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Stratégiai partnerekkel 
a szakképzésért 
A TISZK együttműködési megálla-
podást kötött a megyei kereskedel-
mi és iparkamarával, valamint a me-
gyei agrárkamarával.    – 12. ol dal

Szemle Pakson
  

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

A megyehatár nem 
lehet a fejlesztések gátja
Rendhagyó bizottsági üléseket tar-
tott a megyei közgyűlés Önkor-
mányzati, Vidékfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottsága. – 2. ol dal

Mesterségünk a turizmus
A Fejér Megyei Közgyűlés Ifjúsá-
gi és Turisztikai Bizottsága turisz-
tikai szakmai napot szervezett feb-
ruár 17-én a Megyeházán.  
 – 4. oldal

BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON

Vissza kell szerezni 
az atlétika presztízsét
Molnár Ferenccel, az atlétika után-
pótlásáért felelős szövetségi kapi-
tánnyal, a DAC egykori edzőjével 
beszélgettünk. – 13. ol dal
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– A legfontosabb feladatunk, hogy közösen 
felkészüljünk a 2011-ben esedékes magyar 
uniós elnökségre, valamint előkészítsük a 
2013–2020 közötti operatív programokat. 
Erősen kell lobbiznunk majd azért, hogy ne 
a fejlett nyugati államok elmaradottabb te-
rületeire összpontosuljanak a fejlesztések, 
hanem a nemrég csatlakozott országok ré-
gióira. Meg kell akadályoznunk, hogy Eu-
rópa kétpólusúvá váljon. Éppen ezért szor-
galmaznunk kell a Duna-régió kialakítását, 
amely a folyó menti országok együttműkö-
désén alapszik. Ahhoz azonban, hogy e té-
makörökben előbbre léphessünk, előbb sa-
ját házunk táján kell koncepciókat alkot-
nunk. A megyék a tervezés és a programo-
zás területén tudnak leginkább együttmű-
ködni – mondta Balsay István, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés alelnöke.

– Szükségszerű és sorsszerű az együtt-
működésünk, mert a vidék egységes fellé-
pése nélkül nem lehetünk eredményesek – 
hangoztatta Völner Pál, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés elnöke.

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés 
alelnöke követeléseket fogalmazott meg an-
nak érdekében, hogy a döntési mechaniz-
mus alulról építkező legyen. Majd méltat-

ta Fejér megye rendezési tervét, melyet a 
Pest megyei előkészítésénél most minta-
ként használnak.

Érd alpolgármestere, Segesdi János el-
mondta: a megvitatott témakörök mind-
egyike érinti városukat, több szomszédos 
megyével is kapcsolatban vannak emiatt. 
Szerinte közösségek nélkül nem tudnak lé-
tezni, egyedül nem megy. Varga Gábor, a 
Fejér Megyei Önkormányzat Önkormány-
zati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának elnöke a konkrétumok men-
tén megvalósuló összefogás fontosságát és 
az együttgondolkodás jelentőségét hangsú-
lyozta.

– Magyarország nagy lehetőségek előtt 
áll. Több olyan országos munka kezdődött 
illetve folyik, amelyekre a Közép-Dunán-
túl Régiónak és a megyéknek fel kell ké-
szülniük. Nagy öröm számomra, hogy Bics-
ke lehetett ennek az egyeztetéssorozatnak 
az első állomása – szólt a résztvevőkhöz 
Tessely Zoltán, Bicske polgármestere, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés tagja. 

A résztvevők konkrét terveket is érintet-
tek a tanácskozás során. Így szóba került a 
leállított vasútvonalak újraindítása, a Tarján 
és Csabdi közötti közút megépítése, a Mány 

és Zsámbék közötti közút felújítása, a bics-
kei nagy vasútállomás kistérségi közleke-
dési központtá fejlesztése, a bicskei csillag-
vizsgáló turisztikai célú hasznosítása és az 
M11-es út megépítése, amely az M7-es és az 
M1-es autópályákat kötné össze Bicske és 
Gyúró között.

