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Áttörés Isztambulban
Takács Krisztián dunaújvárosi úszó 
a decemberi isztambuli rövidpályás 
Európa-bajnokságon két számban 
is országos csúcsot úszott. 
  – 13. ol dal

  

Borynak nem kell cégér 
Székesfehérváron és Fejér megyé-
ben a 2009-es esztendő Bory Jenő-
ről is szólt. A szobrászművész 130 
éve született és 50 éve hunyt el.
   – 11. ol dal

Százszorszépek
  

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

Nyernek a kártyán! 
Kis- és középvállalkozások ezreinek 
segít Fejér megyében a Széchenyi 
Kártya kedvező hitelkonstrukciója. 
Országosan a 120 ezrediket adták át 
a Megyeházán.  – 5. ol dal

Jó tanulók, jó sportolók
A Fejér Megyei Diáksport Szövet-
ség december elsején köszöntötte 
azokat a diákokat, akik mind a 
sport, mind a tanulás területén 
kiemelkedőt nyújtottak. – 8. oldal

30 ÉVES A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES – 10. OLDAL
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Simon László megyei közgyűlési képvi-
selő magánadományát adta át az adven-
ti időszakban a polgárdi-tekerespusztai 
szociális ellátó intézményben. Végül az-
tán az ellátottak is ajándékozók lettek...

– Remélem, mindnyájan örülnek annak, 
amit szeretettel, személyes ajándékként 
átnyújtok önöknek – fogalmazott Simon 
László megyei önkormányzati képviselő 
a Fejér Megyei Önkormányzat Polgárdi-
Tekerespusztai Integrált Szociális Intéz-
ménye aulájában egybegyűlt gondozottak 
előtt. A képviselő olyan ajándékokat hozott 

magával, amelyek színt visznek a szürke 
hétköznapokba és ablakot nyitnak a világ-
ra. Ebben nyújt segítséget az átadott CD-s, 
magnós rádió. Számítógéphez használható 
hangfalak, monitor, billentyűzet, két egér, 
valamint egy kerekes szék is gazdára talált.

Szilasy Katalin, a megyei önkormányzat 
integrált szociális intézményeinek igazgatója 
elmondta, ha valaki kilátogat hozzájuk és aján-
dékot nem is hoz magával, annak is nagyon 
örülnek. Az ott élők arra törekednek, hogy ők 
is megajándékozhassák vendégeiket. 

És hogy ez mennyire így van, arról a 
meghívottak is megbizonyosodhattak. Az 
intézmény lakói ugyanis pillanatok alatt iga-
zi adventi hangulatot teremtettek. Énekek-
kel, dalokkal, szavalatokkal és saját készítésű 
ajándékaikkal köszöntötték a hozzájuk ér-
kező látogatókat.
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Hogy példa 
lehessen…

Újévi elnöki köszöntő
Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke 2010 első 
munkanapján rövid értékeléssel 
búcsúztatta a tavalyi évet, és re-
ményeivel köszöntötte az újat.

Ha visszatekintek 2009-re, ak-
kor mindenekelőtt azt kívánom 
mindannyiunknak, hogy az új eszten-

dőnk vidámabb legyen, mert bizony ránk fér!  Nem volt ugyanis 
eseménytelen a tavalyi év, és ezek az események csak ritkán adtak 
okot jókedvre.

Az ország kritikus helyzete a megye által fenntartott intézmé-
nyeknek is romló körülményeket, munkatársainknak, ellátottja-
inknak komoly nehézségeket okozott.

Fejlesztések, beruházások váltak bizonytalanná, mert változat-
lan kötelezettségek mellett jócskán kevesebb lett Fejér pénze. Ezt 
– ahogy az inflációt, az árfolyamveszteséget vagy a gyengén telje-
sítő gazdaság más hatásait – már nem volt mivel kompenzálnunk.

Közben egyéb támadásokkal is meg kellett birkóznunk, például a 
sukorói kaszinóberuházás kapcsán. Megjegyzem, a megye min-
dig, minden eszközzel küzdeni fog, hogy megtartsa tóparti terü-
leteit a közösség számára.

A nehézségek dacára iskoláinkban mégis tanítunk, könyvtá-
rainkban kölcsönzünk, hátrányos helyzetű gyermekeinkről és 
felnőttjeinkről gondoskodunk. De 2010-ben még az ideinél is kö-
rülbelül hétszázmillió forinttal kevesebbünk lesz! Ha tehát jövőre 
hosszabbodnak a betegsorok vagy rövidülnek az óvodai nyitva 
tartások, a kormányt tessenek megkérdezni róla. Bár mi is csak-
nem ezer napja várjuk már, hogy megtudjuk az Alkotmánybíró-
ságtól, miből lássák el a megyék kötelező feladataikat, ha az állam 
elvonja bevételeinket és növeli terheinket…

Ám essen szó azokról is, akik mindeközben keményen, hoz-
záértéssel dolgoznak a közösségért – mert vannak ilyenek, ala-
pítványokban, civil szervezetekben is –, hiszen ők adnak erőt és 
hitet abban, hogy a rossz dolgok majd – összefogással – jobbra 
fordulnak.

Mert összefogás kell, mindenki bölcs önmérséklete, hogy le-
gyűrjük bajainkat. Azt remélem hát, hogy a 2010. esztendő meg-
hozza ezt, és tetteinket a szakértelem, a jóakarat irányítja majd. 
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2009-es év utolsó közgyűlése ün-
nepi felvezetéssel indult. A dísz-
terembe belépő képviselőket az 

UNICEF akciójában kiosztott rongybabák 
várták helyeiken, hogy mindig emlékezze-
nek rá: döntéseikben a gyerekek érdekeit 
messzemenően szem előtt kell tartaniuk. A 
folytatásban a megyei gyermekvédelmi és 
szociális ellátóhelyek lakói – gyermekek és 
felnőttek – adtak karácsonyi műsort, majd 
elkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. 

Az ülés elején Ecsődi László megyei köz-
gyűlési és parlamenti képviselő kért szót 
napirend előtt, mert úgy vélte, nem mehet 
el szó nélkül amellett, ami napokkal előtte 
történt a Megyeházán. L. Simon László és 
két polgármester, külsős bizottsági tag tar-
tott sajtótájékoztatót, amely szerinte politi-
kai színezetű, gyakorlatilag kampányindító 
esemény volt, ahol többek közt az ő tevé-
kenységét is felemlegették. Kikérte magá-
nak, mert az elhangzottakban – véleménye 
szerint – sok volt a csúsztatás, többször nem 
felelt meg a valóságnak, ami elhangzott. 
S különben is, a nagypolitika helye nem a 
Megyeházán van, hanem a Parlamentben 
– tette hozzá. L. Simon László reagálásában 
kifejtette, hogy amikor a nagypolitika dön-
tései ellehetetlenítik a megye intézményei-
nek működését, mindenkit megoldhatatlan 
feladat elé állítanak, akkor igenis szólni kell 
erről, s meg kell tenni az észrevételeket. A 
fideszes bizottsági elnök felelősségre vonta 
Ecsődi Lászlót, amiért az Országgyűlésben 
nem emelte fel szavát az önkormányzatokat, 
intézményeiket és gyakorlatilag az egész 
országot megbénító 2010-es költségvetés 

ellen. Ráadásul meg is szavazta azt. Sérel-
mezte azt is, hogy a Velencei-tó környékét 
képviselve egyetlen ellenzéki módosító ja-
vaslatot sem támogatott, pedig azok igenis 
a környék javát szolgálták volna. 

Még egy alkalommal alakult ki vita a két 
frakció között, amikor a megyének a kor-
mányhoz eljuttatandó hivatalos tiltakozá-
sáról volt szó. A két oldal abban nem értett 
egyet, hogy az elkeserítő megyei gazdasági 
helyzetet mi okozta, okozza. A balolda-
li képviselők szerint a többségi jobboldal 
rossz döntései és pazarlásai, a jobboldal 
szerint a katasztrofális gazdaságpolitika és 
az évek óta folyamatosan csökkenő állami 
normatívák melletti növekvő elvonások.

Ezt követően a bizottsági elnökök tették 
meg észrevételeiket a költségvetéssel kap-
csolatban, majd a Közgyűlés – a javaslatok 
befogadásával – elfogadta mind a 2010-es 
költségvetést, mind a napirend szerinti töb-
bi előterjesztést. A közgyűlés után közmeg-
hallgatást tartottak.

Az ülést követő sajtótájékoztatón dr. 
Balogh Ibolya elemezte a közgyűlési dön-
téseket. – Szokatlan, hogy már a megelőző 
évben elfogadásra kerüljön a költségvetés, 

de a kormány 2010-es költségvetése, illetve 
annak az önkormányzatokat érintő változta-
tásai gyakorlatilag semmi mozgásteret nem 
hagytak nekünk. Nem tudtunk pénzeket 
ide-oda rakosgatni, valamit külön prefe-
rálni, a teendőket az objektív lehetőségek 
határozzák meg. A helyzet az állami finan-
szírozást tekintve annyira tragikus, hogy va-
lóban nem látszik más lehetőség, mint hogy 
a megye változtasson például az ingatlanok 
hasznosításával, illetve intézményei fenn-
tartásával kapcsolatos eddigi eljárásán is. 
Elkerülhetetlennek látszik, hogy valamilyen 
mértékben – logikusan létszámarányosan 
– a fehérvári önkormányzat is hozzájárul-
jon a kórház, a megyei levéltár, a könyvtár, 
a Művészetek Háza üzemeltetéséhez, mert 
nem mehet tovább, hogy a városiak által is 
igen kedvelt és látogatott helyek egyedüli 
fenntartója a megyei önkormányzat legyen. 
Az országban mindenhol így működnek az 
ilyen intézmények, csak Fejérben nem. Bí-
zom benne, hogy ezen is változtatni tudunk 
– közölte dr. Balogh Ibolya, aki azt is el-
mondta, hogy a megyei költségvetés 2010-
es főösszege 2,26 milliárd forint, az adósság-
állomány pedig 5,8 milliárd forint, amihez 
700 millió forint folyószámlahitel társul. Az 
5,8 milliárdból a ciklus alatt 1,2 milliárd fej-
lesztési hitelként gyűlt össze, 2 milliárdért 
bocsátott ki a megye kötvényt, 2,6 milliárd 
forintot pedig az előző ciklusból örökölt. 
Mindezzel a megye adósságállománya or-
szágosan a középmezőnyben van, és tovább 
folynak a tárgyalások az OTP-vel egy közel 
egymilliárdos hitelkeretről, ami a kórház 
gazdasági rendbetételéhez kellene. 

