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Lakásotthonok 
korszerűsítése
Egy pályázatnak köszönhetően 
majd’ 40 millió forintból lakásott-
honok korszerűsítésébe kezdhet a 
megyei önkormányzat.  – 10. ol dal

  

Baráti kör javítana 
a rendőrség megítélésén 
Fejér megye prominens személyi-
ségei vettek részt azon a rendezvé-
nyen, amelyet a megyei rendőr-fő-
kapitányság szervezett.    – 4. ol dal

A kultúra
napját 
ünnepelték
  

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

Fejér megye felkerült 
a térképre 
Több mint egy évtized után ismét 
készült Fejér megyét bemutató köz-
igazgatási és közlekedési térkép. 
 – 2. ol dal

Készülnek a választásokra
Sólyom László köztársasági elnök 
hivatalosan is kiírta a 2010. évi or-
szággyűlési képviselő-választást áp-
rilis 11-ére és április 25-ére. 
 – 2-3. oldal

ÖSSZEFOGLALÓNK A 6–7. OLDALON
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– Az új megyetérkép nyilvánvalóan előre-
lépés az életünkben. Ráadásul olyan terü-
letet céloz, amellyel egyébként a hétköz-
napok során kevesebbet foglalkozunk. Kö-
rülbelül egy éve kezdődött az önkormány-
zat és a Stiefel Eurocart Kft. közös munkája, 
hogy az új térkép a lehető legpontosabb és 
leginformatívabb lehessen, amikor elkészül 
– mondta el dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke. Hozzátette, a térkép po-
litikától független, pontos és korrekt, min-
dig a valóságot láttatja. Szerinte szükséges, 
hogy az emberek láthassák, hol élnek, is-
merjék szűkebb vagy tágabb környezetü-

ket. Ahogy a megyei és a települési hivata-
loknak, intézményeknek is fontos, hiszen 
mindennapi munkájukat segíti.

– Nem titok, jómagam és fiam is tér-
képbolondok vagyunk, így aztán különö-
sen jól érzem most magam, amikor térké-
pek vesznek körül. Úgy gondolom, feltétle-
nül szükséges volt a megyetérkép készítésé-
nél a megyei önkormányzat munkatársai-
nak aktív segítsége, hiszen nélkülük a készí-
tőnek nem lettek volna pontos információi 
a változásokról. Mint látható, felkerültek rá 
a természetvédelmi területek határai, a ki-
emelkedő műemléki objektumok, és nem 

mellékesen a települések pontos közigazga-
tási határai is. Persze egy térképet folyama-
tosan frissíteni kell, mert utak, hidak épül-
nek. Úgy vélem, erre megyénk esetében is 
szükség lesz – fejtette ki Igari Antal, Fejér 
megye főépítésze.

Befejezésül Hali Zsolt, a cég értékesítési 
igazgatója beszélt a térkép készítésének hát-
teréről. Az igazgató elmondta, hogy a me-
gyében minden öt főnél több személyt fog-
lalkoztató cég ingyen hozzájuthat a térkép-
hez, amennyiben kamarai tag, vagy ha nem 
az, jelentkezik érte a kovacs_laszlo@stiefel.
hu e-mail címen.

Hali Zsolttól megtudtuk még, hogy a 
megyei önkormányzat 120 darab térképet 
kapott ingyen, amelyeket minden települé-
si önkormányzathoz, megyei intézményhez 
eljuttatnak majd. 

Miután Sólyom László köztársasági el-
nök hivatalosan kiírta a 2010. évi ország-
gyűlési képviselő-választást április 11-
ére és április 25-ére, a Fejér Megyei Te-
rületi Választási Iroda (TVI) is szakmai 
tájékoztatót adott az indulni kívánó je-
lölteknek, jelölőszervezeteknek és a saj-
tó munkatársainak. A TVI részéről jelen 
volt dr. Varjú Mihály vezető, helyettese, 
dr. Molnár Krisztián, valamint Unger Jó-
zsef informatikai helyettes.

– Bár a választókörök határai néhány he-
lyen megváltoztak, hogy a törvényben elő-
írt szavazói létszámok tarthatók legyenek, 
a választókerületek nem módosultak. Fejér 
megyében az előző választásnak megfelelő 
számú képviselői helyre – 7 egyéni és 6 lis-
tás – lehet most is ajánlani, jelölni, voksolni. 
Területi listát azok a jelölő szervezetek állít-
hatnak, amelyek az egyéni válkerületek egy-
negyedében, de legalább 2 egyéni válasz-
tókerületben jelöltet állítanak. A választá-

si irodák, bizottságok, és egyéb szervezetek 
munkatársainak felkészítése rendben folyik, 
a megyében ezen a téren kifogástalan lesz a 
lebonyolítás – jelentette ki Varjú Mihály.

Unger József elmondta, a számítógé-
pes rendszert tovább fejlesztették, a töb-
bes vagy többszörös ajánlásnak, szavazás-
nak a lehetőségét nem hagyja meg. A sza-
vazói névjegyzék adatai a január 27. 16 órai 
állapot alapján rögzítésre kerülnek, majd 
február 8-12. közt minden szavazásra jogo-
sultnak meg kell kapnia az értesítést, illet-
ve ajánlószelvényét. A választói névjegyzék 
ezzel egyidejűleg kerül kifüggesztésre. A 
több szavazókörrel rendelkező települése-
ken egy-egy kiemelt szavazókör kerül kije-
lölésre, az állandó lakcímmel nem rendel-
kezők, illetve az igazolással lakóhelyüktől 
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Fejér megye felkerült a térképre
Több mint egy évtized után ismét készült Fejér megyét bemutató köz-
igazgatási és közlekedési térkép. Ennek apropóján tartottak bemutatót 
a Megyeházán.

EZÚTTAL IS TIZENHÁRMAN KÉPVISELHETIK FEJÉR MEGYÉT

A választásokra készül 
a Területi Választási Iroda is
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közgyűlés zárt üléssel kezdődött, 
ahol többek között megválasztot-
ták a közelgő választással kapcsolat-

ban a megyei és országgyűlési egyéni válasz-
tókerületek bizottsági tagjait, póttagjait, vala-
mint döntöttek a március 15-én átadásra ke-
rülő díszpolgári címekről.

– Örülök, hogy vita nélkül megválasztot-
tuk az országgyűlési képviselő-választást le-
bonyolító megyei testületek tagjait és póttag-
jait, akiknek jelentős része nagy tapasztalattal 
és tudással bír ezen a területen. Fontos, hogy 
a leghangosabb politikai csatározás közepet-
te is higgadt, szakszerű munka folyjon, és ők 
képesek lesznek ezt így végezni, Kara Pál me-
gyei választási bizottsági elnök irányításával. A 
díszpolgárok névsorával kapcsolatban is dön-
tés született; meggyőződésem, hogy mindnyá-
jan olyanok, akik sokat adtak a közösségnek, és 
példaként szolgálhatnak másoknak. A névsor 
március 15-én derül majd ki. Ugyancsak dön-
töttünk a megyei önkormányzat könyvvizs-
gálói feladatainak ügyében, ezzel a Cash Au-
dit Kft.-t bíztuk meg – tájékoztatott a zárt ülés 
döntéseiről dr. Balogh Ibolya közgyűlési elnök.

A nyílt ülés első döntése volt, hogy a „Jobb 
otthon” Alapítvány részére – az elnöki keret-
ből, de megfelelő költségvetési módosítással 

– 300 ezer forintot juttattak, mert a váratlanul 
kemény hideg kritikus helyzetbe hozott fűtet-
len lakásokban, szobákban didergő időseket,  
gyermekes családokat is. Az alapítvány ebből 
a keretből segíthet nekik, tűzifa vásárlásával. 

A képviselők arról is határoztak, hogy a köt-
vénykibocsátásból származó és jelenleg lekö-
tött betétként tartott összegből 500 millió fo-
rintot – átmeneti jelleggel – felszabadítanak 
működési kiadásokra. Ahogy ebben az esetben, 
úgy a későbbiek folyamán sem alakultak ki viták 
egy-egy döntés előtt, gyakorlatilag hozzászólás 
nélkül zajlottak a szavazások, többnyire egy-
hangú döntésekkel. Az egyetlen kivétel a Fejér 
Megyei Szent György Kórház főigazgatói kine-
vezése volt, amelynél a grémium nem hirdetett 
győztest, hanem új pályázat kiírásáról döntött. 

– Kiemelném a sárbogárdi Petőfi Gimná-
zium felújításához kiegészítésképpen megsza-
vazott 200 millió forintot. A projekt egyéb-
ként egy pályázat elnyerésének köszönhetően 
kevés önrésszel és jelentős támogatással kez-
dődött meg, de mint általában lenni szokott, 
egyáltalán nem fedezte a tényleges költsége-
ket. A munka során újabb problémákra derült 
fény, illetve azt is szerettük volna elérni, hogy 
a felújított részek (burkolatok, nyílászárók, fű-
tőberendezések) és a meglévők között ne le-

gyenek jelentős különbségek. Úgy tartjuk, és a 
korábbi példák is ezt támasztják alá, ha valamit 
egyszer nem végeznek el száz százalékosan, 
utólag már sohasem lesz befejezve. Egyébként 
is, a jövőbe fektettünk be ezzel az iskolai be-
ruházással, amely majd gyermekeink tudásá-
ban fog kamatozni – hangsúlyozta a közgyű-
lést követő sajtótájékoztatóján dr. Balogh Ibo-
lya. Kiemelte, nyugvópontra jutott a pákozdi 
katonai emlékhely ügye is a honvédség és az 
érintett önkormányzatok közti vitákat lezárták 
azzal, hogy létrehozták a Katonai Emlékpark 
Közhasznú Non-profit Kft.-t, amely várakozá-
saik szerint megfelelően tudja óvni és bemutat-
ni ezt a helyet, gazdagítva nemzeti kultúránkat.

– Megfogalmaztuk közgyűlési állásfoglalá-
sunkat a működésképtelen helyi önkormány-
zatok támogatását célzó keret felosztásával kap-
csolatban is, és ezt igyekszünk minél több hely-
re eljuttatni. Úgy gondoljuk, és a statisztikák 
is ezt támasztják alá, hogy 18 megyei önkor-
mányzat méltatlanul kis mértékben részesült a 
keretből, míg az egyetlen szocialista többségű 
és vezetésű Heves megye irracionálisan sok tá-
mogatáshoz jutott a kormánytól. Heves egyma-
ga több százmillió forintot kapott, míg mások 
együttesen sem sokkal többet, egyenként csu-
pán tízmilliókat – mondta a közgyűlés elnöke.

