható.

Készülődjön nyugodtan a karácsonyra! Különböző értékű 
ajándékutalványainkkal garantáltan örömet szerez hozzátar-
tozóinak, barátainak, melyeket 2000, 5000, 10 000 és 15 000 
forintos értékben vásárolhat meg a wellnessfürdő recepcióján.  
Az ajándékutalvány a fürdő és a wellness részleg bármely szol-
gáltatására felhasználható. 

December 1-je és december 31-e közötti időszakban ismét 
meghirdetjük éves bérlet akciónkat. Ez alkalomból 239 000 Ft-os 
áron (270 000 Ft helyett) vásárolhat kedvezményes éves belépőt, 
amely a fürdő és a wellness központ korlátlan használatára jogo-
sít: 1000 m2 vízfelület, gyógyvizes, élményelemekkel gazdagított 
medencék és gyermekmedence, szaunapark, jégzuhatag, sókabin, 
tepidárium, Kneipp-taposó, pezsgőfürdő, sókabin és kardioterem.

Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk!
2481 Velence, Béke út
www.velencespa.com
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