Móron hasonlóan alakult a menetrend, 
azzal a különbséggel, hogy Pest megye – 
érthető okokból – ezen az ülésen nem vett 
részt. Jelen volt viszont Fenyves Péter, Mór 
polgármestere, Törő Gábor, a Fejér Megyei 
Közgyűlés alelnöke, valamint Simon Géza, 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
alelnöke. A tanácskozáson itt is szóba kerül-
tek országos jelentőségű ügyek, mint a Víz 
Keret Irányelv hosszútávú megalapozása és 
törvényi szintű szabályozása. A résztvevők 
megemlítették a Közép-dunántúli Operatív 
Program 2009–2010. évi akciótervét.

A résztvevők mindegyike – a közeljövő-
re nézve – kiemelt feladatnak tekintette a 
81-es főút mielőbbi fejlesztését, elsősorban 
a „halálútnak” nevezett közlekedési út négy-
sávosítását.

– Nagyon fontos lenne a térségnek a 
Mórt Székesfehérvárral összekötő vasúti 
szakasz újraindítása, valamint az Oroszlány-
Mór vasúti kapcsolat megteremtése. Min-
denképpen kiemelném, hogy önmagában 
is fontos a vasúti közlekedés, ha pedig a tu-
rizmust szeretnénk erősíteni, még kiemel-
kedőbb a jelentősége. A kerékpáros turiz-
mus például vasút nélkül nehezen elképzel-
hető. Egyébként szeretnénk kerékpáruta-
kat is építeni pályázati forrásokból, illetve a 
borturizmus és a falusi turizmus fellendíté-
se is kiemelt feladat – mondta el kérdésünk-
re Törő Gábor.

Az ülésen a konkrétumok között említet-
ték Bakonycsernye és a környék csapadék- 
és belvízelvezetésének végleges megoldá-
sát, Csákvár várossá válásának elősegítését, 
elsősorban ipartelepítéssel. Szó volt a 2000 
fő alatti kistelepülések pályázati lehetősége-
inek javításáról is, hiszen ezek a falvak gya-
korlatilag nem képesek önerőből pályázni.
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A megyehatár nem lehet 
a fejlesztések gátja

Rendhagyó, kihelyezett bizottsági üléseket tartott az elmúlt hetek-
ben a Fejér Megyei Közgyűlés Önkormányzati, Vidékfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága. A programsorozat további érdekes-
sége, hogy Bicskén és Móron is szomszédos megyékkel közösen fo-
galmaztak meg fejlesztési elképzeléseket, jövőbeni terveket.

M e g y e i  h í r e k
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A magyar–lengyel barátság 
napja Székesfehérváron
Székesfehérvár és Opole városa fél évszázados testvérvárosi kap-
csolatra tekint vissza Fejér megye 1996-ban kötötte, majd 2000-
ben újította meg testvérmegyei szerződését Opole vajdasággal. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a magyar-lengyel történelmi szálak 
városaink, megyéink között is folytonos megújulásra képesek. Ezt 
példázza a magyar–lengyel barátság napján, március 23-án a székes-
fehérvári Vörösmarty Színházban megrendezendő gálaest, melyen 
művészeink lengyel vendégelőadókkal közösen lépnek színpadra. 

Fejér Megye Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a magyar–lengyel ba-
rátság napja alkalmából tartott rendezvényeire.

MÁRCIUS 22. 
Fejér Megyei Művelődési Központ – Barátság Mozi (Székesfe-
hérvár, III. Béla tér 1.) 17.00 Katyn című lengyel film vetítése 
Kun Miklós történész bevezető előadásával. A Petőfi Mozi Music 
Pubban (Székesfehérvár, Arany János utca 22.) 19 órakor zenés  
irodalmi est keretében magyar és lengyel költők verseinek bemu-
tatására kerül sor. 

MÁRCIUS 23.
Vörösmarty Színház (Székesfehérvár, Fő u. 8.) 18:00 A Virág-
zó Opole című kiállítás megnyitója, Vargha Tamás Székesfehér-
vár MJV tanácsnokának közreműködésével. 19:00 Gálaest. Kö-
szöntőt mondanak: Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke; Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár MJV polgármes-
tere. Fellépők: Székesfehérvári Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, 
karmester: Major István; Primavera Vegyeskar, karnagy: Sza-
bó Adrienn; Take Style szaxofon kvartett – Állami Zeneisko-
la; akrobatikus, modern táncbemutatók Opoléből; Alba Regia 
Táncegyüttes, művészeti vezetők: Majoros Andor, Majoros 
Róbert; Opole Studio Piosenki – lengyel és magyar dalok a 
’70-es évekből.