Még egy előremutató projektet támogatott 
a testület. Ez az intézmények energetikai kor-
szerűsítését célzó program 40 milliós támo-
gatása. Ennek indoka az volt, hogy miután a 
távhőellátást egy külsős céggel közös kft.-be 
szervezték, és az elvégezte a fűtőberendezé-
sek korszerűsítését, cseréjét, most sokkal ked-
vezőbb támogatással végezhetnek utólagos 
hőszigeteléseket, nyílászárócseréket és egyéb 
ésszerűsítő átalakításokat.

Az országgyűlési választási kampány ellenére vitáktól mentes volt a 
Fejér Megyei Közgyűlés január 28-i ülése. A döntések során a rászoru-
lóknak utaltak ki tűzifa-segélyt, a megyei fenntartású intézményeknek 
szabadítottak fel több százmillió forintot, és számtalan pályázatot indí-
tottak el, illetve támogattak több millió forinttal.

A

A megyei közgyűlésen történt
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távol szavazók ezekben adhatják le voksa-
ikat. Ez utóbbihoz természetesen a meg-
felelő igazolásokat előzőleg be kell szerez-
ni.

Dr. Molnár Krisztián főként az ajánlás-
sal, a kampánycsenddel, illetve a szabály-
talan ajánlással vagy más jogsértésekkel 
foglalkozott. Ismertette az ajánlószelvé-
nyek gyűjtésének rendjét, a pontos kitöl-
tés fontosságát. Ez utóbbival kapcsolatban 
elmondta, hogy a személyes adatok válto-
zása és a nyilvántartásokban való rögzíté-
se kapcsán adódhatnak kisebb eltérések, 
de ezeket – reális mértékben, ha a személy 
még egyértelműen beazonosítható ma-
rad – tolerálja a rendszer. Mégis az a leg-
biztosabb, ha az ajánlószelvényeket azok-
kal az adatokkal töltik ki, amelyekkel az ér-

tesítés megérkezett. Az ajánlószelvényen 
egyedül az aláírásnak kell mindenképpen 
saját kezűnek lennie, annak viszont olyany-
nyira, hogy például begipszeltség vagy más 
írásképtelenség esetén csak a választási iro-
da vezetője vagy tagja, választási bizottság, 
bíróság vagy közjegyző előtt tett ajánlás el-
fogadható. Emellett ő is kiemelte, hogy az 
egész választási struktúra, az ellenőrzések 
sora és automatizmusa szinte lehetetlenné 
teszi, hogy az ajánlást vagy a voksolást ma-
nipulálni lehessen.

Molnár Krisztián elmondta, március 19-
ig lehet jelölteket ajánlani, a jelöléshez 750 
érvényes ajánlás szükséges. Kiemelte, a la-
kóhelytől távol, de Magyarországon szavaz-
ni kívánók igazolást kérhetnek ajánlott le-
vélben 2010. április 6-ig, személyesen vagy 

meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 
óráig. Akik külképviseleten kívánnak sza-
vazni, azok a névjegyzékbe március 19. 16 
óráig vetethetik fel magukat. A pártoknak, 
jelölőszervezeteknek április 2-án 16 óráig 
van lehetőségük a szavazatszámláló bizott-
ságokba tagot delegálni.

Elhangzott még a tájékoztatón, hogy 
a jelölő szervezeteknek a rendeletekben 
meghatározott határidőket mindenképpen 
tartaniuk kell, mert a mulasztásoknak jog-
vesztő hatása lesz. Végül még egyszer fel-
hívták az érdekeltek figyelmét arra, hogy a 
választási szervezetek minden szinten szí-
vesen várnak minden érdeklődőt, és adnak 
felvilágosítást, tanácsot, hogy biztosíthas-
sák az egész folyamat tisztaságát, a választói 
akarat érvényre jutását.
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A Fejér Megyei Önkormányzatot az utób-
bi időkben felerősödő MSZP-kampány-
kommunikáció során vádak érték intézmé-
nyei fűtéskorszerűsítési projektje kapcsán. 
A közgyűlés elnöke január 21-én, sajtótájé-
koztató keretében ismertette a tényeket. 

– Amióta a közgyűlés – nyolc hónappal ez-
előtt – meghozta a határozatát intézményei 
fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban, azóta il-
letik ellenzéki oldalról kifogásokkal a projek-
tet – kezdte a tájékoztatót dr. Balogh Ibolya. – 
Ezek a vádak viszont messze esnek a valóság-
tól. Az önkormányzat által üzemeltetett intéz-
mények elsöprő többségében lényegi fűtés-
korszerűsítés évtizedek óta nem történt. Ahol 
valamiért be kellett avatkozni, ott csőstül jöt-
tek a problémák, egyik hozta a másikat maga 
után. Elavultak voltak a csőrendszerek, a kazá-
nok, a fűtőtestek és minden egyéb berendezés 
is, az anyagok elöregedtek, a technológia kor-
szerűtlenné vált, emiatt a hálózati veszteség 
és a környezeti terhelés is magas volt. Mind-
ezek cseréje, javítása olyan összeget emész-
tett volna fel, amiről az önkormányzat az évek 
óta erősödő állami elvonások és egyre gyéreb-

ben csordogáló források, normatívák mellett 
nem is álmodhatott. Ilyen viszonyok közepet-
te jelentkezett az RFV Kft. fűtéskorszerűsíté-
si javaslatával, ami végrehajthatónak és az ön-
kormányzat számára is előnyösnek ígérkezett 
– ismertette a helyzetet az elnök asszony.

– A megyei önkormányzat nem akarta va-
gyonelemeit tulajdonba adni – folytatta dr. 
Balogh Ibolya –, ezért a vagyonkezelésbe 
adás mellett döntött. A konstrukció lényege 
az, hogy az önkormányzat és a cég egy közös 
vállalatot – a Fejér Megyei Energiaszolgálta-
tó Non-profit Kft.-t, 51-49%-os tulajdonrész-
szel – hoz létre, amellyel az önkormányzat in-
tézményei a hőszolgáltató rendszerek hasz-
nálatára bérleti, a fűtésre pedig hőszolgáltatói 
szerződést kötnek. Mindezekért az RFV, 15 

éves bérleti díjként, egy összegben 250 millió 
Ft-ot fizet (a teljes bérleti díj 500 millió fölött 
lesz, de a megyei önkormányzat az üzemelte-
tett intézményeknek csupán a felénél az ingat-
lan tulajdonosa, a többit – a települési önkor-
mányzatokkal való megállapodás után – ké-
sőbb fizeti ki a cég). Vállalták továbbá, hogy a 
teljes intézményi gázfelhasználást a korszerű-
sítések révén (amelyek összesen 1,3 milliárd 
forintot tesznek majd ki) a kétharmadára, évi 
257 millióról 168 millióra csökkentik.

– Bár a teljes megállapodás minden költsé-
gét tekintve a megyei önkormányzat valóban 
magasabb havi, illetve éves díjat fizet ki végül 
a cégnek, mint amennyit korábban fizetett in-
tézményei hőenergia-ellátásáért, a végső mér-
leg pozitív. Ha az összesen 500 millió Ft-os 
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Fejér megye prominens személyiségei 
egytől egyig helyet foglaltak az asztalok 
körül azon a rendezvényen, amelyet a Fe-
jér Megyei Rendőr-főkapitányság szer-
vezett. Mint kiderült, ez az újévi fogadás 
csak a kezdete annak az együttgondolko-
dásnak, amelytől a rendőrség és a társada-
lom egymásra találását remélik.

A fehérvári Szent István Művelődési Ház 
Szent István termében országgyűlési képvi-
selők, polgármesterek, vállalkozók, cégveze-
tők, az egyházak képviselői és természetesen 
rendőri vezetők jelentek meg. Simon László 
dandártábornok, Fejér megye rendőrfőkapi-

tánya köszöntő beszédében elmondta, remé-
nyei szerint ez a találkozó hagyományteremtő 
lesz, és csupán első a sorban.

– Azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy a 
rendőrség és a társadalom kapcsolatát ja-
vítani kell. Jó példa előttünk a Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör, amely minta-
ként szolgál nekünk is, hiszen komoly sze-
repe volt a katonaság munkájának társadal-
mi megismertetésében, elfogadtatásában. A 
tapasztalat az, hogy a rendőrség munkáját 
nem ismerik kellő mértékben az emberek, 
és sajnos a tényszerű képet is erősen eltor-
zítják egyes felkapott, a médiában és a köz-
beszédben keringő események. Pedig alapo-
sabb megismerés és az elismerés az együtt-
működés alapja lehetne, arra pedig nagy 
szükség lenne, ha élhetőbb, nagyobb biz-
tonságot nyújtó környezetben szeretnénk 
élni. Márpedig ez a célunk – jelentette ki Si-
mon László.

– Úgy gondolom, azért jöttünk össze, hogy 
egymást segítsük. Amennyiben nem lenne te-
endő, nem lennénk itt. Sajnálatos módon a 
„Szolgálunk és védünk” szlogen fénye az át-
lagpolgár számára megkopott. Ennek sok oka 
van, egyes rendőri intézkedések, eredmények 
vagy eredménytelenségek bizony ambivalens 
érzést keltenek sokakban. Több esetben po-
litikai célokra használták a rendőrséget, ami 
szintén nem tett jót a megítélésnek. Mégis, a 
személyes találkozások elsöprő többségében, 
amikor útbaigazítást, segítséget kérünk és ka-
punk, amikor ellenőrzés, intézkedés része-
sei vagyunk, azt tapasztalhatjuk, hogy segítő 
szándékkal, tisztességgel van dolgunk. Ez az 
egész egy erkölcsi kérdés, amelyhez mindkét 
oldalnak, a civilnek és a rendőrséginek is meg 
kell újulnia. A jelenlévőknek ebben is nagy a 
felelősségük, hiszen sokat tehetnek a megúju-
lásért. A rendőrséget a rosszhiszemű beszé-
dekkel szemben mindenképpen megilleti az 
elfogadás, a reális értékelés és a pártolás. Eh-
hez pedig az egyház a maga eszközeivel és le-
hetőségeivel igyekszik majd hozzájárulni – fo-
galmazta meg gondolatait Spányi Antal kato-
likus megyéspüspök.