– A megye jövőre 690 millióval számít-
hat kevesebbre gazdálkodásában, ezért ké-
zenfekvő volt, hogy beadványt nyújtsunk be 
a kormánynak, vagyis csatlakozzunk Kósa 
Lajos debreceni polgármester nyílt leve-
léhez, amelyben felszólítunk minden ma-
gyarországi önkormányzatot, tiltakozzanak 
a törvénysértő megszorítások ellen. Másik 
kérésünk a megye települési önkormány-
zatai felé a kaszinókérdésben volt. Bár a 
sukorói partszakasz megmenekülni látszik, 
még épülhetnek máshol kaszinók, hacsak az 
önkormányzatok nem vonják vissza előze-
tes hozzájárulásaikat – ahogy azt példaérté-
kűen Székesfehérvár is tette ismeretei bővü-
lésével. Jó lenne, ha a megye 28 települése is 
visszavonná hozzájárulását, mert sehol sem 
tűnik igazán kívánatosnak a szerencsejáték-
ipar megtelepedése – emelte ki dr. Balogh 
Ibolya.
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Az utóbbi évekhez képest igen korán fogadták el az idei költségvetést a 
megyei közgyűlés tagjai. Vita sem nagyon volt a december 17-i ülésen. 
Persze nézeteltérés azért akadt.

MÁR TAVALY ELFOGADTÁK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉST

Viták és egyetértés a közgyűlésben

M e g y e i  h í r e k

A

L. Simon László felszólalása közben
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Sikeresen pályázott, így kétszázmil-
lió forintot kap a dunaújvárosi Szent 
Pantaleon Kórház a sürgősségi betegel-
látás fejlesztésére a TIOP keretében. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) Társadalmi Infrastruktúra Ope-

ratív Programjában (TIOP) meghirdetett 
kétfordulós pályázaton sikeresen szerepelt 
az intézmény, amelynek a bíráló bizottság 
a II. fordulóban elsőként ítélt 201 445 143 
forintot a sürgősségi betegellátás fejleszté-
sére. A súlyponti kórháztól elvárt infrast-
rukturális és hatékonysági feltételek kiala-
kítását célzó támogatásról szóló szerződést 
2010. január 15-én írják alá a felek.

A program megvalósulásával a 2006 
végén átadott dunaújvárosi sürgősségi be-
tegellátó osztály európai szintű, modern 
centrummá válik. A fejlesztés több terüle-
tet érint: a betegellátás javítását célzó mű-
szerbeszerzést, a detoxikáló kialakítását, 
az informatikai rendszer korszerűsítését és 
energiatakarékos építészeti megoldásokat, 
valamint a régóta esedékes liftfelújítást.

Másfél millió forintos adományt adott át 
december 14-én Móré Attila, az Alpha-
Vet Kft. ügyvezető igazgatója a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház két osztálya 
számára. A cégvezető tudta, hová adja 
a pénzt, hiszen személyes tapasztalatai 
voltak a múltból. Szerinte a szülészet-
nőgyógyászati, illetve az újszülött osz-
tályon is kemény munkát végeznek az 
ott dolgozók, és bizony mindkét helyen 
elkél a segítség.

– Alkut kötöttem a dolgozóimmal 2009 
elején. Megígértem nekik, hogy a gazdasá-

gi válság ellenére senkit sem teszek utcára, 
ha még keményebben dolgoznak, és meg-
mutatják, hogy másképp is át lehet vészel-
ni a rossz időket. Megmutatták, új piaco-
kat szereztek, így tízmilliárdos forgalom 
mellett végül 200–300 milliós nyereséggel 
zártuk az évet. Sőt a létszám is megnőtt, 
már több mint háromszázan vagyunk. Ha 
pedig van miből adni, a nemes célok meg-
érdemlik a támogatást – fejtette ki Móré 
Attila.

Hagymásy László osztályvezető főorvos, 
a szülészet-nőgyógyászat vezetője elmond-
ta, szerencsére rendszeresen kapnak mások-
tól is adományokat, de azokból soha nem 
elég. A páciensek elhelyezésére nem lehet 

panasz, de műszerből mindig kell új, jobb. 
A most kapott egymillióból laparoszkópiai 
műtéti eszközöket vesznek majd, mert azok 
különösen jól használhatók a nőgyógyásza-
ti beavatkozásoknál.

Simon Gábor, az újszülött, csecsemő- 
és gyermekosztály osztályvezető főorvosa 
is örült a félmilliós adománynak, hiszen 
évente körülbelül 300 beteg és koraszülött 
újszülöttet gyógyítanak, és a Dunántúlon 
itt a legtöbb – évente 65-70 – az 1500 g 
alatti koraszülött is. Éppen számukra ké-
szülnek műszer beszerzésre; egy kombinált 
vérnyomás- és oxigénszint mérő berende-
zésre lenne szükség, az adomány ennek a 
megvásárlását segíti majd.

M e g y e i  h í r e k
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Drop-in – azaz „egy kis beugró” –, ahogy 
az angol mondja. Ezzel az elnevezéssel 
jött létre október végén egy ifjúságvé-
delmi tanácsadó állomás Székesfehérvár 
központjában rendőri és civil szervezetek 
összefogása révén. A cél a fiatalok meg-
szólítása, tájékoztatása és veszélyérzetük 
ébren tartása a bűnmegelőzés érdekében.

Az ifjúságvédelmi tanácsadás, melyet a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium is tá-
mogat, az elmúlt év októberének végén in-
dult el az Alba Plaza egyik forgalmas pont-
ján. Bár az elnevezés kissé hivatalosan cseng, 
valójában nagyon is gyakorlatias probléma-
megoldást kínál fiatal munkatársak közre-
működésével tizenévesek számára.

Lapunk érdeklődésére Neubauer Ta-
más őrnagy, a Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 
vezetője, a program egyik szervezője el-
mondta: a bűnmegelőzés szempontjából 
nagyon fontos, hogy minden olyan kom-
munikációs csatornát kihasználjanak, 

amellyel elérhetik a célcsoportokat. – A 
programjainkat úgy működtetjük, hogy 
szinte „provokáljuk” a fiatal korosztályo-
kat. Itt ugyanis nekünk kell megszólíta-
nunk őket, nem várhatjuk el tőlük, hogy 
ők keressenek fel bennünket egy irodában 
– mondta az alezredes. 

A felvilágosító munka lényege, hogy hét-
ről hétre folyamatosan, csütörtök és péntek 
délutánonként a programban részt vevő ci-
vil szervezetek és rendőr kollégák szólítják 
meg a csellengő fiatalokat, szórólapokat és 
kérdőíveket adva a kezükbe, beszélgetésre 
invitálva őket. Az akciót figyelemfelkeltő 
táblák is segítik.

Az alezredes arról is tájékoztatott, a 
rendőrök nem azért vannak jelen, hogy bár-
ki ellen eljárást kezdeményezzenek. Erről 
szó sincs. Ellenkezőleg, segítő szándékkal 
dolgoznak. A program anonim, így sen-
kiről sem jegyeznek fel adatokat. Kiemelt 
célközönség az ifjúság, de korosztálytól 
függetlenül bárki kérhet segítséget, akár 
kábítószerhasználattal, akár bűnmegelőzési, 
ifjúsági vagy áldozatvédelmi kérdéssel kap-
csolatban. 

A program 2010 májusáig tart, a tapasz-
talatokat ezután értékelik a szakemberek.

Megelőző 
felvilágosítás-sorozat 
a fiataloknak

Nyereségből adomány

Sikeresen pályáztak
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Nehéz helyzetben 
az önkormányzatok
A szokatlanul gyorsan összetákolt és 
meglepően korán elfogadott 2010-es, 
országos költségvetésről, annak várható 
hatásairól mondta el véleményét a Megye-
házán L. Simon László képviselő, az okta-
tási és kulturális bizottság elnöke, Somo-
gyi Balázs, Perkáta polgármestere és Tóth 
István, Gárdony város polgármestere.

– Morális és gazdasági válságba sodorta 
az országot a regnáló kormány, ebből kell 
majd kiutat találnia az új kormánynak és az 
új parlamentnek. A 2010-es költségvetés 
hamis, komolytalan és teljesíthetetlen, a 3,8 
százalékos hiánycél sem tartható, jó esetben 
6-7 százalékra teljesíthető. A büdzsé ugyanis 
nem számol mintegy 2500 milliárdos köte-
lezettségvállalásának (kezesség, garancia, 
tartós pénzügyi kötelezettség) 2010-ben 
esedékes több százmilliárd forintos össze-

gével, az EU és a kormány közötti áfa-elszá-
molási vita kb. 60–100 milliárd forintjával, 
valamint az árfolyamveszteségek költség-
vetési hatásaival sem. Sajnos az is látszik, 
hogy a kormány szerint nincs szükség ennyi 
iskolára, kulturális intézményre, szociális 
ellátóhelyre, hiszen különben biztosítaná 
működési feltételeiket. A már ma is látható 
elvonások egyszerűen kigazdálkodhatatla-
nok. A megyei önkormányzat megint ke-
vesebb pénzt kap az államtól. Korábban a 
közművelődési-sportigazgatási normatívák 
külön-külön számolva, de együttesen 510 
forintot tettek ki, ma ez összevonva már csak 
392 forint – jelentette ki L. Simon László, az 
oktatási és kulturális bizottság elnöke.

– Az elmúlt időszakban több olyan taka-
rékossági intézkedést voltunk kénytelenek 
megtenni, amelyekre Gárdony képviselő-
testülete nem túl büszke. Manapság az agár-
di iskola az 1997-es költségvetésének körül-
belül a hetven százalékát kapja, arról nem 
beszélve, hogy 2010-ben a településnek a 
tavalyinál körülbelül 40 millióval kevesebből 

kell gazdálkodnia az elvonások miatt. Nehéz 
megértetni az emberekkel, hogy a pénzte-
lenség, a szolgáltatások esetleges leromlása 
nem a hozzá nem értő városvezetésnek vagy 
a rossz döntéseknek köszönhető, hanem az 
egyszerű és objektív pénztelenségnek, amit a 
nagypolitika, a kormányzat idéz elő – fejtet-
te ki Tóth István, Gárdony polgármestere.

– Azt hiszem, a térség kistelepülései még 
rosszabb helyzetben kezdik 2010-et, mint a 
városok. Perkáta is nagyjából 12 százalékos 
forráscsökkenéssel számol 2010-es tervei-
ben – mondta Somogyi Balázs, a település 
polgármestere. – Mindez akkora elvonás, 
amelyet még a kistérségi feladatellátásból 
és így a magasabb normatívákból adódó nö-
vekmények sem ellensúlyozhatnak. Pedig  
további racionalizálásokra, összevonásokra 
egyszerűen nincs mód, a törvényben meg-
határozott szolgáltatási színvonal alá nem 
mehetünk. 