Fejér Megyei Közgyűlés tavaly de-
cember 17-én úgy döntött, hogy 
a Székesfehérvár, Malom u. 6. 

szám alatti ingatlan kapcsán 2005. márci-
us 1-jén kötött és 2009. augusztus 31-én, 
majd a hosszabbítás után 2010. január 31-
én lejáró együttműködést (1475 m2-re havi 
100 000 + áfa kedvezményes bérleti díj-
jal) nem tudja tovább vállalni. Az ott mű-
ködő Alba Regia Táncegyesületnek a mini-
mális piaci árnál (2600 Ft/m2/hó) így is lé-
nyegesen kedvezőbb, 1900 Ft/m2/hó össze-

gű – a közüzemi költségeket nem tartalma-
zó – bérletet ajánl.

A február 25-i közgyűlésen L. Simon 
László, az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnöke kifejtette, hogy az egyesület vezeté-
se által ajánlott 237,30 Ft/m2/hó összegű 
bérleti díjat a megye a kormányzat sorozatos 
megszorító és forráselvonó intézkedései mi-
att nem tudja elfogadni.

– Elismerjük az egyesület fontosságát, 
ezért a határozat szerinti bérleti díjból 2010-
ben 1 327 500 Ft/hó összeget – havonta, 

utólag  – utaljunk vissza a számlájukra – java-
solta. A közgyűlés ezt elfogadta, így alakult 
ki a 15 930 000 Ft-os éves támogatás.

– A bérleti díj teljesen reális volt, mégis 
úgy döntöttünk, bizonyos összeget vissza-
adunk. Ez a helyzet – reményeink szerint – 
csak 1-2 hónapig tart, ennél többet nem tud-
tunk tenni – hangoztatta dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Az elnök beszámolt arról is, hogy a „Sze-
münk fénye” program keretében szinte vala-
mennyi megyei intézmény világításkorszerű-
sítésen esik át. A munkálatokat a Caminus Zrt. 
végzi, így a gyermekvédelmi intézmények, 
a Művészetek Háza, a martonvásári Pápay 
Ágoston iskola és diákotthon, a seregélyesi 
Eötvös József szakképző és kollégium, a velen-
cei óvoda, iskola, szakiskola, diák- és gyermek-
otthon, az Integrált Szociális Intézmények, a 
Fejér Megyei Múzeum, valamint a Vörösmar-
ty könyvtár világítási rendszere is megújul.

– 130 millió forintról van szó, és 15 éves 
bérleti szerződést kötöttünk a céggel. A kor-
szerűsített berendezéseket erre az időtartam-
ra bérbe adják a megyei önkormányzatnak 
évi 12,5 millió forintért. Ezzel 19,44 milliót 
takarítunk meg, amelyhez hozzájön még to-
vábbi hatmillió forint a villanyszámla csökke-
néséből. Amennyiben a cég sikeresen pályá-
zik a felújításra, akkor a megtakarításunk to-
vább nőhet – fejtette ki Balogh Ibolya.

Az elnök tájékoztatása szerint a közgyű-
lés újfent kiírta a megyei kórház főigazgatói 
álláshelyére is a pályázatot.

A
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Más, fontos napirendi pontok közt a Táncház 2010-es bérleti díjáról és 
önkormányzati támogatásáról is határozott a Közgyűlés.

Tizenhatmilliós tervezett 
támogatás a Táncháznak
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A Fejér Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Tu-
risztikai Bizottsága Mesterségünk a tu-
rizmus címmel turisztikai szakmai napot 
szervezett február 17-én a Megyeházán. 