– Lehet, hogy az emberek szubjektív biz-
tonságérzete más, mint ami a valóság, az 
azonban tény, hogy a rendőrség jó munkát 
végez, a statisztika egyértelmű javulást mu-

A megyei intézmények fűtéskorszerűsítéséről

Baráti kör javítana 
a rendőrség 
megítélésén

M e g y e i  h í r e k
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Az önkormányzatok anyagi helyzetéről, 
és a jelenlegi állapothoz vezető útról tar-
tott sajtótájékoztatót dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

– A kampányidőszakok és a választások 
miatt a 2010-es év különleges. Éppen ezért 
igen fontos, hogy az emberek tisztán lássák, 
mi vezetett a megyei és települési önkormány-
zatok siralmas, már-már kilátástalan helyzeté-
hez. Ugyanis nem az önkormányzatok a fele-
lősek azért, hogy csődveszélyes helyzetükről, 
intézményeik kényszerű takarékossági intéz-
kedéseiről kell beszámolniuk a lakosságnak, a 
választópolgároknak. A folyamat, amely idáig 
vezetett, 2006-ban, az önkormányzati válasz-
tások után kezdődött, amikor is ellenzéki ve-
zetés alá került szinte valamennyi megye és 
város. A kormány létrehozott egy sajátságos 
intézményrendszert, amellyel megkezdte pél-
dául a megyék hatásköreinek, döntési lehető-
ségeinek elvonását. Gondoljunk csak bele: re-
gionális területfejlesztési tanácsok alakultak a 
megyeiek helyett, ahová az állami döntésho-
zók is bekerültek. Miképpen tudná ez az ész-
szerűtlen rendszer átlátni 300 település gond-
jait, szükségleteit, amikor egy megye 100 te-
lepülésének igényeit, lehetőségeit és adottsá-
gait is épp elég felmérni? Azt hiszem, a mari-
onettfigurák szerepét szánták az önkormány-
zatoknak, akiket felülről lehet rángatni – je-
lentette ki dr. Balogh Ibolya, majd a sanyarga-
tó intézkedések felsorolásával folytatta: a sa-
ját bevételek megkurtítása is ugyanekkor kez-
dődött, például az illetékbeszedés elvételével, 
amely a visszaosztást követően több százmil-
liós kieséseket okozott a megyék költségve-
tésében. Az elnök szerint mindez törvényte-
len cselekedet volt, hiszen a megyéknek joguk 
van saját bevételhez, de a kormány döntése 
megfosztotta őket ettől. 

– Az állami normatívák folyamatosan csök-
kentek, többek között a kultúra támogatása is 
hihetetlen mélységekbe süllyedt. Nagy erőfe-
szítésünkbe került eddig is, hogy mindezek el-
lenére fenntartsuk intézményeinket, de nem 
hátrálunk meg. A jövő záloga ugyanis ezek-
nek az intézményeknek a léte. Fejlesztésre szin-
te egyáltalán nem futja, és még a minimális 
feladatellátásra sem elég a pénz, ami törvény-
szerűen hitelfelvételekhez vezetett. Elkeserítő 
ugyanakkor, hogy sem a minisztert, sem a he-
lyettesét, sem államtitkárt vagy más döntésho-

zót nem sikerült rávennünk arra, hogy szemé-
lyesen győződjön meg a szociális, gyermekvé-
delmi, egészségügyi, oktatási intézményeink-
ben tapasztalható áldatlan állapotokról – tet-
te hozzá dr. Balogh Ibolya. Kiemelte, jellem-
ző a mostani kormány tevékenységére, az őket 
körülvevő miliőre, hogy sem az Alkotmánybí-
rósághoz 1000 napja benyújtott törvényessé-
gi panaszukra, sem a Szent György Kórház 11 
milliárdos pólusprogram pályázatával kapcso-
latos kérdéseikre nem kaptak érdemi választ. 

– És akkor röviden a számokról. A megyét 
2006-ban 1,6 milliárd forintnyi adóssággal és 
ingatlanvagyonának igen értékes, de már el-
idegenített darabjai nélkül vette át a közgyűlés. 
Természetes, hogy nőtt az adósságállomány, 
hiszen csökkentek a bevételek és a támogatá-
sok. Jó példa a megyei közkórház: tavaly 14 
százalékkal alacsonyabb állami finanszírozás-
ból, vagyis 1,4 milliárd forinttal kevesebből 
gazdálkodhatott az intézmény. Szépen hang-
zottak a 4,5 és 6 milliárdos plusztámogatá-
sok, de a pontrendszer átalakítása mindig ho-
mályban maradt. Márpedig, láthatjuk, mindez 
hová vezetett. Mi ez, ha nem az emberek éle-
tével való játék? Összesítve: idén az ország ön-
kormányzatai, egy lefelé mutató trend végén, 
körülbelül 400 milliárd forinttal kevesebb álla-
mi forrással számolhatnak, mint tavaly, és eb-
ből nagyjából 700 millió forint elvonás érinti 
Fejér megyét – fogalmazott dr. Balogh Ibolya.

A Fejér Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Tu-
risztikai Bizottsága Mesterségünk a tu-
rizmus címmel turisztikai szakmai na-
pot rendez a Fejér Megyei Önkormány-
zat dísztermében (8000 Székesfehérvár, 
Szent István tér 9., I. emelet) 2010. feb-
ruár 17-én, 9.30 órai kezdettel. 

A program alatt a Fejér megyei ter-
mékekből összeállított kiállítást is megte-
kinthetik a Megyeháza Címertermében. 
A szervezők szeretettel várnak minden 
idegenforgalommal, turizmussal kapcso-
latos munkakörben tevékenykedő vagy 
ezt tervező kollégát, intézményvezetőt, 
civil szervezetet, érdeklődőt. 

 

Mesterségünk 
a turizmus

tat – hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér 
fehérvári polgármester.

– A Fejér Megyei Önkormányzatnak és a 
rendőrségnek – ideértve a megye összes kapi-
tányságát – jó és állandó a kapcsolata, hiszen 
köztük jogszabályi kapocs is van. Így aztán a 
közgyűlés minden évben meghallgatja és el-
fogadja a megyei rendőrség munkájáról és tel-
jesítményéről szóló beszámolót, sőt bizonyos 
személyi kérdésekben is hatásköre van. Mind-
ez stabilitást, biztos keretet ad az együttmű-
ködésnek – közölte dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke.

A következő felszólaló dr. Sipos Gyula dan-
dártábornok, az országos rendőrfőkapitány 
gazdasági helyettese volt. Szerinte rendkívül 
fontos, hogy a társadalom megfelelő, támoga-
tó módon viszonyuljon a rendőrség munkájá-
hoz, mert ha ez nem valósul meg, az komoly 
bajt hozhat mindnyájunkra. Ezután ismét a 
megye rendőri vezetője lépett a mikrofonhoz; 
Simon László egy prezentáció révén ismertet-
te a legfontosabb statisztikai adatokat. Az ösz-
szejövetelt dr. Karsai Béla vállalkozó, a Karsai 
Holding Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója beszé-
de zárta. Ő, mint a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör alelnöke, bízik benne, hogy ennek a 
találkozónak hamarosan lesz folytatása, és bár-
milyen szervezeti, formában induljon is be a 
munka, a maga részéről szívesen segíti azt.

bérlethez hozzáadjuk a korszerűsítések ré-
vén elért 1,3 milliárdos vagyongyarapodást, 
és levonjuk az összesen várható 1,6 milliár-
dos többletköltséget, az jön ki, hogy a me-

gyei önkormányzat 15 év alatt 200 milli-
ót nyer az üzleten úgy, hogy közben elvé-
gezte azt a fűtéskorszerűsítést, amit önerő-
ből nem tudott volna – mondta el az elnök 

asszony.
– Az egyébként, hogy miként lehetett 

volna másképp kezelni a kérdést, eléggé aka-
démikus vita lenne – zárta le a sajtótájékoz-
tatót dr. Balogh Ibolya –, mivel az önkor-
mányzat nem tudott volna hitelhez jutni, az 
önerő pedig fel sem merülhetett. A közbe-
szerzés pedig – aminek hiányát a szocialista 
kampánykommunikáció még fájlalta – eb-
ben az esetben a jogszabályok szerint nem 
volt szükséges, mivel a vagyonkezelés egy 
olyan, nem üzleti érdekeltségű Kft.-be ke-
rült, amiben az önkormányzat többségi tu-
lajdonos. Mindent összevetve a projekt be-
indítása és végigvitele mindenképpen a me-
gyei büdzsé és az intézménykorszerűsítés 
érdekeit szolgálja.

Az önkormányzatokat 
marionettbábukká silányították

M e g y e i  h í r e k
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Kezdésként a megyei fenntartásban műkö-
dő bicskei Prelúdium Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény tanulói és tanárai zenéltek, 
majd a móri Perczel Mór Szakképző Iskola 
növendékei adtak irodalmi műsort. Az ének-
ről a Móri Vegyes Kar gondoskodott.

– A magyar kultúra hagyományainak, ér-
tékeinek és életerejének megőrzése mindany-
nyiunk közös érdeke, ez identitásunk, nemzeti 
létünk alapja. Sokáig amolyan egzotikum vol-
tunk itt Európában, és bizony keményen kel-
lett küzdenünk a megmaradásért, a beolvasztá-
si kísérletek ellen. Szerencsére mindig akadtak 
olyan harcban vagy lélekben, olykor mindket-
tőben nagy honfitársaink, akik vezették a küz-
delmeket. Így hát – fura nyelvünkkel, dalaink-
kal és étkeinkkel – mégis megmaradtunk, és 
otthont teremtettünk magunknak Kelet-Kö-
zép-Európában. Mára Európa szerves része let-
tünk, de kultúránk önállóságának megőrzé-
se csöppet sem lett kisebb feladat. Tekintsük 
ezért nemzeti kultúránk megőrzését és gazda-
gítását mindenkor a legfontosabb teendőnk-
nek – mondta dr. Balogh Ibolya ünnepi beszé-
dében. Emlékeztetett rá, hogy nehéz időkben 
a kultúrára áldozni luxusnak tetszik, és most 
ilyeneket élünk. A napi megélhetési gondok-
kal küzdők szerint fontosabb teendők is bő-
ven lennének, de akik dönthetnek ezekben a 
kérdésekben azoknak más felelősségük is van 
– tette hozzá a közgyűlési elnök.

– Mert legyen szó akár egy kisebb intéz-
ményről, akár egy nagyobb közösségről, vagy 
akár a megyei önkormányzatról, meg kell tar-
tani az egyensúlyt a ma gondjainak megol-
dása és a holnapot meghatározó tettek közt, 
mint amilyen a kultúra ápolása, támogatása is 
– fogalmazott dr. Balogh Ibolya.