A 2010-es költségvetés kritikus helyzet-
be sodorja az önkormányzatokat – válaszol-
ta újságírói kérdésre L. Simon László –, és 
ezen az új kormány leghamarabb a 2011-es 
költségvetés elfogadásával tud segíteni. Ad-
dig maradnak az egyéb eszközök, például a 
gazdaságélénkítés, hogy általa többletbevé-
telekhez juthasson az állam. Kifejtette, nem 
az elmúlt húsz év, kizárólag az elmúlt nyolc 
esztendő okozza azt a hatalmas probléma-
áradatot, amelyet nem lehet egyik hétről a 
másikra eltüntetni. 

Kis- és középvállalkozások ezreinek segít 
Fejér megyében a Széchenyi Kártya ked-
vező hitelkonstrukciója. Országosan a 
120 ezrediket adták át a Megyeházán.

A kártyarendszert működtető KA-VOSZ 
Zrt., a VOSZ Fejér Megyei Szervezete és a 
Fejér Megyei Iparkamara közös rendezvé-
nyén, a Megyeháza Dísztermében vehették 
át – jelképesen – a 120 ezredik ilyen kártyát.

Ahogy Varga István, a megyei VOSZ 
elnöke elmondta, Fejérben 4-5000 vállal-

kozó él a tőkehiányos időszakokon átsegítő 
konstrukcióval, és a kihelyezett hitelállo-
mány már a 21 milliárd forintot is eléri. Szép 
Zoltán a KA-VOSZ részéről hozzátette, a 
Széchenyi Kártya évente nagyobb összegű 
hitelkeretet biztosít – 120 milliárd forintot 
–, mint a többi pályázati és egyéb forrás ösz-
szesen. Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke is rendkívül fontosnak és 
pártolandónak nevezte a Széchenyi Kártya 
eszméjét és gyakorlatát, hiszen azokat a vál-
lalkozókat segíti talpon maradni és fejlődni, 
akiknek üzleti sikerei a települések jólétét, a 
munkahelyek megtartását meghatározzák.

Nyernek a kártyán!

Fejér Lap · IV. évfolyam, 1. 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: 2010. január · Hivatkozási szám: 91213 · HU ISSN 1788-9944 · Terjeszti a Magyar Posta Zrt. · Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Tóth István, L. Simon László és Somogyi Balázs

Varga István a VOSZ megyei elnöke beszél
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– Ez az ország már csak azért létezik, mert 
még élnek az önkormányzatok, mert van 
még néhány vállalkozó és néhány ember, aki 
hajlandó segíteni abban, hogy a kis közös-
ségek ne hulljanak atomjaikra. A kormány-
nak a vállalkozókat a magas adóterhekkel 
és a gazdaság teljes megfékezésével – már 
a válság előtt – sikerült ellehetetlenítenie, 
s úgy tűnik, idén az önkormányzatokon a 
sor – fejtette ki Tessely Zoltán. – A 2010-es 
országos költségvetés nyugodtan nevezhe-

tő „ámokfutásnak”. A gazdasági környezet 
kedvezőtlen változását és az évek óta tartó 
rossz gazdaságpolitikát az önkormányzati 
szektoron, és ezen keresztül a lakosságon 
akarják megspórolni ebben az esztendőben. 
Ugyanakkor rendkívül megtévesztő lehet 
azt gondolni, hogy ezek az intézkedések az 
önkormányzatokat sújtják, hiszen minden 
szociális, oktatási, kulturális és egészségügyi 
elvonás a lakosság életlehetőségein ront. 
Mindez különösen annak fényében aggasztó, 
hogy, mint korábban említettem, ma már 
egyedül az önkormányzatok törekednek a 
lakosság gondjainak enyhítésére. Szóval az 
idei évben ettől fosztanak meg bennünket, s 
így kevesebb esélyünk lesz segíteni.

– Mit jelent mindez Bicske esetében?
– Súlyos, kétmilliárdos adósságállományt 

örököltem 2008 októberében, komoly pénz-
ügyi gondjai voltak az önkormányzatnak. 
A képviselő-testülettel együtt keményen 
dolgoztunk azért, hogy a településünk mű-
ködőképességét megőrizzük. Igyekeztünk 
úgy csökkenteni a kiadásainkat, racionalizál-
ni működésünket, hogy ne kelljen minden 
évben működési hitelekkel megtámogatni 
a bevételeket. Nem titok, szorosra húztuk a 
nadrágszíjat, de ettől függetlenül meg tud-
tuk őrizni intézményeink működőképessé-
gét, s talán a lakosság kevéssé érezte meg ezt. 
Mindez köszönhető az intézményvezetők-
nek, az ott dolgozóknak, akik elkötelezettek, 
hivatástudatuk példamutató. Ez a balegye-
nes viszont, amelyet a kormánytól kaptunk 
2010-re, nem hiányzott. De kijelenthetem: a 
végsőkig küzdeni fogunk.

– Miként látja a térség kistelepüléseinek 
helyzetét?

– Nemrégiben hívtam meg kötetlen 
eszmecserére polgármestertársaimat, akik-
kel átbeszéltük azokat a dolgokat, amelyek 
mindannyiunkat érintenek. Úgy vélem, ma 
már nem bal- vagy jobboldali polgármester 
harcol a kormány és az állam ellen, hanem a 
problémákkal küzdünk pártállástól függet-
lenül. Egyfajta együttgondolkodásról volt 
szó, ahol a különböző problémákra keres-
tünk választ. Meggyőződésem, hogy ha egy 
irányba húzzuk a szekeret, közösen lépünk 
fel bizonyos ügyekben, akkor eredményeket 
érhetünk el. Ennek némileg ellentmond, 
hogy a Parlament elé került módosító in-
dítványok mindegyikét gondolkodás nél-
kül lesöpörte a kormányoldal. Pedig olyan 
elképzelések voltak közöttük, mint a Bicske 
Oktatási Centrum megvalósítása, a bicskei 
vasútállomások és környékük felújítása, 

bicskei kistérségi kamerás térfigyelő hálózat 
kiépítése, a 7-es főút Martonvásárt elkerülő 
szakaszának megépítése, az Etyek–Gyúró 
összekötőút megépítése 9,8 kilométer hosz-
szúságban, Lovasberényben szennyvízcsa-
tornázás megvalósítása, vagy a helyi neve-
lési-oktatási intézmények és orvosi rendelő 
fejlesztése Ráckeresztúron.

– Azért akadtak pozitívumok is az elmúlt 
évben…

– Természetesen. Most csak Bicskét em-
líteném, ahol tanuszodát adtunk át augusz-
tus 20-án, hat utcát aszfaltoztunk le pályázati 
forrásból. Uniós forrást szereztünk a Bicskei 
Egészségügyi Központ fejlesztésére, amely-
nek köszönhetően egynapos sebészet és 
nappali kórház alakítható ki az épület teljes 
felújítása mellett 400 millió forintból. Ezek 
a legnagyobbak, de számos kisebb sikert 
is magunkénak mondhattunk 2009-ben. 
Éppen ezért úgy vélem, bármennyire is ne-
héznek ígérkezik 2010, a fejlesztésekről, az 
összefogásról nem mondhatunk le, s meg-
győződésem, nem is fogunk lemondani.

– Abban jómagam is biztos vagyok, hogy 
ebből a helyzetből, amibe a déli térség ke-
rült, csak összefogással kecmereghetünk ki 
– erősítette meg képviselőtársa szavait Varga 
Gábor. – Azt gondolom, a falvak legnagyobb 
problémája a közrenddel van. Nyilván nincs 
ez másként a megye többi térségében sem, 
de nálunk már a válság előtt is igen magas 
volt a munkanélküliség. Ennek pedig egye-
nes következménye, hogy a szociális színvo-
nal alacsony, a rendőrség csekély létszámával 
heroikus küzdelmet folytat, s gyakorlatilag 
nehéz közbiztonságról beszélni. Úgy vélem, 
2010 tavaszától első feladatunk ennek meg-
teremtése kell hogy legyen, aztán következ-
het a mentális és gazdasági rendteremtés. 
Azzal az illúzióval azonban le kell számol-
nunk, hogy az új kormány majd egycsapásra 
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Párhuzamok 
észak és dél között

Fejér azon megyék közé tarto-
zik, ahol hatalmas különbségek 
vannak a gazdasági lehetősége-
ket illetően észak és dél között: 
az M7-es autópálya ebből a 
szempontból is kettészeli a me-
gyét. A Fejér Megyei Közgyű-
lés tagjai közül két olyan pol-
gármestert kérdeztünk, akik a 
két póluson „kormányoznak”. 
Tessely Zoltán Bicske polgár-
mestereként északról mesélt, 
míg Varga Gábor Cece pol-
gármestereként a déli térség-
ről osztotta meg gondolatait. 
Talán nem annyira meglepő, 
de mindkét megyei képviselő 
elsősorban gondokról, problé-
mákról, forráshiányról, szűkü-
lő lehetőségekről beszélt. Nem 
is olyan nagy a különbség észak 
és dél között?

Tessely Zoltán,
Bicske polgármestere

Varga Gábor,
Cece polgármestere
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kivezet bennünket a bajból. Saját magunkat 
kell kihúznunk a csávából: önkormányzat-
oknak, civileknek, kis- és középvállalkozá-
soknak együtt kell megtalálniuk a kiutat.

– Melyek lehetnek azok az ösvények, ame-
lyeken haladniuk kell?

– Párbeszéd, közösségteremtés, építő 
szándékú problémakeresés. Meg kell talál-
nunk lemaradásunk okait, aztán meg kell 
szüntetnünk azokat. Persze vannak külső 
okok is, de ami nem az, azon haladéktalanul 
változtatni kell. Sok lehetőség elment mel-
lettünk a rendszerváltás óta, de akadtak olya-
nok is, amelyekre nem is volt szükségünk. 
Mert ki szerette volna a Mezőföld közepén 
látni a Hankook gumigyárát? Szerintem sen-
ki. Nekünk a környezetvédelem, bioener-
gia, turizmus útján kell keresgélnünk, nem 
elfeledkezve a kiváló adottságú termőföldek 
nyújtotta lehetőségekről. Éppen ezért gon-
dolom azt, hogy a feldolgozóipar lehet az 
egyik igazi kitörési pontunk. Tízezrek ingáz-
nak nap mint nap, ami több problémát vet 
fel: egyrészt szinte csak aludni járnak haza 
az emberek, vagyis otthonaik őrizetlenül 
maradnak, másrészt a fizetésüket sem hely-
ben költik el. Ezen is változtatni lehetne a 
mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar erősí-
tésével. Illetve sokat segítene a helyzeten, ha 
a vállalkozók több embert tudnának foglal-
koztatni, de amíg ilyen magasak az adók és 
járulékok, addig erről nem is álmodhatunk.