– Fejér megye adottságai kiválóak a tu-
rizmus szempontjából: bővelkedik történel-
mi látnivalókban, gazdag a kulturális kínála-
ta, élő művészeti élettel, néphagyományok-
kal, kulináris örömökkel csábíthat, és akkor 
a Velencei-tó vagy Vértes kínálta természeti 
javakról még nem is esett szó. Mindezen ér-
tékek, ahogy a helyi termények, termékek 
és szolgáltatások mögött is a legfontosabb 
ugyanakkor az ember. Akinek, ha szükséges, 
át kell formálnia a gondolkodását, meg kell 
tanulnia a turizmust mint szakmát, és akinek 
nem szabad sajnálnia pénzt fektetniük a re-

mélt üzletbe. És aki felelősséggel is tartozik 
azért, hogy megóvja környezetét, kihasznál-
ja adottságait, de ne zsigerelje ki azt – hang-
súlyozta dr. Balogh Ibolya, örömét fejezte ki a 
díszterem előtti aulában látott helyi termékek 
miatt is. Hangsúlyozta, üzenete van a tárlat-
nak. A helyi emberek jelzik vele, hogy van-
nak még területek, amelyeket fel kell fedezni, 
a benne rejlő lehetőségeket ki kell aknázni.

– Paradigmaváltásra van szükség, mert a 
turizmus több, mint egy nemzetgazdasági al-
rendszer, meghatározó szerepe lehet – első-
sorban vidéken – a lakosság életkörülménye-
inek alakulására, a területfejlesztés kérdéseire 
nézve. Rendkívül fontos lenne, hogy az Or-
szágos Területfejlesztési Koncepció kidolgo-
zásakor a Velencei-tó–Vértes terület vissza-
kapja azt a kiemelt besorolást, amit korábban 
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Három megye – Bács-Kiskun, Fejér és 
Tolna – védelmi bizottságainak vezetői, 
valamint egyéb, a nukleárisbaleset-elhá-
rításban érdekelt szervek irányítói gyűl-
tek össze eszmecserére a Paksi Atomerő-
mű Zrt.-nél február elején.

A védelmi bizottságok nyilatkozatukban 
támogatják az új erőművi blokkok megépí-
tését (amelyek egyébként nagyságrendek-

kel biztonságosabbak lesznek a meglévők-
nél). De tudják, hogy az esetleges balesetek, 
katasztrófák nem állnak meg a megyehatá-
roknál, szükséges tehát, hogy az erőmű biz-
tonsági kérdéseivel mindhárom megyében 
rendszeresen foglalkozzanak. Tudniuk kell 
az erőmű működésével kapcsolatos tervek-
ről, változtatásokról, ahogy kellenek a gya-
korlatok is, hogy a közös döntések, intézke-
dések és cselekvések kipróbálhatók, begya-
korolhatók legyenek.

A tanácskozáson elhangzott előadások 
és a gyakorlati tapasztalatok alapján a há-
rom megye védelmi vezetői több technikai 
és egyéb kérést is megfogalmaztak a felelős 
minisztériumok, szervek felé. Ezek közül a 

leglényegesebbek: kérik, hogy központi tá-
mogatással épüljön ki teljes egészében a ri-
asztásban, irányításban kitűnően használ-
ható „Kisbíró” kihangosító rendszer, mert 
ez csak helyi forrásokból nem oldható meg. 
Szintén fontos kérésük, hogy tartsák meg az 
elhalasztott országos rendszergyakorlatot, 
mert a ki nem próbált módszerek és eszkö-
zök hibákat is rejthetnek. Harmadik lényegi 
kérésük, hogy a szárnyvonalak lezárásában 
érintett Mezőfalva–Paks vonal menekülhes-
sen meg, hiszen annak mind a vészhelyzeti 
kiürítésben, mind a tervezett bővítés építési 
munkáiban fontos szerepe lenne. 

A tanácskozáson – hat előadó közt – dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
és a megyei védelmi bizottság elnöke is fel-
szólalt, elemezve a tavaly szeptemberi alapi 
védelmi igazgatási gyakorlat tapasztalatait, 
hosszabb távú tanulságait.

A megbeszélés végén a résztvevők és az 
újságírók az erőmű gyakorló központjában 
ismerhették meg a blokkok berendezéseit és 
a dolgozók rendszeres felkészítésének, gya-
korlatozásának feltételeit.