Kiemelte, tavaly téglamúzeummal lettünk 
gazdagabbak, majd egy megyei múzeumi láto-
gató- és információs központot hozott létre a 

megyei önkormányzat és múzeuma. Ugyanitt 
állandó néprajzi kiállítást hoztak létre, miköz-
ben jelentős haladás történt a megyei levéltári 
beruházásban is. Jól haladtak a Nemzeti Em-
lékhely előkészületei, és a megye egy nívós ki-
advánnyal méltóképpen megünnepelte 1000 
éves fennállását is. Egyszóval, komoly kulturá-
lis projektek valósultak meg Fejér megyében.

Dr. Balogh Ibolya ezután – az intézmény-
vezetők javaslatai alapján – elnöki dicséret-
ben részesített több kulturális intézmény-
ben dolgozót. Ilyen elismerésben részesült 
Pál Edit, a Fejér Megyei Levéltár levéltáro-
sa; Elekes Szentágotai Enikő, a Fejér Me-
gyei Múzeumok Igazgatósága megyei múze-
umigazgató-helyettese; Hamperger István, a 
Fejér Megyei Művelődési Központ gondno-
ka; Kövics Erika, a Fejér Megyei Művelődé-
si Központ dekoratőre; Iszak Ferencné, a Vö-
rösmarty Mihály Megyei Könyvtár könyvtá-
rosa; Varga Lilla, a Vörösmarty Mihály Me-
gyei Könyvtár gyermekkönyvtárosa; vala-
mint Takács Józsefné, a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár könyvtáros asszisztense.

A rendezvény végén L. Simon László szó-
lalt fel. Rámutatott a kultúra általános, akár a 
kulturális tevékenységek művelőire is kiter-
jedő elsekélyesedésének veszélyére, továbbá 
vázolta a kultúra és a politika egészséges, egy-
mást kiegészítő, de egymás szerepeibe nem 
avatkozó, kívánatos viszonyát.

– Ma mindez sok tekintetben nem áll fenn; 
a közeljövő feladata, hogy tisztává váljanak a fe-
lelősségi viszonyok, és a kultúra művelése, ápo-
lása és finanszírozása a nemzet, a haza, a hagyo-
mány, az örökség és a korszerűség ötös jelsza-
vával folyhasson. Mindezeken túl kiemelten 
fontos a művészeti képzések iskolán kívüli foly-
tatásának különös pártolása, mert ez vezethe-
ti a jövő generációit a kulturális igényesség felé 
– jelentette ki a kulturális bizottság elnöke.

6  •  F e j é r  L a p 

Emlékezés a magyar kultúra napján
Nehéz időkben a kultúrára áldozni luxusnak tűnhet, de a Fejér Me-
gyei Önkormányzat vezetése nem így gondolkodik – derült ki a ma-
gyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen. Sok-sok évvel 
ezelőtt, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt, ehhez 
kötődően tartottak megemlékezést a Megyeházán is. 

HIRDETÉS

Pro Cultura 
Intercisae: rendhagyó 
ünnep, négy díjazottal
Ünnepélyes keretek között osztot-
ták ki a magyar kultúra napján a Pro 
Cultura Intercisae Díjat a dunaújvá-
rosi evangélikus templomban rende-
zett koncerten 2010. január 29-én.

Az ünnepi műsort a Four Bones 
Quartet harsonajátéka nyitotta, majd 
dr. Kálmán András polgármestertől ve-
hették át elismeréseiket a Pro Cultura 
Intercisae Díj kitüntetettjei. A díjat egy 
évben legfeljebb három személy, illetve 
közösség kaphatja, különösen indokolt 
esetben a közgyűlés ettől eltérhet. Ebben 
az évben pedig éppen ez történt. A 42-es 
sorszámú díjat Zsifkó Ferenc, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza mű-
szaki-technikai csoportjának nyugállo-
mányba vonult vezetője, a 43-as sorszá-
mú elismerést Medvegy Zsuzsanna, az 
Intercisa Múzeum közművelődési mun-
katársa, a dunaújvárosi és városkörnyé-
ki művészeket összefogó Újpart Egyesü-
let elnöke vehette át. A 44-es sorszámú 
szobrocskát Szécsenfalviné Lukács Má-
ria, a József Attila Könyvtár igazgatója ér-
demelte ki, míg a 45-ös sorszámú díjat 
Rozsnyai Sándor festőművésznek, a Ros-
ti iskola művész tanárának adományozta 
a közgyűlés.

A díjazottak balról jobbra: Zsifkó 
Ferenc, Szécsenfalviné Lukács Mária, 
Medvegy Zsuzsanna,  Rozsnyai Sándor.

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

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

BANKKÁRTYÁKAT ÉS 
EGÉSZSÉGKÁRTYÁKAT

IS ELFOGADUNK!

K u l t ú r a
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– A mai napra készülve eltűnődtem, milyen 
sajátos felfogást tükröznek jeles napjaink, 
mint például a Föld, a takarékosság vagy a 
kultúra napja. Mintha egyetlen nap elegen-
dő lenne, hogy Földünk állapotára irányítva 
a figyelmet azon mód megtaláljuk a globális 
felmelegedés ellenszerét. Vajon az egy napig 
hirdetett takarékossággal megoldotta már 
valaki nehéz pénzügyi problémáit? Hogy 
lenne hát elegendő egyetlen nap a kultúrá-
ra? Természetesen a Himnusz „születésnap-
ja” méltó ünnepe a magyar kultúrának. De a 
kultúra nem dísz, nem fényűzés, nem írha-
tó le egyetlen nap megemlékezéseivel, nem 
ráadás valamire, hanem maga az élet. A kul-
túra az emberiség által létrehozott anyagi és 
szellemi értékek összessége – kezdte köszön-
tő beszédét Vargha Tamás, a székesfehérvá-
ri közgyűlés társadalmi kapcsolatokért fele-
lős tanácsnoka.

– A tudásalapú társadalom célját tűzték 
elénk, de az oktatásügy szétverése az isko-
la és a pedagógus munkájának leértékelődé-
sét bizonyítja. Pedig szükség van a tudás, az 
ismeretek továbbadására, ám ezzel nem elé-
gedhetünk meg. Műveltségalapú társadal-
mat kell formálnunk. A tételes tudás, az em-
beriség felhalmozott ismeretanyagának át-

adása mellett a szívekben, a lelkekben kell el-
ültetnünk az európai kultúra, a nemzeti mű-
velődés igényét – tette hozzá.

Hangsúlyozta, az oktatási és kulturális 
intézmények értelmiségi munkatársainak 
nemcsak feladata, hanem létérdeke is, hogy 
ne befolyásolható, robotra és fogyasztásra 
beállított, anyagilag és erkölcsileg rohamo-
san elnyomorodó tömegekből álljon a né-
pesség, hanem érett személyiségek össze-
fogó közösségeiből. Emberekből, akik bízni 
tudnak egymásban és nem csapják be egy-
mást, önálló gondolkodásra képesek és nem 
manipulálhatók, kevésbé fogékonyak a gyű-
löletre és a gyűlöletkeltésre.

– Székesfehérvár értelmisége előtt a kul-
túra, a művelődés tennivalóiról szólni a ma-
gyar kultúra napján megtisztelő és felelős-

ségteljes feladat. Ez a város nemcsak kövek-
ből épült Szent István-i alapokra, de ezer éve 
él az európai integrálódás és a nemzeti fel-
emelkedés kettős kötésében. Elődeink szel-
lemében szolgálatra és példamutatásra kell 
felkészülnünk. Tudnunk kell, hogy a kultú-
rát nem elég őrizni, a műveltséget minden 
nemzedéknek kemény munkával kell kiküz-
denie. Hinnünk kell, hogy a világ műveltség-
gel jobbá tehető – fejezte be beszédét Vargha 
Tamás.

A folytatásban a Vörösmarty Színház mű-
vészei, Kozáry Ferenc, Mihályfi Balázs, Tűz-
kő Sándor és Vasvári Csaba igazgató szaval-
tak részleteket Kölcsey műveiből és idézték 
fel országgyűlési beszédeit, amelyet Bakonyi 
István, a Vörösmarty Társaság elnöke gyűj-
tött össze. Ezt követően a magyar kultúra 
napja alkalmából Márvány Beáta, a Szabad-
művelődés Háza könyvelője és Soltész Ist-
ván, a Vörösmarty Színház színpadmestere 
vehetett át munkatársi, illetve főmunkatársi 
címet Warvasovszky Tihamér polgármester-
től. Az oktatási és kulturális miniszter Arany 
Katedra Emlékplakettet adományozott 
Móder Józsefnének, a Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskola igazgatójának. Az Apáczai Ki-
adó pedig az általa alapított Génius Apáczai 
Diploma díjat adományozta a magyar kul-
túra napja alkalmából Rehák Mihálynak, a 
Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójá-
nak. Őket is köszöntötte Székesfehérvár pol-
gármestere.

Az átadási ceremóniát követően az ünne-
pi műsor zenével folytatódott, Erkel Ferenc 
műveiből kaphattak ízelítőt a nézők.
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K u l t ú r a

A világ műveltséggel jobbá tehető
Teltházas gálaműsorral ünnepelte Székesfehérvár a magyar kultúrát 
a Vörösmarty Színházban. Természetesen Kölcsey Ferencről, a Him-
nusz szerzőjéről sem feledkeztek meg.

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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Fejér Megyei Szent István Ki-
rály Múzeum Országzászló téri 
épületében rendezett könyvbe-

mutató alkalmával Paládi-Kovács Attila et-
nográfus méltatta a könyvet, s elmondta, 
ha képletesen is, de 
Lukács László nép-
rajzkutató, a Fejér Me-
gyei Múzeum mun-
katársa „kolumbuszi” 
munkát végzett. Az el-
múlt három évtized so-
rán fáradhatatlanul ku-
tatott, gyűjtött, vizsgált, 
rendszerezett, végezte a 
megye néprajzi értéke-
inek feltárását és írásba 
foglalását. Számos, ko-
rábban már újságokban, 
szaklapokban publikált tanulmányát fűz-
te össze és szerkesztette most egy kötetbe. 
Általa olyan információk, tudnivalók jutnak 
a laikus érdeklődők és a szakmai közöség 

elé, melyek a magyar néprajz tudományát is 
méltán gazdagítják.