– Mi az, ami már nem álom, hanem meg-
valósított fejlesztés vagy elnyert támogatás?

– Cece iskolai fejlesztésre nyert uniós 
forrást, egészen pontosan 10 millió 840 ezer 

forintot. A környéken Mátyásdomb tízmilli-
ót, és Sárbogárd pedig 9 millió 270 ezer fo-
rintot nyert. Emellett a megyei önkormány-
zat a fenntartásában működő sárbogárdi 
Petőfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium nyert 238 millió forintot. Ha-
sonló kaliberű oktatási infrastruktúrafej-
lesztés valósul meg Mezőszilason, amely 
a Németh László Általános Iskolára nyert 
közel 440 millió forintot. Úgy vélem, hogy 
a jövőnk szempontjából, gyermekeink tanít-
tatása miatt rendkívül fontosak ezek a beru-
házások. Ennél már csak egyetlen fejlesztés 
volt fontosabb a térségnek, az egészség-
ügyé, ugyanis több tíz kilométerre vannak 
csak európai színvonalú ellátást biztosító 
intézmények. Szerencsére a megyei önkor-
mányzat sikerrel pályázott, s így a közel 400 
millió forintnyi uniós pénzből a sárbogárdi 
rendelőintézet és járóbeteg szakellátó meg-
újulhat.

– Mire számít 2010-ben és azt követően?
– Fejér megye legújabb díszpolgára, 

Horváth János cecei származású közgazdász 
szokta mindig emlegetni a II. világháború 
utáni időszakot. 1945-re az ország minden 
szempontból kisemmizetté vált, elpusztul-
tak az értékek. Mégis akkora volt a tenni 
akarás az emberekben, hogy 1947–48-ra az 
ország elérte az 1938-as gazdasági teljesít-
ményét. Azt hiszem, nekünk is ezt a három 
évet kellene megismételnünk. Mindezt el-
érhetőnek tartom, mert az alapok adottak, 
a magyar emberek most is tettre készek, az 
összefogással, közös kiútkereséssel sem lesz 
probléma. Szóval bizakodó vagyok.

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

HIRDETÉS

Egy doboznyi 
szeretet
Nagyszabású megmozdulássá nőt-
te ki magát a „Cipősdoboz akció” 
elevezésű karitatív szerveződés, 
amely a Baptista Szeretetszolgálat 
jóvoltából duzzadt országos moz-
galommá. 

A december 19-ig gyűjtött aján-
dékcsomagok (egy cipősdobozban 
lehetett elhelyezni játékokat, írószere-
ket stb.) száma az idei évben rekordot 
döntött, ugyanis a dunaújvárosi gyűj-
tőpontban 1147 csomagot vettek át a 
szervezők. A huszonkét, nevét vállaló 
adakozó intézményen, szervezeten túl 
számtalan magánszemély juttatott el 
egy-egy doboznyi szeretetet a rászo-
ruló gyermekeknek. Ezzel Dunaújvá-
ros és a város környékének családjai, 
cégei, sportolói eddig soha nem látott 
összefogásról tettek tanúbizonyságot. 
Országosan egyébként közel húsz-
ezer csomagot sikerült kiosztani a 
megyénkben, illetve az országhatáron 
túl. A misszió tehát sikeres volt, újra 
bebizonyosodott: adni jó!  

MEGNYITOTTUNK!
SPAR PATIKA A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
BALATONI ÚT 44–46. SZÁM ALATTI 

INTERSPARBAN!
NYITVA: H–SZ. 9.00–19.00 ÓRÁIG. 
VÁRJUK KEDVES BETEGEINKET!
BANKKÁRTYÁT ÉS HAMAROSAN 

EGÉSZSÉGKÁRTYÁKAT 
IS ELFOGADUNK!
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em vagyunk hajlandóak sem el-
keseredni, sem feladni. Látható, 
hogy megtelt a terem, ami azt 

jelzi, kezünkbe akarjuk venni sorsunkat, 
magunk akarjuk irányítani saját életünket 
és intézményeink ügyét. Létezik összefogás, 
közös felelősség! – hangsúlyozta a Szent Ist-
ván Művelődési Házban megrendezett jó-
tékonysági est kezdetén köszöntőjében dr. 
Spányi Antal megyéspüspök. Hozzátette: jó 
példa erre a mai alkalom, ami jelzi, vannak 
még olyan emberek, aki nem csak magukra 
gondolnak, hanem igyekeznek felelősséget 

vállalni egy nagyobb közösség, az iskolák 
jövőéjért is.

Az est nagyszerű alkalmat kínált arra is, 
hogy a közönség megcsodálhassa az elsza-

kított országrészeinkből érkező fellépők pá-
ratlan művészetét, mely az anyaországban 
már-már feledésbe merül. Az Erdélyből, 
Felvidékről, Délvidékről érkezett tehetsé-
gek egy közös ügyet képviselnek – az össze-
tartozás üzenetét hordozzák.  

– Most ismét megérthettünk valamit ab-
ból az egységből, amely majd a mennyek or-
szágában valósággá lesz. Isten úgy gondolta, 
megajándékoz minket egy csodálatos nem-
zettel és egy gyönyörű anyanyelvvel. Ezért 
hisszük, hogy számára is kedves, amikor a 
Kárpát-medencei magyarok egymás kezét 
fogva, egymás tehetségét és személyét tisz-
telve szép nyelvükön közösen dicsérik az Is-
tent – fogalmazott záró áhítatában Somogyi 
László, a református egyházközség lelkésze.

A Ciszterci Szent István Gimnázium és 
a Református Általános Iskola javára har-
madik alkalommal rendeztek jótékonysági 
estet. Az ünnepség végén Gyóni András, 
a ciszterci gimnázium és Pojányi Balázs, a 
református általános iskola igazgatója vette 
át az intézményeik működtetésére, az ok-
tató-nevelői munka további gyarapítására 
felajánlott adományokat.

A Fejér Megyei Diáksport Szövetség de-
cember elsején köszöntötte a megye álta-
lános és középiskolás diákjait, akik mind 
a sport, mind a tanulás területén kiemel-
kedőt nyújtottak. Szintén jutalmazták 
azokat a testnevelő tanárokat, akik sokat 
tettek a diáksportért.

– Magyarországnak a borai, gyógyvizei, 
Nobel-díjasai mellett sportolói is hírnevet 
szereztek a világban. Ez alól Fejér megye sem 
kivétel, sőt! A Fejér Megyei Közgyűlés alelnö-
keként büszke vagyok arra, hogy országos vi-
szonylatban élen járunk a sportolók utánpót-
lásában, és sok bajnokkal büszkélkedhetünk. 
Terstyánszky Ödön neve sokaknak semmit 

sem mond, pedig a csákvári születésű sporto-
ló volt Fejér első olimpiai bajnoka. Az 1928-
as amszterdami nyári játékokon kardvívásban 
– a szó szoros értelemében – kétszeresen is ki-
vívta magának a bajnoki címet. Hogy ne vesz-
szen a feledés homályába nagyszerű teljesít-
ménye, a megyei közgyűlés 1992 óta minden 
évben Terstyánszky Ödön-díjjal jutalmazza a 
sport kiválóságait. Fejér megye az utóbbi évek 
tapasztalatai alapján úszásban, kézilabdában 
és jégkorongban is jól szerepel. A 2008-as pe-
kingi olimpián pedig a megye öttusázói közül 
Vörös Zsuzsa, Gyenesei Leila, Máthé Vivien 
és Horváth Viktor képviselte hazánkat a ran-
gos eseményen – emlékeztetett Fejér megye 
sportmúltjára Törő Gábor alelnök.

A jelenről is szólt. Mint mondta, a tehetsé-
geknek a sikerhez, eredményességhez a kitartó 
és fáradságos munka mellett nagy szükségük 

van anyagi támogatásra, elismerésre és meg-
becsülésre is. Úgy vélte, a sportszövetségeket 
és a meghatározó intézményeket a nehézsé-
gek ellenére nem szabad magukra hagyni.

– A finanszírozási gondok ellenére a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a sport iránti lel-
kesedés és a tanulási kedv nem hagyott alább. 
Hiszen ülnek a teremben olyan diákok, akik-
nek kitartó munkája évek óta elismerésre ad 
okot. És tudjuk, hogy ebben nagy szerepe 
van az edzőknek és a pedagógusoknak, akik-
nek szintén hálával, köszönettel tartozunk – 
zárta beszédét Törő Gábor.

A díjakat a megyei önkormányzat nevé-
ben Törő Gábor és Balsay István alelnökök, 
Varjú Mihály megyei főjegyző, Nagy Sándor, 
a megye sportjáért felelős tanácsnok, vala-
mint Tóth Erika, az önkormányzat Ifjúsági 
és Turisztikai Bizottságának elnöke adta át.

Székesfehérváron több éves hagyománya van az adventi időszakban 
az egyházi iskolák támogatására rendezett jótékonysági esteknek. 
A rendezvények különleges jelentősége, hogy nem csak a vendégek 
ajándékoznak, de a kiváló művészek, énekesek, énekkarok és a te-
hetséges fiatalok is talentumuk legjavát mutatják be. 

O k t a t á s

Jótékonysági est a fehérvári 
egyházi iskolák javára

Jó tanulók, 
jó sportolók

N

VÖRÖSMARTY EMLÉKFAL AVATÁS 
A KÁPOLNÁSNYÉKI ISKOLÁBAN
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimná-
zium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
vezetése, tanárai kezdeményezték a névadó 
költő, Kápolnásnyék nagy szülötte Emlékfalá-
nak létrehozását az iskola aulájában, a bejárat 
melletti tágas sarokban. A szép faborítást nem-

fehervarujsag2010-02.indd   8fehervarujsag2010-02.indd   8 2010.01.06.   21:31:492010.01.06.   21:31:49



M e g y e i  h í r e k

2 0 1 0 .  j a n u á r  •  9

Fejér Megyei 
Diáknapok

Dunaújváros, 2010. április 9–11.