Biztonsági 
tanácskozás 
Pakson

Mesterségünk 
a turizmus

M e g y e i  h í r e k

A Megyeházán gyűltek össze a 
katasztrófavédelem és a társ-
szervezetek vezetői, hogy ér-
tékeljék a 2009-ben elvégzett 
munkát. 

Mint Fülep Zoltán tűzoltó al-
ezredes, a Fejér Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezető-
je megnyitójában elmondta, a 
tavalyi év feladatait sikerült hi-

ánytalanul elvégezni, annak el-
lenére, hogy a gazdasági helyzet 
romlásából adódóan csökken-
tek a források, és a létszámstop 
is érzékenyen érintette a szerve-
zetet. Mégis teljesítették célki-
tűzéseiket, és kifizetetlen szám-

lákat sem hagytak maguk után. 
Az igazgató után a polgári véde-
lem különféle területeiről hang-
zottak el jelentések, végezetül 
pedig dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Védelmi Bizottság elnö-
ke szólalt fel.

Katasztrófavédelmi évértékelő 
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– Beadványomban – tényekkel, adatokkal 
is alátámasztva – azt állítottam, hogy a ma-
gyar kormány a 2007-es költségvetésben 
számos ponton megsértette az Alkotmányt, 
csorbította az önkormányzatok alapjogait, 
elvonta bevételeik egy részét, és nem telje-
sítette az állam finanszírozási kötelezettsé-
geit – kezdte sajtótájékoztatóját dr. Balogh 
Ibolya közgyűlési elnök.

– Elfogadjuk, hogy a soron kívüli vizs-
gálatot (melyet kértem) nem támogatták. 
Azt is, hogy az AB-nek van ügyrendje, ügy-
viteli szabályzata. Ám tekintve, hogy szin-
te minden állampolgár igénybe vesz me-
gyei önkormányzati szolgáltatásokat is – az 
egészségügyben, a szociális ellátásban vagy 
a gyermekvédelemben –, tízmillió ma-
gyar érdekeit sérti a hosszú hallgatás. An-
nál is inkább, mert a beadványunk beér-
kezése után nyilvántartásba vett ügyekkel 

kapcsolatban már számos határozat szüle-
tett. Egy jól működő jogállamban nem jut-
hattak volna a dolgok idáig, és az sem elfo-
gadható, hogy az AB egy ilyen horderejű, 
az összes megyét és minden magyar állam-
polgárt érintő ügyben ezer napon keresztül 
a fiókjában pihentesse a beadványt, köz-
ben pedig gondoskodásra szoruló idősek, 
betegek, gyerekek érdekei sérüljenek. Úgy 
gondolom, a beadvány elkészítésével és 
benyújtásával a megyei önkormányzatok 
minden törvényes lehetőségüket kimerí-
tették annak érdekében, hogy az igazságu-
kat keressék, és megpróbálják orvosoltat-
ni az elszenvedett jogsértést. Ha erre nem 
kapnak – ahogy nem kaptunk – érdemi vá-
laszt, nem marad más eszköz, mint minden 
lehetséges módon a nyilvánosság elé tárni 
a történteket – mondta a megyei közgyű-
lés elnöke.

A magyar köznyelvben kissé ismeretle-
nül cseng a „barnamező" elnevezés. A 
zömében leromlott állapotú, használa-
ton kívüli, környezeti károkkal terhelt, 
tisztításra váró területeket nevezik így a 
szakemberek. Mielőbbi hasznosításuk-
ra, használati funkcióhoz szükséges inf-

rastrukturális beruházások elvégzésére Európa-szerte pályázatokat írnak ki.
A barnamezős ipari területek jellemzője az erős szennyezettség. Ezeknek mielőbbi 

felszámolására és környezetbarát újrahasznosítására az EU-tagállamok a SEPA projek-
tet jelölték ki. A Közép-Pannon Nonprofit Kft. Székesfehérváron, a Hiemer-házban ren-
dezte meg nemzetközi konferenciáját a SEPA-projekt külföldi partnerei részvételével. 