A magyar tájak kutatására, bemutatásá-
ra nagyon is szükség van. Fejér megye ed-
dig egyfajta „fehér foltként” volt jellemez-

hető, hiszen a Budapesttől szá-
mított 70-80 kilométer sugarú 
körben a magyar néprajzkuta-
tás a szakemberek szerint bi-
zony igen gyenge lábakon állt.

Lukács László feltáró mun-
kásságával tudatosan látott 
hozzá e fehér folt felszámo-
lásához. Mint Paládi-Kovács 
Attila megfogalmazta, bátran 
állítható, hogy a kutató ed-
digi rangos tevékenységének 
betetőzéseként látott napvi-
lágot a kötet.

A Sárfőtől a Mezőföldig – Táj- és nép-
kutatás Fejér megyében című könyv a Fej-
ér megye 1000 éve millenniumi progra-
mok támogatásával jelent meg.

A Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium Közkincs program-
jának pályázati támogatásával jött létre. A 
pályázati anyagot a Fejér Megyei Művelő-
dési Központ készítette el, a pályázó azon-

ban a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 
Társulás volt. A 400 000 Ft-tal támogatott 
új társulás munkájában az FMMK a koor-
dinátori szerepet látja el, így e települések 
közművelődési feladatellátását az eddiginél 
is eredményesebben tudja segíteni. A Köz-
kincs Kerekasztal segíti majd a települések 
közművelődésének fejlesztését, természe-
tesen a kistérségi és regionális célok figye-
lembe vételével. Célja a kulturális élet sze-
replői közti együttműködések, partneri vi-
szonyok támogatása, így növelve a kistér-
ség településein élők életminőségét. Eb-
ben a székesfehérvári kistérség 18 települé-
sének önkormányzatai, közkulturális intéz-
ményei és civil szervezetei lehetnek a part-
nerei. Közvetlen feladata a székesfehérvári 
kistérség helyi kulturális örökségének, ér-
tékeinek feltárása és rendszerbe foglalása, 
valamint a ma még lappangó értékek be-
mutatása is. Mindezek eléréséhez tapasz-
talatcserék és fórumok szervezésével, vala-
mint a lehetséges szereplők közös kulturá-
lis projektekbe történő bevonásával is hoz-
zá kíván járulni.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karán tanuló vagy ott végzett fiatal szob-
rászok alkotásaiból nyílt kiállítás január 
15-én a dunaújvárosi Kortárs Művésze-
ti Intézetben. A kiállítást Kiss Anna válo-
gatta és rendezte, és Pinczehelyi Sándor 
képzőművész nyitotta meg. A megnyitót 
követően kerekasztal-beszélgetésre ke-
rült sor a kiállításon szereplő művészek-
kel Szoboszlai János moderálása mellett.

A Bizalom című kiállítás a közelmúltban 
készült anyagot tár az érdeklődő publikum 
elé, fontos információkat nyújtva az adott 
műfaj adott állapotáról. Az alkotókat egyet-
len közös szál fűzi össze, ez pedig nem más, 
mint pécsi tanulmányaik és közös mestere-
ik. A megjelenési formák azonban megle-
hetősen eltérnek: a hagyományos absztrakt 
szobroktól kezdve a biológiai installációkon 
át a politikai és morális reflexiókig.

A „bizalmas pécsi szál” alkotói: Burkus 
Judit, Gajcsi Blanka, Hack Ferenc, Horváth 
Csaba Árpád, Kiss Andor, Krámli Márta, Len-
gyel Péter, Orosz Klára, Palatinus Dóra, Szabó 
Attila Sándor, Szalay Péter, Tóth Zsuzsa, Ve-
res Balázs. A kiállítás február 19-ig látható.

DVD-KLUB A KÖNYVTÁRBAN
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár au-
diovizuális és számítógépes részlegében egy 
DVD-Klub indítását tervezi. A belépés fel-
tétele egyrészről a kölcsönzési joggal kiegé-
szített könyvtári tagság, másrészről pedig a 
havi tagdíj megfizetése. Ennek fejében az ép-
pen forgalomban lévő legújabb filmekből 
kölcsönözhetnek a tagok, valamint a film-
klub vetítésein is részt vehetnek, és természe-
tesen igénybe vehetik a könyvtár már meglé-
vő DVD-it és egyéb dokumentumait is.

Sárfőtől a Mezőföldig – Táj- és népkutatás Fejér megyében címmel 
jelent meg Lukács László néprajzkutató legújabb könyve. 

Január 26-án a Művészetek 
Házában tartotta alakuló ülé-
sét a székesfehérvári kistérsé-
gi Közkincs Kerekasztal, mely 
kultúraszervező, -koordináló 
feladatokra vállalkozik. 

K u l t ú r a

Új könyv a megye néprajzi kincseiről

Kulturális 
társulás 
a fehérvári 
kistérségben

BizalomA
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Bella István versmondó verseny
A Vörösmarty Társaság, a székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnázium, Sárkeresztúr község önkormányzata, a 
Sárkeresztúri Általános Iskola és a Sárvíz Iskolaszövetség 
meghirdeti az I. Bella István versmondó versenyt.

 A verseny célja: 2010-ben a Kossuth-díjas költő születésé-
nek 70. évfordulója alkalmából, emléke és gazdag életműve előtt 
tisztelegve hirdetjük meg versmondó versenyünket.  A versenyre 
Fejér megyei általános és középiskolás diákok jelentkezését vár-
juk az alábbi kategóriákban: I. általános iskola felső tagozatosai, 
II. középiskolások.

 A jelentkezőknek egy Bella István-verset és egy szabadon vá-
lasztott kortárs magyar költő versét kell tudniuk. (A kortárs köl-
tőknél a versenyzők figyelmébe ajánljuk a „Hetek” csoport tag-
jainak – Ágh István, Buda Ferenc, Serfőző Simon, Kalász László, 
Raffai Sarolta és Ratkó József – alkotásait.) Az elődöntőket a me-
gye kistérségeinek központjában, illetve a középiskolák székhelyén 
javasoljuk megtartani 2010. március 20-ig.

 A döntőbe nevezés határideje: 2010. március 22. A döntő 
időpontja és helyszíne: 2010. április 17., Ciszterci Szent István 
Gimnázium (8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.) Jelentkezni a Cisz-
terci Szent István Gimnázium címén lehet (telefon/fax: 22/506-
861). Kérjük, hogy a jelentkezők írják meg a választott versek cí-
mét és szerzőjét, továbbá életkorukat és lakcímüket. A verseny leg-
jobbjai a zsűri döntése alapján díjazásban részesülnek.

HIRDETÉS
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94 százalékos uniós támogatással, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával 
csaknem 40 millió forintot költhet a megye 
a Gyermekvédelmi Központ öt lakásottho-
nának (négy sárbogárdi és egy lepsényi) kor-
szerűsítésére. Az épületek gépészeti berende-
zései, szigetelése, tetőzete, a falak hőszigete-

lése, a belső burkolatok, a fűtő- és vizes be-
rendezések mind elavultak, egyik-másik har-
minc éve szolgál már. Deresné Tanárki Má-
ria, a Gyermekvédelmi Központ vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket, és a gyermekellá-
tás szempontjából igen nagy fontosságúnak 
nevezte az eseményt. Mint dr. Balogh Ibolya 

beszédében elmondta, Fejér megye önkor-
mányzata a gyermekvédelmi és -ellátó hálózat 
fenntartását, fejlesztését mindig is elsőrendű 
feladatai közt tartotta számon. Sajnos, az eltelt 
évek során minden igyekezet dacára mégsem 
sikerült ezeket a házakat folyamatosan felújí-
tani, korszerűsíteni. Tény: az önkormányzat-
nak magának a jelenlegi normatíva- és jöve-
delemszerző rendszer mellett esélye sem lett 
volna arra, hogy a szükséges pénzt előteremt-
se, igen jól jött tehát a pályázati támogatás.

– Kell a lehetséges források folyamatos ke-
resése, kell az önkormányzat és a Gyermekvé-
delmi Központ munkatársainak lelkiismere-
tes előkészítő és végrehajtó munkája az ilyen 
eredményekhez – fejezte be az elnök asszony. 

A projektindítón részt vett Varga Gábor, a 
megyei közgyűlés tagja, az Önkormányzati, 
Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke, Cece polgármestere is, valamint a 
kivitelező cég képviseletében annak vezetője, 
Tar József, aki – dr. Balogh Ibolyával együtt – 
a gyerekek és a nevelők jelenlétében aláírta a 
munkára megkötött szerződést.

1 0  •  F e j é r  L a p 

Örömteli folyamat vette kezdetét január végén Sárbogárdon egy 
TIOP-pályázat elnyerésének köszönhetően majd’ 40 millió forintból 
lakásotthonok korszerűsítésébe kezdhet a megyei önkormányzat.

M e g y e i  h í r e k

Lakásotthonok korszerűsítése

Nemzetközi imahét
Ebben az évben is megrendezték Székesfe-
hérváron január 17-e és 24-e között a kato-
likus és protestáns egyházakkal közösen a 
nemzetközi imahetet. Az idei ökumenikus 
hét témáját Lukács evangéliumából vett 
idézet ihlette: „Ti vagytok erre a tanúk”.

Az ökumenikus imahét alkalmával a me-
gyeszékhely hat templomába, a Szent István 
Király Bazilikába, a Jézus Szíve templomba, 
a Széchenyi utcai és a Budai úti református 

templomba, a Baptista imaházba és a Szekfű 
Gyula utcai evangélikus templomba várták a 
híveket a szervezők. Lukács evangéliumából 
vett versek alapján hirdetettek igét a katolikus, 
református, evangélikus és a baptista gyüleke-
zetek lelkipásztorai, elöljárói.

Az ökumenikus hét záró rendezvényén 
dr. Steinbach József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke és dr. Spányi An-
tal, a Székesfehérvári Egyházmegyés püspöke 
is szólt a hívekhez.

– A ma élő keresztyéneknek kell tanúsá-
got tenniük arról, hogy Jézus Krisztus feltá-
madott, ezért reménységük van az örök élet-
re – hangsúlyozta a szombati esti alkalmon 
nagyszámú hallgatóság előtt Steinbach József 
püspök az evangélikus gyülekezet templomá-
ban. Hozzátette: felnőtt egy olyan generáció, 
amely minden lehetőséget, célt csupán ettől a 
földi élettől vár. Az élő hit azonban a feltáma-

dott Jézus Krisztusba vetett hit, és ha ez igaz, 
akkor létezik örök élet, üdvösség. Akkor min-
den alapjaiban átalakul, van békesség, lehető-
ség nyílik a megbocsátásra és az újrakezdésre 
egy értelmesebb élet reményében – zárta gon-
dolatait a püspök.