Rendezők: Dunaújváros Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata; Fejér Megyei Műve-
lődési Központ – Művészetek Háza; Fejér 
Megye Önkormányzata; Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A találkozó célja: nyilvános fellépést, 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani a 
művészetekben tehetséges fiatalok számá-
ra, valamint színvonalas szabadidős lehető-
séget és tapasztalatcserét kínálni a tanulók, 
a pedagógusok és a szervezők számára.

Jelentkezhetnek: Fejér megye közép-
fokú oktatási intézményeinek tanulói, akik 
a 14. életévüket betöltötték. 

Jelentkezés módja: Az iskolák képvise-
lői a tavaly megkapott kóddal léphetnek be 
a rendezvény honlapján (www.diaknapok.
hu) található regisztrációs felületre, és ott 
online formában vihetik fel az adatokat. A 
jelentkezéssel kapcsolatos bővebb infor-
máció a honlapon olvasható. 

Fontos: A regisztrációhoz szükséges az 
iskola saját belépési kódja!

Jelentkezési határidő: 2010. február 
22. (hétfő) 23.00 óra.

A jelentkezési határidő lejárta után visz-
szajelzést küldünk, és ezután történik a be-
fizetés. Fizetési határidő: március 3.

Nevezési díj: egyéni műsorszámok es-
tén: 800 Ft/fő/kategória; két és három fő 
esetén: 1200 Ft/csoport/kategória; cso-
portok esetén (max. 25 fő): 2800 Ft/cso-
port/kategória.

További költségek: 
–  Étkezési költségek: április 10-én ebédet 

és vacsorát, 11-én reggelit és ebédet biz-
tosítunk térítés ellenében. Ára: reggeli: 
600 Ft, ebéd: 800 Ft, vacsora: 700 Ft. 

–  Szállásköltségek: A vidéki fellépők 
és kísérő tanárok számára a dunaúj-
városi kollégiumokban biztosítunk 
alvási lehetőséget 2009. április 10-én 
éjszaka. A fellépő (szállást igénylő) 
diákok szállásköltségéhez 1000 Ft/
fő hozzájárulást kérünk befizetni, a 
kísérő tanárok teljes szállásköltségét a 
rendezők biztosítják.

–  Utazás: az iskolák diákjainak szállításá-
nak szervezésében és költségeik fizeté-
sében a rendezők nem vesznek részt.

A kísérő tanárok a diákokkal azonos 
helyen lesznek elszállásolva. Kísérő tanár 
nélkül diákokat nem áll módunkban el-
szállásolni.

Fizetés módja: A költségek befizetése 
a Fejér Megyei Művelődési Központ OTP 
1173606-15360355 számú számlájára törté-
nik legkésőbb március 3-ig (a nevezési, szál-
lás- és étkezési díjat külön-külön feltüntetve). 
A nevezési díj megadott határidőre történő 
befizetésének elmulasztása esetén nem áll 
módunkban a jelentkezést elfogadni.

Kategóriák és a kategóriánként ne-
vezhető produkciók száma iskolánként: 
különböző oktatási intézmények tanulói-
ból összeállt csoport esetén a nevező isko-
láé a pont.

A kategóriák és a pontozási rendszer 
leírása a rendezvény honlapján olvasható: 
www.diaknapok.hu. Egy tanuló legfeljebb 
3 produkcióval/-ban szerepelhet a diákna-
pok programjában.

Iskolánként minden kategóriában 6 
produkció nevezhető, kivéve a diákszínpad 
kategóriáját, ahol iskolánként 1 produkció 
nevezhető, és a 8., 9., 10. kategóriát, ahol a 
jelentkezők száma nem korlátozott.

A kategóriák a következők:
1. Szólóének-kamarakórus
2. Vers- és prózamondás
3. Diákszínpad
4. Rock – jazz – mai dal
5. Népzene – néptánc
6. Szólóhangszer-kamarazenekar
7. Sótájm
8. Képző- és iparművészet
9. Honismeret
10. Írók, költők

Díjazás: Minden résztvevő intézmény 
emléklapot kap, illetve a legjobb produkci-
ók – a zsűri  döntése alapján – arany, ezüst, 
ill. bronz fokozatú okleveleket nyerhetnek 
el. A legkiemelkedőbb produkciók kate-
góriadíjban és különdíjban részesülnek, 
továbbá a zsűri ajánlása alapján bekerülnek 
a Fejér Megyei Diáknapok Gálaműsorába, 
melyet 2010. április 11-én, vasárnap dél-
után tartunk a dunaújvárosi Bartók Kama-
raszínház és Művészetek Házában.

Kapcsolat: minden részletes infor-
máció a program honlapján olvasható 
(www.diaknapok.hu).

Fejér Megyei Művelődési Központ 
– Művészetek Háza, (22) 313-175, 
fejermmk@datatrans.hu

O k t a t á s

Segítség 
rászoruló 
diákoknak
A Fejér Megye Közoktatásáért Közalapít-
vány hagyományosan – 10 éve – minden 
évben kiírja a hátrányos helyzetű középis-
kolás tanulók számára ösztöndíjpályázatát.

A három alapító – a Fejér Megyei Önkor-
mányzat, Székesfehérvár és Dunaújváros 
megyei jogú városok – által életre hívott ala-
pítvány idén több mint 7 és fél millió forin-
tot tudott támogatásra fordítani. Összesen 
148 tehetséges, szociálisan rászoruló általá-
nos és középiskolai diák vehetett át ösztön-
díjat a Megyeháza dísztermében december 
4-én. Azok kaphattak ösztöndíjat, akiknek a 
tanulmányi átlaga legalább 4,5-es volt, csa-
ládjukban pedig az egy főre jutó átlagkereset 
nem haladja meg a 60 ezer forintot.

– Sajnos szükséges az ilyen alapítványok 
léte, mert tehetségért, szorgalomért sem 
könyvet, sem színházjegyet, sem albérletet 
vagy menzai ellátást nem adnak. Pedig az 
esélyegyenlőség megteremtése elsősorban 
állami feladat lenne, nem az elvonásoktól és 
normatívacsökkentésektől amúgy is sújtott 
önkormányzatok szándékán kellene múlnia 
– hangoztatta megnyitójában dr. Balogh Ibo-
lya, a megyei közgyűlés elnöke.

Pleizer Lajos, a kuratórium elnöke arról 
beszélt, milyen mély nyomot hagyott benne 
fiatalkora első – 40 forintos – ösztöndíja, ami 
akkor egy tornacipőre volt elég. Reményét 
fejezte ki, hogy ezek az összegek ennél töb-
bet érnek, s hogy a megjelent diákok jövőre 
is megtartják jó eredményeiket, és újabb ösz-
töndíjban részesülhetnek.

A pályázatra minden, a megyében, közép-
fokú intézményben tanuló diák beadhatta 
kérelmét, amennyiben a pályázati feltételek-
nek megfelelt. Az idei évben külön pályáz-
hattak a speciális szakiskolába járó tanulók 
és az egyéb középfokú intézmények tanulói.

zeti színű zászló, ajándék festmény Vörös-
martyról, ajándék képek a szülőházról és a 
környékről, valamint a Szép Ilonka metszet-
sorozat képei díszítik, rejtett megvilágítás 
alatt. A megnyitó ünnepség 2009. november 
17-én 17 órától zajlott. Erre az alkalomra az 
iskola nemcsak emlékműsorral, hanem két 
képkiállítással is készült. (D. L.)

fehervarujsag2010-02.indd   9fehervarujsag2010-02.indd   9 2010.01.06.   21:32:042010.01.06.   21:32:04



1 0  •  F e j é r  L a p 

zsúfolásig megtelt csarnokban a 
legfiatalabbaktól a legidősebbekig 
mindenki fellépett, s produkció-

ikkal elkápráztatták a közönséget. Csakúgy, 
mint harminc éve minden alkalommal. Az 
alapítót, Salamon Ferecnét kértük egy kis 
múltidézésre a fellépések közötti szünetben.

– Az alapításkor gondolt-e arra, hogy ilyen si-
kertörténet lesz a Százszorszép Táncegyüttesé?

– Egyáltalán nem ez volt a cél, inkább a 
kemény munka következménye, hogy idáig 
eljuthattunk. Testnevelés szakos pedagó-
gusként nevelési céllal a sport keménységét, 
agresszivitását szerettem volna egy kicsit 
ellensúlyozni a tánccal. Ami igazán nagysze-
rűvé teszi a néptáncot, hogy nem a verseny-
szellem dominál, hanem az együttlét örö-
me. Ez volt a mozgatórugó. Nem válogatott 
gyerekekkel foglalkoztam, mert fontosabb-

nak tartottam, hogy minél többen jöjjenek. 
Ami még érdekes, hogy a kezdetekkor jó-
magam sem tudtam táncolni, a tanítványok-
kal együtt sajátítottam el a lépéseket, majd 
jártam továbbképzésekre, hogy azért előt-
tük járjak. Aztán Németh Ildikó és Szabó 
Szilárd érkezésével egy másik dimenzióba 
kerültünk: a szakkörből nemzetközileg is 
elismert táncegyüttessé lettünk.

– Ugyanakkor kijelenthető, hogy a sokéves 
„terápia” jól sikerült…

– Tulajdonképpen igen. Az idők folya-
mán sokan elhagytak bennünket, de időről 
időre ők is visszatérnek hozzánk. Nevünk is 
jól jellemzi mindezt: szerény virág, amely 
kora tavasztól szinte karácsonyig virágzik a 
parkokban. Minden évben megújulunk, de 
a hajtások – leválva a tőről – külön életet 
élnek. Többen más hivatást választanak, de 

akadnak olyanok is, akik később profiként 
a tánccal keresik a kenyerüket, vagy okta-
tóként a következő generációkat tanítják 
meg erre a csodára. Szerencsére, sok száz 
gyereket mozgatunk meg a környéken, s re-
mélem, fogunk is még nagyon sokáig. Csak 
így van értelme ennek az egésznek.

A táncosok ünnepi műsora tényleg fan-
tasztikusra sikeredett; akadt olyan produk-
ció, ahol egyszerre több mint nyolcvanan 
ropták, de előfordult olyan is, amikor a 
Tordas Zenekar játéka ragadtatta vastapsra 
a közönséget. A Fejér Megyei Önkormány-
zatot Tessely Zoltán képviselte a rendez-
vényen, kettős minőségben. Egyrészt mint 
megyei képviselő köszöntötte a születésna-
posokat, másrészt martonvásári születésű 
senior táncosként több előadásban vállalt 
aktív szerepet. Mint mondta, ez az a közeg, 
amelytől tényleg sohasem lehet elszakad-
ni, öröm ide visszatérni, akár csak egy-egy 
fellépés erejéig is. Szívesen tett eleget a 
felkérésnek, mert a néptánc olyan irányba 
indította el az életben, amelyet nem felejt-
het sohasem. A harmincéves jubileumot mi 
sem fogjuk egyhamar elfelejteni…

Százszorszépek, s bizonyára több százszor vitték már Martonvásár 
hírét szerte a világban a helyi néptáncosok. Az együttest Salamon 
Ferencné alapította 1979-ben, így december közepén éppen harmin-
cadik születésnapjukat ünnepelhették hazai közönség előtt a Beetho-
ven Általános Iskola tornatermében. 