– A SEPA-projekt hét ország kilenc szervezete által megvalósítandó kezdeménye-
zés, amelyben Bulgária, Szlovénia, Olaszország, Románia, Görögország, Szerbia és Ma-
gyarország vesz részt. Hazánkban megvalósító partnerként szerepel a Közép-Pannon 
Nonprofit Kft. – mondta el lapunknak Horváth Viktor, a cég menedzsere. Hozzátette, 
az Európai Unió Dél-kelet Európai Transznacionális Programjának keretében nemzet-
közi konzorcium tagjaként nyerték meg a pályázatot, s vele a jelentős támogatást. 

A teljes projekt mintegy 440 millió Ft támogatást kapott.  A 2009-ben elindult kez-
deményezés három évig működik „fenntartható iparterületek” néven, amely a magyar-
országi iparterületek további fejlesztését célozza. Horváth Viktor arról is tájékoztatott: 
az uniós programnak része a közös hulladékgyűjtés, a szennyvízkezelés és az energia-
vételezés a megújuló energiaforrások használatára, végül pedig a közös és jól működő 
gyakorlatokat a hazai viszonyokra alkalmazzák. A magyar beruházók regionális szinten 
gondolkodnak, s terveik szerint a három megyében egy olyan barnamezős területet ala-
kítanak át, ahol ezt a módszert adaptálják. Székesfehérváron nincs még konkrét hely-
szín, a szervezők egyelőre az együttműködőket kutatják. 

Barnamezős 
ipari területek 
újrahasznosítása 

elvesztett, és amely sokkal több lehetőséget 
biztosít például a Balaton vagy a Tisza-tó 
számára – emelte ki Balsay István alelnök.

– Sajnálatosan kevés eszköz van az ön-
kormányzatok kezében ahhoz, hogy egy-
egy megye, térség turizmusát aktívan ala-
kíthassák. Mindenkinek lehetősége van 
ugyanakkor arra, hogy a maga módján elő-
segítse az együttműködések létrejöttét, az 
információcserét. Egy ilyen szakmai nap, 
a turizmus és vendéglátás különféle terü-
letein tájékozott előadók tanácsai komoly 
értéket jelenthetnek, új ötleteket adhatnak 
a hallgatóságnak – mondta Tóth Erika, az 
Ifjúsági és Turisztikai Bizottság elnöke.

A szakmai napon előadást tartott Sik-
lósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő (CP 
Contact Kft.), Lévai Ferenc vezérigazgató 
(Aranyponty Zrt.), Rókusfalvy Pál igazga-
tó (Roxer Produkció Kft.) valamint Dégi 
Zoltán adó- és illetékügyi szakigazgató.

Az AB 1000 napos hallgatása

M e g y e i  h í r e k

Gyermek-
védelmünk
tavaly 
A Fejér Megyei Önkormányzat Gyer-
mekvédelmi Központja tartott 2009-
es évértékelőt a Megyeházán. Gon-
dokról és eredményekről egyaránt szó 
esett. Dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte a megjelent 
szakembereket, és megköszönte tava-
lyi munkájukat. Őt követően Deresné 
Tanárki Mária, a központ igazgató-
ja értékelte az évet. Kitért az intézmé-
nyi munka szinte összes feltételére, as-
pektusára, a gátló és a segítő ténye-
zők mindegyikére. Utóbbiak közül ki-
emelte az adományozók és a civil segí-
tők fontosságát a napi munkában.

A Fejér Megyei Önkormányzat – a többi megyei önkormányzat tá-
mogatásával és felhatalmazásával – 2007. május 7-én az Alkotmány-
bírósághoz fordult panaszával. Válasz máig nem érkezett.
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verseny kezdete előtt Vörös Fe-
renc ezredes, a Fejér Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság elnö-

ke mondott köszöntőt. Hangsúlyozta, egy-
re nagyobb jelentősége van annak, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek a közlekedési 
szabályokkal, és megtanuljanak szabályosan 
közlekedni.

– A közlekedésismereti versenyt Fe-
jér megye általános iskoláinak negyedik és 
nyolcadik osztályos tanulói számára hirdet-
ték meg. Az elmúlt esztendő végén az isko-
lai fordulók véget értek, s a megye húsz is-
kolájából a legjobban teljesítő diákok ne-
vezhettek a megyei döntőbe – mondta Il-
lés Mihály alezredes, a Fejér Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság titkára.