Spányi Antal megyéspüspök a Széchenyi 
utcai református templomban azt hangsú-
lyozta a híveknek: bátran vállalják fel az imád-
ság szolgálatát. Ez ne csupán halk és csendes 
zárkózottságot jelentsen, hanem odafigyel-
ve az embertársak problémáira, nehézségei-
re, vigyék bátran mások terheit is az Isten elé. 
Majd hozzátette: – Az országvezető politiku-
sok, képviselők mellett komoly feladat hárul a 
hívő népre is a nemzet ügyében, hiszen utób-
biak az emberek világában törekednek az Is-
ten Országát építeni. Emiatt képviseljék ezt a 
közös ügyet, bátran felvállalva hitüket a társa-
dalomban.

KARÁCSONY 
SÁNDOR-DÍJ 
HARMONIKUS 
SZEMÉLYISÉG-
FORMÁLÁSÉRT

Nagy megtiszteltetésként érte meg Kálnay 
Adél, a dunaújvárosi Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola tanítónője 2010. január 15-
ét, mert a magyar kultúra napja alkalmá-

ból Hiller István oktatási- és kulturális mi-
niszter a Szépművészeti Múzeumban Kará-
csony Sándor-díjjal ismerte el pedagógiai 
munkásságát. A Karácsony Sándor doktor-
ról (1891–1952) elnevezett díj a nagy peda-
gógus, filozófus, író és egyetemi tanár szel-
lemiségének örökségét folytatóknak adan-
dó. A filozófiai gondolkodás egyik legerede-
tibb alakjáról, korának nemzetközileg is elis-

mert tudósáról elnevezett rangos elismerés 
azoknak a tanítóknak adományozható, akik 
a gyermekek harmonikus személyiségfor-
málásában huzamosan kiemelkedő munkát 
végeztek. Évente összesen tíz főnek adha-
tó. Fejér megyéből ebben az évben Kálnay 
Adél tanítónő, József Attila-díjas írónő kap-
ta meg. Képünk a tanítónő munkahelyén, az 
iskola tanárijában készült.
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ramjában (TIOP) meghirdetett kétfor-
dulós pályázaton sikeresen szerepelt a 
Szent Pantaleon Kórház, amelynek a bírá-
ló bizottság a II. fordulóban elsőként ítélt 

201 445 143 forintot a sürgősségi betegel-
látás fejlesztésére. A súlyponti kórháztól el-
várt infrastrukturális és hatékonysági fel-
tételek megteremtését célzó támogatás-
ról szóló szerződést 2010. január 15-én ír-
ták alá a felek. A program megvalósulásá-
val – várhatóan 2010. december végére el-
készülnek a munkálatokkal – a 2006 végén 
átadott dunaújvárosi sürgősségi betegellátó 
osztály európai szintű, modern centrummá 
válik. A fejlesztés három fő területet érint: 
a betegellátás javítását célzó műszerbeszer-
zést és a detoxikáló kialakítását, az informa-
tikai rendszer korszerűsítését és energiata-
karékos építészeti megoldásokat, valamint a 
régóta esedékes liftfelújítást.

II. János Pál pápa 1992-ben indítvá-
nyozta, hogy február 11-én, a Lourdes-i 
Boldogasszony ünnepén legyen a bete-
gek világnapja. A Szentatya az ellene el-
követett merényletet követően egyre in-
kább megtapasztalta a betegség kereszt-
jét, s különös együttérzéssel fordult a 
betegekhez. 

A szenvedő emberekre akarta felhívni a 
figyelmet, és szolidaritást kért az egészsé-
gesektől. Azt akarta, hogy együtt imádkoz-
zunk a betegekért a keresztény tanítás tel-
jességének szellemében, amely a szenvedést 
a világ részének tekinti, s amely a betegséget 
nem csak a test szenvedéseként, az egészsé-
get pedig nem csak a betegség hiányaként 
közelíti meg.

„A betegség és a szenvedés a remény iskolá-
jává válhat” – ez XVI. Benedek pápa üzene-
te a betegek világnapjára, amelyre 18. alka-
lommal kerül sor 2010. február 11-én.

A pápa hangsúlyozza, hogy minden ke-
resztény arra kapott meghívást, hogy meg-
élje az irgalmas szamaritánus példabeszé-
dét. „Jézus ma is arra buzdít bennünket, hogy 
hajoljunk le a testben és lélekben sérült test-
véreinkhez, akikkel a világ útjain találko-
zunk. Ha befogadjuk és megéljük Isten kegyel-
mét hétköznapjainkban, akkor megérthetjük, 
hogy a betegség és a szenvedés a remény isko-
lájává válhat.”

– Nagy Gabriella
betegjogi képviselő, regionális koordinátor
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi 

Közalapítvány, Közép-dunántúli Regioná-
lis Iroda, Székesfehérvár

Kétszázmillió forint a Szent 
Pantaleon Kórház fejlesztésére

Betegek 
világnapja

E g é s z s é g ü g y

Pajzsmirigy- 
ambulancia 
Dunaújvárosban a kilencvenes évek 
elején dr. Pátkay József hozta létre a 
pajzsmirigy-ambulanciát, hogy a bete-
gek egységes gondozásban részesülje-
nek, majd később dr. Szabó Zoltán is 
csatlakozott az ellátáshoz.

A pajzsmirigyhormonok szinte vala-
mennyi szervrendszerünk működését 
befolyásolják: növelik a sejtekben a fel-
használt oxigén mennyiségét, szabályoz-
zák a táplálék fő elemeinek (zsírok, szén-
hidrátok, fehérjék) sejtszintű hasznosítá-
sát, az izomműködést és a központi ideg-
rendszer funkcióit. Három nagy csoport-
ját lehet megkülönböztetni a kezeltmi-
rigy-betegeknek: a struma, a túl-, illet-
ve alulműködő pajzsmirigy miatt kezelt 
betegek. Minden évben találnak egy-egy 
daganatos beteget is, de egy szövettani tí-
pusú megbetegedést leszámítva műtéti 
beavatkozással jól gyógyíthatók az elvál-
tozások. A műtéteket a régóta működő 
pajzsmirigy-sebészeten végzik a dunaúj-
városi kórházban. A betegségeket három-
fajta kezeléssel gyógyítják: gyógyszeres, 
műtéti, valamint jódizotópos beavatko-
zással. 

A dunaújvárosi kórház az endokrin 
betegségek Fejér megyei fekvőbeteg-el-
látó központja. A pajzsmirigy-betegek-
nek fenntartott ágyak a belgyógyászat-
hoz tartoznak. A betegeket hétfőn és 
kedden fogadják; egy-egy rendelésen a 
két orvosnál összesen nyolcvan-kilenc-
ven beteg jelenik meg, egyötödük új be-
tegként. A két orvos munkáját egy asz-
szisztens, Maárné Nagy Szilvia segíti. A 
rendelés csak háziorvosi beutalóval ve-
hető igénybe, és a vizsgálatra időpontot 
kell kérni, kivéve a sürgős eseteket, ami-
kor előjegyzésen kívül is fogadnak bete-
geket a háziorvossal történt telefonkon-
zultációt követően.

FEJÉR TV AZ INTERNETEN
Közéleti tudósítások, 

élő közvetítések az interneten
www.fejertv.hu

HIRDETÉS
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zonban egyetlen más klub sincs, 
amely annyi jótékonysági akció-
ban vett volna részt, vagy kezde-

ményezett volna, mint a Sapa Fehérvár AV 

19. Ezúttal is segíteni próbálnak, most az 
autistáknak: Soltész Miklós országgyűlési 
képviselő és Kósa Ádám EP-képviselő kez-
deményezése nyomán a szezon elkövetke-
zendő meccsein a jégkorongcsapat a Más 
Fogyatékos Gyermekekért Alapítványt tá-
mogatja.

– Magyarországon, a közhiedelemmel 
ellentétben, többnyire családban nevelked-
nek az autista gyermekek, akik épp ezért ko-
moly segítségre szorulnak. Az ellátórend-
szer hiányos, az autizmus diagnosztizálá-
sa általában megkésett, és sok helyen rossz 
a fejlesztés gyakorlata is. Éppen ezért rend-
kívül fontos lenne, hogy minél szélesebb 
együttműködés alakuljon ki – magyarázta 
Mahlerné Köfler Anikó, aki a 12 éve műkö-
dő alapítvány vezetőjeként meglepődött a 
jégkorong szakosztály felajánlásán.

Kósa Ádám, aki egyrészt a hazai 
fogyatékosügy képviselője, másrészt euró-
pai parlamenti képviselő, a társadalmi fe-
lelősségvállalás hazai elterjedését szorgal-
mazta. – Ma komoly problémát jelent, hogy 
gyakran több év telik el tétlenül, míg például 
egy autizmussal küzdő gyermekről kiderül, 

hogy autista. Így pedig értékes, a fejleszté-
sére alkalmas évek vesznek el – tette hozzá.

– Sokadszor próbálunk meg segíteni az 
idei szezonban. Hiszem és tudom, hogy fo-
gunk is, mert a mérkőzéseinkre kilátogató 
nézők igenis képesek arra, hogy támogassa-
nak jó kezdeményezéseket. A klubnak soha-
sem kérnénk segítséget, mert az nem lenne 
etikus, de másokon szívesen segítünk. Úgy 
gondolom, a magyar emberek képesek ösz-
szefogni, értelmes célokat önzetlenül tá-
mogatni. Erről személyesen akkor győződ-
hettem meg, amikor tavaly a Salzburg el-
leni „fight night” után komoly pénzbünte-
tést szabtak ki a klubra az EBEL döntésho-
zói, és a szurkolóink egyetlen nap alatt egy-
millió forintot gyűjtöttek össze nekünk. 
Megpróbáljuk minden lehetséges fórumon 
közzétenni az újabb adománygyűjtésünket 
– mondta el érdeklődésünkre id. Ocskay 
Gábor szakosztályvezető.

A tervek szerint az első alkalom, ami-
kor kinn lesznek az urnák a Jégcsarnokban, 
a Salzburg elleni alapszakasz mérkőzés lesz. 
Az akció a szezon utolsó hazai meccséig 
tart majd; ez azt jelenti, hogy 8-14 (EBEL 
vagy OB1-es) mérkőzésen keresztül lesz le-
hetőségük a szurkolóknak hozzájárulni az 
autisták körülményeinek javításához. Ezek 
között lesz egy olyan találkozó is, ahol az 
alapítvány elnöke és egy autista gyermek 
közösen végzi el a kezdőbedobást. A klub 
felajánlotta még, hogy egy alkalommal a be-
vétel egy részét szintén az alapítvány szám-
lájára utalja.