K u l t ú r a

A

Szerények, de nemzetközileg is híresek

Újratöltve a KMI-ben
A remix angol eredetű kifejezés, szó 
szerinti fordításban: újrakeverés. Álta-
lánosan zenetechnológiai eljárás, ám 
esetünkben a hosszú évek, évtizedek óta 
felhalmozódó műalkotások újragondolt, 
rendbe szedett kiállítását jelenti Dunaúj-
városban.

A Kortárs Művészeti Intézetben (rövi-
debb nevén: KMI-ben) december 11-én 
nyílt tárlat anyagát a dunaújvárosi Modern 
Művészetért Közalapítvány gyűjteményé-

ből állította össze Szoboszlai János, az inté-
zet művészeti vezetője. 

A mostani kiállítás nagyrészt a ’70-es–
’90-es években készült alkotásokat mutat 
be – a válogatás elsődleges szempontja a 

műalkotások technikája, fizikai megvalósu-
lásuk anyagi vonatkozása volt. A kiválasztott 
művek fő vonása, hogy az elmúlt évtizedek 
művészetének jegyeit tartalmazzák, hiszen 
a ’70-es és ’80-as évek művészetében még 
nem dominált a digitális technológia és te-
lekommunikáció – a hozzáférés hiányában. 
Az akkori korszak többnyire kezdő művé-
szei mára egyetemi tanárokká, ismert al-
kotókká váltak, ezért a gyűjtemény anyaga 
egyfajta kordokumentumként is értelmez-
hető. Nem véletlenül fogalmazódott meg 
a művészettörténészekben egy esetlegesen 
megalapítandó múzeum gondolata. 
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– A Bory-hagyaték legértékesebbje minden két-
séget kizáróan a Bory-vár. Ön is így gondolja?

– Nem egészen. Nagyapám életművének ez 
csak egy darabja, egy szelete. Régebben a hoz-
záértő emberek úgy fogalmaztak, hogy a vár 
elhomályosítja a teljes életművét. Magyaror-
szágon ehhez hasonlót nem találni, hogy egy 
képzőművész saját várába szinte teljes egészé-
ben összegyűjtötte volna műveit. Sajnos egyet-
len nagy probléma van ezzel: Bory Jenőt nem 

érdekelte, hogy az általa készített alkotásokon 
feltétlenül rajta legyen a monogramja. Dolgo-
zott, élvezte az alkotást, nem foglalkozott az 
utókorral. Éppen ezért óriási segítség nekünk, 
hogy életművének nagyjából 50 százaléka itt, 
a várban megtalálható. Ma már az építészek, 
művészettörténészek másként gondolkoznak. 
Azt mondják, rendkívüli értékeket magában 
rejtő épület, amely igazi kuriózuma a magyar 
képzőművészetnek, építészetnek.

– Kijelenthető, hogy ismerik Bory Jenő va-
lamennyi alkotását?

– Magony Imre történész egy évig ku-
tatta – ösztöndíjnak köszönhetően – az 
életművet levéltárakban, könyvtárakban és 
természetesen minden egyes köztéren, ahol 
Bory-szobor áll. Ma már kijelenthető, hogy 
minden egyes darab ismert, lajstromba lett 
véve. Hamarosan megjelenik egy könyv 
is erről a hatalmas munkáról, amely tel-
jes egészében tartalmazni fogja nagyapám 
életművét.

– Mennyire ismeri a ma embere a Bory-
várat, az itt lévő hagyatékot?

– El sem tudja képzelni, mennyire is-
mert. A marketing szakemberek is csodál-
koznak néha, hogy nulla reklámmal el tud-
juk adni ezt a csodát. Azt gondolom, hogy a 
Bory-vár önmagát értékesíti. Minden kiad-
ványban, honlapon, térképen rajta vagyunk, 
mert ma már a Székesfehérvárra érkező tu-
risták kivétel nélkül felkeresnek bennünket. 
Ide csoportok, családok, magánemberek, 
művészek, fotósok, festők jönnek, és ez bi-
zony néha gondot is okoz. A belvárosban 
tevékenykedő kereskedők, éttermek úgy 
érzik, mivel túl messze vagyunk tőlük, már 
nem is mennek be a városközpontba a turis-
ták. Dolgozunk azon, hogy ez ne így legyen, 
mert a Bory-vár Székesfehérvár történelmi 
belvárosa nélkül nem létezhetne.

Borynak nem kell cégér 

K u l t ú r a

A Vörösmarty Színház megnyitotta a 
„Thália tenyerén” bérletet, mellyel a 
teljes házat jótékony céllal rászoruló-
kat gondozó szervezeteknek ajánlotta 
fel.

Ahogy Vasvári Csaba igazgató elmondta 
nem példa nélküli a jótékonykodás a szín-
ház részéről, hiszen a tavalyi évadban a Bo-
gármese egy teljes előadását, a Hangok híd-
ján című musicalestet, illetve jótékonysági 
CD-jük bevételét ajánlották fel. Az idei CD 
a Fejér Megyei Szent György Kórház Gyer-
mekosztályának EKG-készülék beszerzését 
szolgálja, a címben szereplő bérletek pedig 
– összesen 453 darab, egyenként 10 forintos 
áron – tizenegy különféle szervezethez jut-
nak el. Szívből adják – mondta az igazgató –, 
mert nincs jobb érzés, mint a saját magunk 
által „készített” ajándékkal kedveskedni, se-
gíteni.

A bérleteket Ugrits Tamás, püspöki iro-
daigazgató (Katolikus Egyház), Somogyi 
László lelkészi elnök (Református Egy-
ház), Bencze András lelkész (Evangélikus 
Egyház), Jávor Mátyás elnök (Zsidó Hit-
község), Deresné Tanárki Mária igazgató 
(Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ), 
Farnadi Judit elnök (Széna Egyesület a Csa-
ládokért), Bartyik Mihályné igazgató (Arany 
János Általános Iskola), Mahlerné Köfner 
Anikó elnök (Más Fogyatékos Gyermeke-
kért Alapítvány), dr. Kárpáti Róbert osztály-
vezető főorvos (Fejér Megyei Szent György 
Kórház, Pszichiátria), Janó Andorné elnök 

(Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület) 
és Horváth Klára elnök (Viktória Rehabili-
tációs Központ) vették át.

Mint a megajándékozottak elmondták, 
mindnyájuknál jócskán vannak rászorulók a 
gondozottak, a szegények, az elesettek vagy 
akár a rendkívül szerény fizetésért áldozatos 
munkát végző kísérők, munkatársak között, 
akik nem engedhetnék meg maguknak más-
képp a látogatást, nem jutnának el a színház-
ba a bérletek nélkül. Ahogy Bencze András 
megfogalmazta: őszintén örülnek, hogy az 
ige szavából, amely a törődést is hirdeti, ige, 
azaz cselekedet, jótékony tett fakadt.

A szív előadásai

Székesfehérváron és Fejér megyében a 2009-es esztendő Bory Jenőről 
is szólt. A szobrászművész 130 éve született és 50 éve hunyt el. E kettős 
jubileum okán több kiállítást rendeztek, s konferencián ismertették a 
művész munkásságát. Lapunk Ágoston Bélát, Bory Jenő unokáját ke-
reste fel a Bory-várban, hogy e hatalmas életműről kérdezzük.
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z eseményen tiszteletét tette Ott 
Zsuzsanna, a Magyar Evezős 
Szövetség főtitkára, Angyal Zol-

tán egykori szövetségi kapitány a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség részéről, valamint 
Váradi Imre, a Magyar Vitorlás Szövetség 
elnökségi tagja. A megjelenteket Döbrentei 
Gábor igazgató köszöntötte. Hangsúlyoz-
ta, a gondoktól nem mentes időkben külö-
nösen nehéz volt az átalakult, új alapokra 
helyezett egyesület dolgainak egyenesben 
tartása, de szerencsére – a fenntartónak, 
a sportolóknak, a szakembereknek és a 

szülőknek köszönhetően – sikerült. Sőt 
sportsikerek özönét hozta az év, így 2009 
nyugodtan nevezhető a legjobb évüknek. 
A sportvezető megemlítette, hogy nemcsak 
a tekintélyesnek mondható éremtermés jel-
zi a sikereket, hanem más területek pozití-
vumai is. Ilyen volt például a vízi turizmus 
ügyének felkarolása, amely az egyesület is-
mertségének növelése mellett hosszú távon 
az egész tónak hasznot hozhat.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke az ünnepségen kijelentette, a 
megyei önkormányzat továbbra is mindent 
megtesz azért, hogy a Velencei-tó partja és 
a megye létesítményei – mint a VVSI eve-
zőspályái és más ingatlanjai – a közösség 
kezében maradjanak, mindenki pihenését 
és sportolását szolgálhassák. 

És akkor az érmekről. A kajak-kenusok az 
országos versenyeken 5 arany-, 14 ezüst- és 
9 bronzérmet szereztek. Az evezősök hazai, 
nemzetközi és túraversenyeken összesen 31 

aranyat, 40 ezüstöt, 36 bronzérmet szerez-
tek. A vitorlások mérlege is megsüvegelendő, 
hiszen 25 arany-, 28 ezüst- és 18 bronzérem 
írható a számlájukra. A legnagyobb sikerrel 
talán a kenus Petkó András rendelkezik, aki 
a tavalyi évben bronzérmet szerzett a poz-
nani Ifjúsági Európa Bajnokságon, és két 
bajnoki címet is szerzett korosztályában az 
Utánpótlás Országos Bajnokságon. Nem 
mellékesen pedig az ifjúsági versenyzők kö-
zött megkapta a Kolonics György-díjat.

A VVSI Györe Szilvia Vándorkupáját, 
amelyet minden évben a legeredményesebb 
leányversenyző kap, 2009-ben Szeltner 
Ivettnek (U23 kerettag) ítélték, edzője Pá-
linkás János. A legeredményesebb edző ez 
évben Csonka Zsolt kenus edző lett, akinek 
a keze alatt dolgozik Petkó András is. Fair 
play díjat Borsányi Gábor evezős, Sinka 
András kenus és Nyulasi Anna vitorlázó ka-
pott. Rajtuk kívül még további 25 versenyző 
kapott különdíjat idei eredményeiért.

Drukkoltak, 
majd segítettek
A Raktár utcai Ifj. Ocskay Gábor Jég-
csarnok közönsége rendre megtölti a 
szentélyt, amikor a kedvencek az osztrák 
ligában jobbnál jobb ellenfelekkel mér-
kőznek. A drukkerek igényesek, értenek 
a hokihoz, s mint nemrégiben kiderült, 
rendkívüli módon segítőkészek: megtöl-
töttek 120 zsákot ruhával, miután ked-
venc klubjuk felhívást intézett hozzájuk. 

December 18-án aztán a kedvencek 
elvitték az összegyűjtött ruhaneműket a 

Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szo-
ciális Intézménye polgárdi-tekerespusztai 
telephelyére néhány ládányi gyümölccsel 
együtt.

– Tudomásunkra jutott, hogy milyen 
nehéz helyzetben vannak a megye szociá-
lis intézményei, ahol egy fő ruházkodására 
másfél ezer forint jut. Szurkolóinkhoz for-
dultunk segítségért, akik ismét nem fukar-
kodtak, mert 120 zsáknyi ruha gyűlt össze. 
A tekintélyes mennyiségű adományt három 
teherautó már korábban leszállította, mi ezt 
még megtoldottuk apróságokkal – mondta 
Ocskay Gábor szakosztályvezető.

Természetesen az otthon lakói sem ma-
radtak adósak, karácsonyi műsorral ked-

veskedtek vendégeiknek, majd a kötetlen 
beszélgetés közepette sok élménnyel gazda-
godtak. A jégcsarnoknál pedig ismét gyűj-
tést szerveznek, ezúttal azonban pénzbeli 
adományokat várnak. Nemrég ugyanis egy 
ötéves kislány édesanyja kereste fel a Sapa 
Fehérvár AV 19 vezetését, mert Németh 
Zorka Sára egy gyermekkorban viszonylag 
gyakori, az ő esetében viszont rendkívül ag-
resszív daganatos betegségben szenved. A 
jégkorongozók egy emberként álltak az ügy 
mellé, s erre kérik valamennyi szurkolójukat 
is. Azok, akik adományaikkal segíteni sze-
retnék a kislány gyógykezelését, az édesanya 
OTP-nél vezetett 11773360-08291581-es 
számlaszámára utalhatnak.

A víz helyett ezúttal a szárazföldön gyűltek össze a Velencei-tavi Vízi Sport-
iskola versenyzői, vezetői és a vizes sportágak képviselői, méghozzá az 
agárdi sporttelep nagytermében, ahol is december 5-én tartották a megyei 
fenntartású sportklub évzáróját.

A

Sikerekről mesélt a víztükör

S p o r t
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TEHER NÉLKÜL
– Tény, hogy felszabadultan úszhattam, 
mindenféle teher nélkül, hiszen a 2010-es 
hazai rendezésű Európa-bajnokságot tűz-
tük ki célul mint a közeljövő legfontosabb 
versenyét. Tulajdonképpen ezért is vágtam 
bele a 100 méteres gyorsúszásba, hiszen 
közel két esztendeje nem álltam rajtkőre 
ebben a számban éles helyzetben. Úgy gon-
doltam, lesz, ami lesz, ötven méterig nem 
lehet gond. Aztán végülis végig bírtam erő-
vel, csak a fordulóimat rontottam el, sajnos 
immáron szokás szerint. Az utolsó napon 
pedig már fáradt voltam, így pillangóban 
nem sikerült csúcsot javítanom. Mindent 
egybevetve sosem gondoltam volna, hogy 
rövidpályán fogok először döntőbe kerülni, 
éppen a klasszikusan rossz fordulóim miatt. 
A pláne az egészben pedig az, hogy még csak 
nem is az új szabályok segítettek (felemelték 
tízre a döntősök számát), holott olimpiai 
döntőt is buktam már el kilencedikként – 
szétúszással.

MOZGÓSÍTANI A TARTALÉKOKAT
– Szerencsére maradt még bennem erő, ér-
zem a tartalékokat, és tudom azt is, miben 
kell javulnom a még jobb eredmények eléré-
séhez. Ötven méteren minden nüanszokon 
múlik, egy jobb rajt, illetve rajt utáni jobb 
kijövetel a vízből, egy jobb forduló sokat 
számíthat. De sajnos egyelőre nem adottak 
a feltételek, hogy Dunaújvárosban kicsi-
szoljuk, begyakoroljuk a megfelelő rajtot. 
A rajtkő ugyanis nálunk vastag, én pedig rá-
adásul váltott lábbal indulok. A versenyeken 
vékony rajtkövek vannak, amiben a lábával 
másként kapaszkodik, onnan máshogyan 
rugaszkodik el az ember, s ez század-, de 
akár tizedmásodperceket is jelenthet. Igaz, 

volt ígéret, hogy minden műhely kap egy-
egy modern, a nagy versenyeken is használt 
rajtkövet, de még nem találkoztunk vele. 
Pillangón is van mit javítanom. Két éve, 
amikor megvertem Cseh Lacit ötven mé-
teren, több időt fordítottam erre a számra. 
Egy darabig kevés volt az erőm, azonban 
most kissé megerősödtem, megpróbálom 
újra. Ugyan Cseh Laci most sokat javított, 
de szeretem a kihívásokat, legalább lesz ki-
vel versenyeznem.

 
VISSZA AZ ŐSKORBA
– Személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, 
mennyire befolyásolja az úszóvilágot a cso-
dadressz betiltása. Jómagam szerettem ben-
ne versenyezni, és tény, hogy sorra születtek 
benne a különböző rekordok. Egyedül fel-

venni volt macerás, egészen pontosan bor-
zalmas. Legalább fél óráig tartott, ha egy-
általán elsőre sikerült. De közben vigyázni 
kellett, nehogy a körmünkkel vagy bármi-
lyen éles tárggyal megsértsük, mert azonnal 
szétszakadt. Az is igaz, hogy a nagyobb, „hú-
sosabb” embereket jobban összetartotta. El-
képzelhetőnek tartom, hogy a csodadressz 
eltűnésével átrendeződik egyes számok-
ban az élmezőny, és lesznek, akik eltűnnek 
a sportág palettájáról, a többség azonban 
azért megmarad. Az időeredmények tekin-
tetében viszont biztosan visszamegyünk 
az őskorba. Biciklisnadrágban, fecskében 
úszva mindenképpen kiegyenlítettebb lesz 
a mezőny, de kérdés, hogy ez a látványossá-
got miként befolyásolja hosszú távon. Elég, 
ha elképzeljük, hogy senki sem figyelte, mi-
ben úszott anno Thorp. De az is tény, hogy 
már Zubor Attiláék idejében (2001-ben) is 
egész testet fedő neoprén ruhákban szelték 
a habokat.

ISZTAMBUL KONTRA BUDAPEST
– Isztambulban a történelmi belvárostól 
16 kilométerre voltunk, nem láttunk belő-
le semmit. A szálloda jó volt, a medencék 
mobil, telepített medencék voltak. A köz-
lekedés kaotikus volt a 12 milliós városban. 
A verseny lebonyolítása sem volt kimagasló, 
a budapesti vagy a debreceni sokkal jobb 
volt. Ez az Európa-bajnokság valójában 
az eredményesség szempontjából áttörés 
számomra. A budapesti kontinensviadalt 
azonban már most nagyon várom. A 2006-
os versenyen már részt vehettem, emlék-
szem, milyen fantasztikus érzés, amikor a 
magyar versenyző szereplésekor szétrobban 
az uszoda. Eltökélt célom, hogy a hazai kö-
zönséget a lehető legjobban kiszolgáljam a 
gyorsúszásban, pillangón és a vegyes váltó-
ban egyaránt. – Sz.Z.

A decemberi isztambuli rövidpályás Európa-bajnokságon Fejér me-
gyét két dunaújvárosi úszó képviselte: Bordás Beatrix és Takács Krisz-
tián. A két versenyző közül Krisztián volt eredményesebb, hiszen ön-
magát is meglepve két számban is országos csúcsot úszott, mégpedig 
két nap alatt öt alkalommal, és végre elmozdult az elmúlt évek alapján 
örök kilencedik helyre predesztinált pozícióból. A sprinter immáron 
egy hetedik (100 m gyors) és egy nyolcadik (50 m gyors) helyezéssel 
büszkélkedhet, de ami mindennél fontosabb, hogy végre finalista le-
hetett, holott erre a versenyre nem is készült különösebben…

KÉT NAP ALATT ÖTSZÖR ÚSZOTT ORSZÁGOS CSÚCSOT

Áttörés Isztambulban

N É V J E G Y

Név: Takács Krisztián
Súly: 78 kg
Magasság: 185 cm
Születési idő: 1985. 
december 30.

Fő versenyszámai: 50 m gyors, 50 m 
pillangó, 100 m gyors, 100 m pillangó.
Eredményei: olimpia 9. helyezett, 
rövidpályás EB 7. és 8. hely, többszö-
rös magyar bajnok. Váltóban arany és 
ezüstérmes a 2008-as országos bajnok-
ságon.
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Négy nap, öt város 
és az Európai 
Parlament
November 11-e és 14-e között abban a 
szerencsében volt részem, hogy két ba-
rátnőmmel részt vehettünk egy kirán-
duláson, melynek célja az Európai Parla-
ment volt. 

Igazán informatív utazás volt, nemcsak a 
parlament, hanem a meglátogatott városok 
megismerése szempontjából is. Egy, a mi-
énktől sokban különböző kultúrát és életfel-
fogást láthattunk, ami egyszerre volt lenyű-
göző és elszomorító. Igazán példát vehetnénk 
a világhoz való hozzáállásukról, hiszen saját 
bőrünkön tapasztaltuk, mennyivel gördülé-
kenyebben megy minden „külföldön”.

Hogy minek köszönhetően jutottunk 
ki? Rendesen megdolgoztunk érte. Május 
16-án a Velencei-tó partján rendezett, Finá-
lé nevű szezonnyitó rendezvényen tartott 
vetélkedőn nyertük a lehetőséget, hogy 
kiutazhassunk Brüsszelbe. Ez a verseny az 
Európai Parlament alakulásáról, működé-
séről, szerepéről szólt. A mi csoportunk a 
Csipesz Ifjúsági Egyesület színeiben indult. 
Háromfős csapatok versenyeztek, több for-

duló volt, mind egy napon, végül szeren-
csére mi bizonyultunk a legjobbnak, így mi 
mehettünk az utazásra. Nagyon örültünk, 
és meg is lepődtünk, mert nem számítot-
tunk ilyen eredményre: sok résztvevő volt, 
mindenki nagyon szeretett volna kijutni a 
parlamentbe.