Az első bajnoki 
arany bűvöletében
Január 5-én kezdte meg a felkészülést a 
tavaszi idényre az NB I-es tabella élén álló 
Videoton FC. Az azóta eltelt egy hónap-
ban sok esemény zajlott le a pályákon a 
klub életében is.

Nagy megtiszteltetés érte a klub tulajdo-
nosát, Garancsi Istvánt, akit a profi klubok a 
Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségébe 
jelöltek. Ez elismerése annak a munkának, 
amelyet két év alatt vezetésével a menedzs-
ment véghezvitt: a csőd széléről Magyaror-
szág gazdaságilag legerősebb futballklubját 
építették fel.

Mezey György is építkezik: ő a tavaszi 
nagy menetelésre és a régóta áhított első baj-

noki címre készíti fel a gárdát, és erősítés-
nek számító futballistákat keres. Első lépés-
ként, még december elején leigazolta a négy-
szeres felnőtt válogatott Sándor Györgyöt a 
nagy rivális Újpesttől. A másik hazai átigazo-
lási bombát is a Videoton robbantotta azzal, 
hogy szerződtette az MTK rendkívül tehet-
séges, olimpiai válogatott-kerettag támadó-
ját, Lencse Lászlót. Távozók is akadnak, hi-
szen két légiós – Alison és Purovics – már el-
hagyta a klubot. Jelen pillanatban az együt-
tes még egy belső védőt és egy csatárt szeret-
ne igazolni. A védősorba a szerb Novakovics 
érkezhet. Ő együtt készült a csapattal, tesz-
telték is edzőmeccsen, viszont megsérült. 
A szakmai stáb szerződtetné, de csak akkor, 
ha felépült. Képben van egy csatár is, akiről 
egyelőre semmit nem tudni. Akad még egy 
labdarúgó, Dvéri Zsolt, aki visszavonult, de 
mégis maradt a csapatnál. „Drazsé” a sok sé-

rülés miatt szerette volna abbahagyni, de 
Mezey György ragaszkodott ahhoz, hogy a 
keretben maradjon. Így aztán ha kell, játé-
kosként, ha kell, lehetséges utódja, Ponczók 
Csaba személyi edzőjeként dolgozik.

Az együttes jelenleg tíznapos törökorszá-
gi edzőtáborban van, ahol lengyel, román, 
montenegrói és kínai ellenféllel is megmér-
kőznek. Az eddigi, itthoni felkészülési mér-
kőzéseken jól teljesítettek Farkasék, a takti-
kai elemek csiszolása és a formába hozás van 
még hátra. Az első idei tétmérkőzésre a Li-
gakupában, a Debrecen ellen kerül sor feb-
ruár 17-én, míg az első tavaszi bajnokit feb-
ruár 20-án, hazai pályán a Kecskemét ellen 
játsszák. Ekkor már 2700 székkel több lesz 
a Sóstói Stadionban, ugyanis a H- és a Ven-
dég-szektor is székeket kapott. A bővítés 
nyomán a stadionban összesen 14 300 ülő-
hely várja a szurkolókat.

Eddig is nyilvánvaló volt, hogy 
a Sapa Fehérvár AV 19 jégko-
rongcsapata különleges szere-
pet tölt be a magyarországi csa-
patsportok összességét tekint-
ve. A Győri Audi ETO női kézi-
labdázói és az MKB Veszprém 
férfi kézilabdázói mellett egye-
dül a fehérvári hokisok voltak 
képesek az elmúlt egy évtized-
ben folyamatosan nemzetközi 
szinten is eredményesek lenni, 
és sikerrel képviselni hazánkat. 

Önzetlenül 
segítenek

S p o r t

A
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él év telt el azóta, s Godót félisten-
ként szeretik immáron a megye-
székhelyen is, és még az EBEL vé-

dői is megtanulták a nevét. Írásunk kelet-
kezésekor a házi pontlistán 42 ponttal a 
harmadik helyen állt. Sőt, Ladányi Balázs 
– mert bizony róla van szó – a közelmúltban 
az „ebek ligájában” is nagyot alkotott… Ba-
lázzsal a kis Balázs fürdetése után, kutyasé-
táltatás közben beszélgettünk.

– Nagyon jól érzem magam Fehérvárott, 
a csapatban és a városban is – vág stílszerű-
en beszélgetésünk közepébe a csatár –, pe-
dig eleinte nagyon féltem, miként fogadta-
tom el magam a helyi közönséggel. Szeren-
csére sikerült megfelelnem az elvárásoknak, 
és ez megkönnyítette a beilleszkedésemet. 
Bátran mondhatom, hogy jó döntés volt ide 
igazolnom, s ha a vezetők is úgy gondolják, 
hosszú távra tervezem az ittlétem. 

– Hat hónap elteltével milyennek érzed az 
EBEL színvonalát?

– Franciaországban játszva is jó vélemé-
nyeket hallottam róla. Mesélték, hogy erős 
bajnokság, és ez beigazolódott. A franci-
áknál többet utaztunk, valamivel kevesebb 
mérkőzésünk volt, de kissé tempósabb, ro-
hanósabb volt a játék. Az EBEL-ben több a 
mérkőzés, és a technikai képzettség jobban 
érvényesül, ezért nekem jobban fekszik ez 
a stílus, és ez szerintem a teljesítményemen 
is látszik. A legjobb francia csapatok közül 
az első öt-hat gárda beférne a mezőnybe, 
de, őszintén szólva, a többi nem. Az osztrák 
bajnokság erősebb, ráadásul több a pénz is 
benne. Az egykori francia csapatunk hason-
ló költségvetésből három év alatt hatszor ju-
tott a bajnokság, illetve a ligakupa döntőjé-
be. Az EBEL-ben ez kevés ehhez.

– A nyáron műtöttek, a térded, a könyö-
köd sem volt tökéletes. Hogyan bírod a tempót, 
nem akadályoz-e valamelyik a játékban?

– A térdem szerencsére – le is kopogom 
– hibátlan, a könyököm miatt pedig egy ízü-

letbarát botra váltottam. Azóta nem volt 
problémám vele, de a bot olykor még zavar. 
Valószínűleg megszokom majd, de még idő 
kell hozzá.

– Milyen célokat tűztél magad elé?
– Harmincnégy évesen már nem konk-

rét helyezésekben gondolkodom. Termé-
szetesen szeretnénk minél tovább jutni az 
EBEL-ben, jó volna bekerülni a playoffba, 
de a magyar válogatottról és a magyar baj-
noki címről sem mondtam le. Úgy fogal-
maznék, hogy minden színtéren a lehető 
legjobb formámat szeretném nyújtani, ami-
vel jómagam is elégedett lehetek. Ilyen pe-
dig sose lesz, mert maximalista vagyok… 
– nevet, majd hozzáfűzi: Talán ezért tartok 
itt, ez visz előre! Szerintem a csapatunkban 
is rejtőznek még tartalékok, nem adtuk még 
ki magunkból a maximumot.

– A válogatottról eszembe jutott, hogy nem-
rég váltál meg az egyik emlékezetes mérkőzé-
sen viselt mezedtől.

– Igen, a svédek elleni mezemet elárve-
reztettem, és a bevételt a bullterrier fajta-
mentők javára ajánlottam fel. Sőt, mi több, a 
csapattársaimmal jelképesen örökbe fogad-
tunk egy megkínzott és láncon tartott ku-
tyust is, akit épp emiatt koboztak el előző 
gazdájától. Ocskay Gáborral is beszéltem, és 
ő is az ügyünk mellé állt, ezért két mérkőzé-
sünkön: január 19-én a Medvescak és 22-én 

a Graz elleni találkozókon perselyeket he-
lyeztünk ki. Az így összegyűlt bevételt a faj-
tamentő egyesület számára adományoztuk. 
Mielőtt megkérdezed, elmondom, hogy a 
perselyekből ötvenkétezer, a mezeladásból 
százezer forint gyűlt össze. De valójában 
nem is ez az akciónk jelentősége, hanem az, 
hogy ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy mi-
lyen felelőtlenül bánnak az emberek az ál-
lataikkal, és milyen meggondolatlanul vág-
nak állatok megvásárlásába. Azt is szerettem 
volna elérni, hogy szemléletváltozás követ-
kezzen be a bullterriereket illetően, mert ez-
zel a fajta kutyával kapcsolatban számos tév-
hit él az emberekben, s pánikszerűen irtóz-
nak, félnek tőle, holott nagyon barátságos, 
szerethető fajta, amely gyermekcentrikus, 
ha jól nevelik. Aki ismeri a bullterriereket, 
az szó nélkül lehajol és megsimogatja őket, 
s nem kérdezi: harap-e?

– Mire fordítódik az adományotok?
– A fajtamentők megkínzott, kidobott 

kutyákat fogadnak be. Menhelyük nincs, 
ideiglenesen nevelőszülőkhöz adják az ál-
latokat, amíg nem találják meg a legmegfe-
lelőbb gazdit. Sajnos azonban ezek az álla-
tok igencsak rossz állapotban vannak, s az 
orvosi költségek is magasak, ezért erre for-
dítódik az összegyűlt pénz. Egyébként csa-
patunk egyik szponzora, az AlfaVet Állat-
kórház ugyancsak csatlakozott az akciónk-
hoz, és felajánlotta azt is, hogy egy éven át 
ingyen kezeli a bullterrier szövetség kutyáit, 
és még a szükséges gyógyszereket is állja. Ez 
legalább ugyanennyi plusz forrást jelent.

– Mondhatjuk: valódi kutyaőrült vagy, de 
azért a sok negatív hír csak befolyásol?

– Egyáltalán nem. Saját kutyánk, Honey 
öt éves, és néhány hetes kora óta mi nevel-
jük. Nagyon barátságos kutya, a tizenhat 
hónapos kisfiamat sem kell féltenem tőle. 
Egyébként pedig azt vallom, hogy a házi 
kedvenc mindig olyan, amilyennek a gazdá-
ja neveli. – Szóládi Zoltán

A nyár egyik sportszenzációja volt, hogy az egykori dunaújvárosi 
válogatott hoki csatársor (Peterdi Imre, Vas Márton, Ladányi Ba-
lázs) az osztrák bajnokságban – az EBEL-ben – induló SAPA Fehér-
vár AV 19 együtteséhez igazolt. 

BALÁZS CÉLJA A FIGYELEMFELHÍVÁS VOLT

Eb és EBEL, avagy egy kutyaőrült 
csatár mentőakciója

F
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Januári Mézes- 
hegyi túra   
2010 első túrája előtt többen aggódva néz-
tük az eget. Az eső fáradhatatlanul esett, de 
mi kitartóbbak voltunk, és szombaton ne-
kiindultunk bevenni a pilisi parkerdőt. El-
szántságunkat látva az idő is engedett, már 
nem esett, és néha a nap is kisütött. A több 
mint húsztagú, különböző gyermekotthon-
okból érkezett jókedvű társaság Székesfe-
hérvárról Páty–Mézeshegyig ment busz-

szal. Ott már vártak minket. A vendéglátónk 
házáig vezető úton kissé elgondolkodtunk 
a folytatáson. A sár bokáig ért, pedig még 
csak a szélén jártunk az erdőnek. 

Julcsi, a vendéglátónk rendelkezésünkre 
bocsátotta a házát, a konyháját, néhány tar-
talék zokniját. Mindenki feltöltötte az erő-
tartalékait a közös tízórain, ahol a sonkás 
zsömle mellé még meleg kakaó is került. A 
gyerekek lelkesedését látva, sarat-hideget 
nem félve nekivágtunk a túrának. A havas 
utakon patakokban csordogált lefelé a víz. A 
gyerekek rendkívül élvezték, hogy lehet hó-
golyózni, szaladgálni és kiabálni. 

A hazaút kissé kalandosra sikeredett, az 
utazóközönség a buszon szóvá tette az el-
piszkolódott ruhákat. Pedig ha tudták volna, 
milyen jól szórakoztunk, talán kevésbé lettek 
volna szigorúak. A hazaúton elfogyott a ma-
radék csoki, szaloncukor, és közben már ar-
ról beszélgettünk, mikor megyünk újra.

– Janóné Ildikó 
elnök, Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 

Itt a farsang, áll a bál  

Idén is megrendezik a megyei jogászbált. 
A rangos eseménynek ez alkalommal is a 
jogászegylet megyei szervezete a gazdá-
ja. A megyei jogászbálra a szervezők febru-
ár 27-én 19 órára várják a vendégeket szé-
kesfehérvári a Novotel szállóba. A mulatsá-
gon, igazodva a hely szelleméhez, a lila lesz 
az uralkodó szín. A jogászbálra elsősorban 
a megyei jogásztársadalom tagjai lesznek 
hivatalosak. További információkat a 313-
336-os telefonon lehet kérni.

A Magyar Honvédség Összhaderő-
nemi Parancsnoksága és a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör február 20-án 18 
órai kezdettel a Videoton Oktatási Köz-
pontban közösen rendezik meg a tizen-
harmadik fehérvári honvéd bált. Fellép a 
Honvéd Együttes, a muzsikáról a Dimen-
zió Együttes és a Székesfehérvári Helyőr-
ségi Zenekar gondoskodik. 

Diákpárbaj  
Székesfehérvári középfokú ok-
tatási intézmények kelnek ver-
senyre egymással egy új já-
ték keretében. Az Art Kulturá-

lis Egyesület által útjára indí-
tott vetélkedősorozat címe Di-
ákpárbaj. A vetélkedők során a 
tananyagban szereplő különle-
ges ismereteken túl a nebulók-
nak szükségük lesz némi lele-

ményességre, kreativitásra, és 
fontos tájékozottaknak lenniük 
a város kulturális, illetve sport-
életével kapcsolatban.

Az első párbaj – 90 perc él-
vezetes kvízáradat kiszámítha-

tatlan, improvizatív elemekkel 
– február 5-én 18 órai kezdet-
tel lesz a Bahnhofban. A máso-
dik fordulót március 19-én, a 
harmadikat április 16-án tart-
ják.

Meglett, aki eltévedt
„Ne fékezz! Meg ne állj! Nem érted?! Kö-
nyörgöm, ne tedd ezt velem! A cicákat meg-
szoktam. A múltkor a megyénk határáig el-
kóborolt pulikutyáért, amit az Őrségbe vit-
tünk haza reményvesztett gazdájához, egy 
szót sem szóltam. De egy bárányt… Györ-
gyike, az Isten szerelmére!”

Györgyike azonban hajthatatlan maradt. 
És Ottókám a hátsó ülésen órákig szoron-
gatta a göndörszőrűt. „Megkeressük a társa-
it!” Hát persze. Ilyen úgysincs a mesékben. 
Eltévedt és megkeresett bárányról szól a fa-
bula, eltévedt, megkeresett nyájról viszont 
nem; ilyen gondolatot csak az élet szülhet. 
Lekapcsolták a rádiót, leeresztették az abla-

kokat. Lassan hajtottak, egyre a kolompszót 
fülelve. Cirkáltak a tisztások, dombok körül, 
sehol semmi. Besötétedett. Hogy Ottókám 
volt kimerültebb este kilenc felé, vagy a ri-
adt jószág, nem lehetett tudni. Aztán vala-
honnan, nagyon messziről, aprócska öblös 
kongások sorát vélték hallani. „Csak a fá-
radtság rezegteti a dobhártyánkat, bekép-
zeljük magunknak vagy netán…” És az asz-
szony, aki örök óvatos – a mögötte autózó-
nak nem kell figyelnie a táblákat –, hirte-
len mozdulattal letért az útról; huppant, és 
rázott a kocsi a szántóföld göröngyein. Ke-
resztülhajtott a földúton, fel a domboldalra. 
A reflektortól megriadt állatok mint a ten-
geri halraj húztak a fák felé. A puli csaholt, a 
pásztor meg állt, mint a cövek. Kikecmereg-
tek az autóból, és elindultak az ember felé. 

Az földbe gyökerezett lábakkal, meredten 
bámulta Ottókámat, kezében a nem min-
dennapi kedvenccel. „Szép jó estét! Meg-
lett, aki eltévedt.”

 Györgyike 36 (!) rúd bejglit süt a csa-
ládnak, barátoknak, minden karácsonykor.  
(Utánozhatatlan, fogyókúrázóknak egyálta-
lán nem javasolt. Lehet mohón tömni vagy 
kimérten falatozni, egyre megy - képtelen-
ség abbahagyni.) Minden este későn esik 
haza. Járja a szolgálatát, felkutatja az eleset-
teket. Telefonja állandóan csörög. „Képvise-
lő asszony! Bocsásson meg, hogy zavarom, 
tudom, hogy nem az ön körzetében lakunk, 
de azt beszélik, maga is hajlandó…” És ő 
meghallgatja. És fáradt. És hajlandó… Mert 
azok közé tartozik, akik a helyükön vannak 
a mai közéletben. – Méhes Mónika
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víz világnapjának idei jelmon-
data: „Tiszta vízet az egészsé-
ges világért”. Ezért olyan mű-

veket várunk, amelyek közvetlenül vagy 
közvetve a vízzel, a vízkincs értékével, fel-
használásával, fontosságával, életünkben 
betöltött szerepével, egészségügyi vonat-
kozásaival vagy akár szépségével hozha-
tók összefüggésbe. 

A rajzpályázaton (általános iskolá-
sok) technikai megkötést nem teszünk, 
de legfeljebb A3-as méretű rajzokat vagy 
max. 20 x 20 cm-es alapterületű kisplasz-
tikákat várunk. 

Az irodalmi pályázatra (általános is-
kolások) olyan versek, mesék, rövid kis 
írások küldhetők, melyek terjedelme leg-
feljebb egy-másfél oldal. 

A környezetvédelmi pályázaton (ál-
talános és középiskolások) szakmai jelle-
gű dolgozatokat szeretnénk látni, a terje-
delem képekkel együtt se haladja meg az 
öt gépelt oldalt. 

A fotópályázaton (általános és közép-
iskolások) csak kinyomtatott, legfeljebb 
A3-as méretű fotókat fogadunk. Díjazás-
ra azok a képek kerülhetnek, melyeknek 
megkapjuk az elektronikus változatát is 
(zsebokl@fejerviz.hu). 

Minden tanuló kategóriánként egy pá-
lyamunkával szerepelhet, melyet 2010. 
március 8-ig a FEJÉRVÍZ Zrt.-hez (8000 
Székesfehérvár, Királysor 3-15) kell el-
juttatni. Az alkotásokon kérjük, minden-
ki tüntesse fel nevét, korát (osztályát), is-
koláját, felkészítő pedagógusának nevét, 
és a fotóknál saját e-mail, illetve postací-
mét. A díjazottak – szakmai zsűrizés alap-
ján – a 10 kategóriában értékes könyvju-
talmat kapnak. A rajzpályázat legjobbjait 
a Magyar Víziközmű Szövetség (később 
megrendezendő) országos versenyére is 
továbbküldjük, az irodalmi és fotó pálya-
munkákat pedig a www.vizkincs.hu hon-
lapra is feltölthetik a pályázók, így ezek az 
országos pályázaton is részt vehetnek.

A helyezésekről és a díjátadó ünnep-
ségen való részvételről, annak időpont-

járól a nyerteseket külön értesítjük. 
A beküldött pályamunkákat a díjátadást 
követően megtartjuk (székházainkban 
közszemlére bocsátjuk), illetve kiadvá-
nyainkban, honlapjainkon felhasznál-
juk.

A kiírók várják a pályamunkákat!

· Fejér Megyei Önkormányzat
 ·  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata
 ·  Magyar Hidrológiai Társaság Közép-du-

nántúli Szervezete                  
 ·  Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság
 ·  Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Ter-

mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
 ·  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Kistérségi Intézete· Gaja Környezetvédelmi Egyesület· FEJÉRVÍZ Zrt.

A részletes pályázati kiírások a www.
fejerviz.hu és a www.kdtvizig.hu honla-
pon találhatók.

A Fejér megyei általános isko-
lák tanulói számára a víz vi-
lágnapja (március 22.) alkal-
mából rajz- és irodalmi pályá-
zatot, az általános és közép-
iskolások számára pedig kör-
nyezetvédelmi és fotópályá-
zatot hirdetünk. 

Rajz-, irodalmi, környezetvédelmi 
és fotópályázat a víz világnapjára

A

Takács Hajnalka – Csitary műhely, 1. helyezett Rajky Anna – Csitary műhely, 2. helyezett
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