November 10-én, kedden hajnali három-
kor indultunk a Hősök tere mellől. Busszal 
utaztunk, így közel húsz óra volt az út. Ez 
a rész fárasztó volt, de megérte. Antwer-
penben volt szállásunk, innen indultunk 
minden reggel városnézésre. Első nap meg-
néztük Antwerpent. Nagyon hideg volt, de 
semmiképp sem hagytam volna ki. Láttuk a 
kikötőt, a Mi Asszonyunk katedrálist, ahol 
három Rubens-kép található. Az Antwer-
pen név egyébként a holland „hand werpen” 
– „kézdobás”-ból eredeztethető. A legenda 
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Karácsonyi 
gyermekgála 
az Operában   
A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egye-
sület idén is lehetőséget kapott, hogy 
tizenöt olyan gyermeknek szerezzen 
maradandó élményt, akik saját család-
juk nélkül kénytelenek nevelkedni. A 

meghívást a Magyar Külkereskedelmi 
Banknak és a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálatnak köszönhetjük. Budapes-
ten, az Operaházban a Diótörő meseszép 
díszletei, a soha nem látott, lábujjhegyen 
tipegő balett táncosok, a nemzetek tánca 
és a kedves, életre kelt bábuk melenget-
ték fel a karácsonyra készülő gyermek- és 
felnőtt szíveket.

A szünetben a bendők teltek, hazafelé 
pedig a hátizsákok is. A résztvevők búcsúzó-
ul ajándékokat kaptak az MKB Mikulásától 

és angyalaitól. A gyerekeink többsége nem 
nem megtartotta, hanem testvéreinek, cso-
porttársainak és a gondozó néniknek adta át 
karácsonykor az ajándékba kapott édessége-
ket és tárgyakat. 

Advent utolsó hétvégéjén szakadó hó-
esésben és fogcsikorgató hidegben utaz-
tunk, de az öröm és vidámság is vendégünk 
volt. A gyerekek közül hárman most utaztak 
először metrón, mozgólépcsőn. 

– Janó Andorné elnök, 
„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Segítettek 
az Angyalnak
Különleges akcióra gyűltek össze Duna-
újváros lokálpatrióta polgárai december 
21-én, hétfőn az Art Café presszóban, 
ahol Bakonyi Ferenc vállalkozó kezde-
ményezésére többen is csatlakoztak a 
„Segíts az Angyalnak!” elnevezésű moz-
galomhoz.

Az eredetileg a városban élő hajlékta-
lanok megsegítésére szolgáló akció során 
a névadóhoz csatlakozott a Kortárs Mű-
vészeti Intézet (KMI) és a helyi napilap 
kollektívája is. A betérőket egy helyi ba-
ráti társaság várta jazz-dallamokkal, míg 
a polgármester csapolta a habzó, hűtött 
nedűt korsónként ezer forintért. A jóté-
kony célú megmozduláson megjelentek a 
Dunaferr SE férfi kézilabdázói is, valamint 
egy rögtönzött aukciót is lebonyolítottak a 
KMI művészeti igazgatója, Szoboszlai Já-

nos művészettörténész és tizenhat művész 
önzetlen segedelmével (utóbbiak egy-egy 
munkájukat ajánlották fel az árverés céljá-
ra). Az immáron tizenöt esztendő alatt ha-
gyománnyá nemesült est az idén minden 
idők legnagyobb sikerét aratta, hiszen az 
elfogyott 226 korsó sör mellett az árverés-
ből 443 ezer forint gyűlt a hajléktalanok 
karácsonyi és szilveszteri megvendégelé-
sére, összesen tehát 669 ezer forint érték-
ben készülhet ünnepi menü a fedél nélkül 
élők számára.
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szerint, amint ezt a városháza előtti szobor 
is megörökíti, a város nevét egy mitikus óri-
ásról, Antigoonról kapta, aki a Schelde folyó 
közelében lakott, a sok öböl egyikében. Az 
óriás zsarnokoskodott az ott élőkön, míg 
egy fiatal hős, Brabo elpusztította, levágta a 
fejét és bedobta a folyóba. 

A következő napon Gent és Brugge váro-
sába kalauzoltak minket. Gyakorlatilag egy 
mesevilágba csöppentünk: csipkézett tető-
szerkezetek, szinte egymásra épült házak, 
egekig nyúló sörözők és eldugott, regényes 
kapualjak. Brugge Velencéhez hasonlóan cö-
löpökre épült, ez is egy igazán valóságon túli 
élményt ad. Gentben legnagyobb személyes 
élményem a csokoládégyártás megismerése 
volt. Este pedig Őry Csaba képviselő úrral 
vacsoráztunk együtt, aki felajánlotta ezt az 
utat a verseny nyerteseinek. 

A harmadik napon következett az, amit 
a legjobban vártunk. Reggel nyolckor in-
dultunk az Európai Parlamentbe. Útközben 
megálltunk az Atomiumnál is, mert az is 
kihagyhatatlan látnivaló Brüsszelben. Hosz-
szú folyamat volt, mire beengedtek minket 
a parlamentbe, mivel rendkívül komolyak 
a biztonsági előírások, ami érhető is. A par-
lamentben kaptunk egy kis csomagot, ami-
ben újrahasznosított papírból készült napló, 
tollak, kabát, póló, bögre volt. Érdekes elő-
adásokat hallgattunk meg parlamenti képvi-
selőktől. Rendkívül sok részletet ismertünk 
meg a működéséről, és nem utolsósorban 
voltunk az ülésteremben, ahol minden dön-
tést hoznak. Ezután brüsszeli városnézés kö-
vetkezett: láttuk a pisilő fiút és a Bevásárló-
udvart, ami őszintén szólva nem a magyar 
pénztárcáknak való. 

Az utolsó napon is nagyon korán indul-
tunk, hiszen hazafelé még megálltunk Köln-
ben is. Megnéztük a kölni dómot, ami a közeli 
vasút miatt teljesen feketének látszik. Próbál-
koznak vele eleget, hogy tisztán tartsák, de saj-
nos nem sok sikerrel. Azonban színe ellenére, 
vagy talán éppen ezért az egyik leglehenger-
lőbb építmény, amit láttunk. Egy étteremben 
megebédeltünk; igazi német ételkülönleges-
ség volt, méteres kolbász sült burgonyával és 
különleges káposztával. Sokat tudtunk meg a 
belgákról az alatt a pár nap alatt, amit kinn töl-
töttünk. Először is igazán barátságosak, szere-
tik a csokoládét és a sört, ráadásul mindkettőt 
mesterfokon állítják elő. Tisztán tartják város-
aikat, és nagy hangsúlyt fektetnek az értékeik 
megóvására. Hatalmas élmény volt ez az út, 
nagyon örülök, hogy részt vehettem rajta.   

– Horváth Szabina,  Csipesz Ifjúsági Egyesület

X. Télapóváró
A „Vigyázó kéz” és a Lurkó Gyermek-
védelmi Egyesület tagjai és önkéntesei 
2009. december 5-én ismét megrendez-
ték az állami gondozásban élő gyerme-
kek számára a hagyományos egész napos 
télapóváró rendezvényt. 

Tizedik éve, hogy advent idején Szé-
kesfehérváron találkozhatnak a 16 te-

lepülés lakás- és gyermekotthonaiban, 
valamint a nevelőszülőknél élő gyerme-
kek. A közel harminc felnőtt önkéntes 
munkájával megvalósuló programon 
több mint kétszáz gyermek vehetett részt, 
akik Balinkáról, Bodajkról, Budapestről, 
Dunaújvárosból, Előszállásról, Győrből, 
Lepsényből, Lovasberényből, Mezőfalvá-
ról, Nagyvenyimből, Pátyról, Polgárdiból, 
Sopronból, Válról, Velencéről és Székesfe-
hérvárról érkeztek. – Janó Andorné

Adventi Randevú 
– ünnepi mini- 
fesztivál
Dunaújváros Önkormányzata, a hagyo-
mányoknak megfelelően, az Adventi 
Randevú 2009 elnevezésű programso-
rozattal várta az érdeklődőket a Dózsa 
Mozicentrum előtti téren december 12-
től 23-ig. 

A téren felállított tizenhárom karácsonyi 
díszítésű faházikóban ajándékok, karácsonyi 
díszek, kézzel készített portékák és ünnepi 
kellékek vására, adventi ízek és illatok fogad-
ták a térre kilátogatókat. A Dunaújvárosi Kis-
térségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. 
által szervezet programsorozat valóban forró 
és ünnepi pillanatokat kínált a hidegben, még 
a szakadó hóesésben is. A karácsonyi kaval-
kádban tűzzsonglőrök, jégszobrok, fények, 
koncertek, táncelőadások, játszóház, a szín-
padon hatszáz fellépő és apró meglepetések 
szolgálták a kicsiket és nagyokat. Dunaújvá-

ros és térségének legnagyobb kulturális ren-
dezvényén a központban állították fel a nyolc 
méteres városi karácsonyfát, melyen ezer-
kétszáz izzó világította be a teret. A rendez-
vénysorozat tizenkét napja alatt közel hatvan 
órányi változatos színpadi program során ti-
zennyolc településről hatvan fellépő huszon-
két stílusban szórakoztatta a közönséget. A 
zárónapon az ugyancsak hagyománnyá vált 
bejgliszegéskor huszonöt méter hosszú ízle-
tes sütemény került felszeletelésre. A gazdag 
kulturális kínálat igazi minifesztivállá változ-
tatta az Adventi Randevút.

A köz munkásait díjazták
Az év utolsó közgyűlését december 10-én tartották Dunaújvárosban. A helyi testület 
évzáró eseményét díjak átadásával tették emlékezetessé. A megyei jogú város közgyű-
lési terében előbb Juhász Józsefné kapott aranydiplomát (ötven éve végzett Esztergom-
ban, a tanítóképzőben), majd a Dunaújváros Egészségügyéért Díj került méltó helyre: 
Szabóné Sáfár Ilona, a Szent Pantaleon Kórház ápolási igazgatója, valamint dr. Ambrus 
Éva gyermekorvos birtokába. 

A képen balról jobbra: dr. Ambrus Éva, 
Juhász Józsefné, Szabóné Sáfár Ilona
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