Végül összesen 37 gyermek, 19 negyedi-
kes és 18 nyolcadik osztályos tanuló mér-

hette össze a tudását. Az elméleti feladatok 
megoldása, a KRESZ-tesztlapok kitöltése a 
főkapitányság tantermében zajlott, ügyes-
ségi pályaként pedig a tornaterem szolgált, 
ahol a gyerekeknek kerékpárral kellett vé-
gigmenniük az akadálypályán.

A fiatalok a megye különböző helye-
iről, így Sárbogárdról, Csórról, Mórról, 
Mezőszilasról, Vértesboglárról, Enyingről, 
Válról, Abáról, Adonyból, Nagyvenyimről, 
Dunaújvárosból és Székesfehérvár több is-
kolájából érkeztek. 

A negyedik osztályosok versenyében az 
első helyet Szabó Dávid Tibor, a dunaújvá-
rosi Dózsa György Általános Iskola tanu-
lója szerezte meg. A nyolcadik osztályosok 
között a legfelső fokra Molnár Gábor, a fe-
hérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola 
diákja állhatott fel. Az április 15–17-re meg-
hirdetett országos versenyt Szeghalmon 
rendezik, ahol a megyét a két első helyezett, 
Szabó Dávid Tibor (jobbról) és Molnár Gá-
bor (balról) képviseli.
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A Fejér Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság által életre hí-
vott, általános iskolások szá-
mára meghirdetett közlekedés-
ismereti versenyt február15-én 
rendezték a megyei rendőr-fő-
kapitányságon.

M e g y e i  h í r e k

ALSÓTEKERESI 
FAISKOLA KFT.

Tavaszi nyitási akció!
Szabadgyökerű rózsák óriási 

választékban 190 Ft/db
Sövénynek is ültethető örökzöldek.

– Leylandi ciprus
125/150 cm 3500 Ft/db

– Oszlopos tuja 
125/150 cm 3000 Ft/db

Árudánk a 7-es út 100. kilométerkőnél 
várja kedves vásárlóit.

Nyitva: h.–szo. 8-tól 16 óráig,
vas. 8-tól 12 óráig. Tel.: 22-374-384

www.altekfa.hu

KRESZ-verseny 
tesztlappal 
és ügyességi 
feladatokkal

A

Két európai uniós fejlesztési projekt meg-
nyitója zajlott egyszerre a Fejér Megyei 
Könyvtár olvasótermében. Az egyik a 
könyvtárak infrastrukturális fejlesztésé-
re, a másik a társadalmi megújulás opera-
tív programra benyújtott és elnyert pályá-
zat. A gyakorlatban mindkettő a könyvtári 
szolgáltatások fejlesztéséről szól. 

Mindkét esetben a Vörösmarty Mihály 
Megyei Könyvtár a konzorciumvezető, a 
résztvevő tagok is szinte ugyanazok – mond-
ta Komlósi József projektmenedzser. A me-
gyei intézmény mellett a fejlesztésekben a 

Gárdonyi, az Aranybulla, a székesfehérvári 
városi könyvtár, a Kodolányi Főiskola könyv-
tára, az Egyházmegyei Gyűjtemény püspöki 
könyvtára és a Fejér Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának könyvtára vesz részt.

A projekt egyik kiemelt célja, hogy meg-
erősítse a könyvtárak informatikai infrast-
ruktúráját. Új szervereket állítanak munkába, 
és új számítógépekkel bővül a dolgozók által 
használt géppark is. A hálózatfejlesztés révén 
a megyei könyvtár tárolókapacitása is bővül-
ni fog. Erre szükség is lesz a jövőben a könyv-
tárakban előállításra kerülő digitális doku-
mentumok tárolásához.

Komlósi József arról is tájékoztatott, hogy 
a projekt keretében a könyvtári katalógus „fel-
használóbarát” továbbfejlesztése is megtör-

ténik. Ennek segítségével az olvasóknak be 
sem kell menniük a katalógus átböngészésé-
hez, elektronikus úton intézhetik a könyvek 
kiválasztását, előjegyzését és meghosszabbí-
tását. A megyei könyvtár esetében a „hangos 
felolvasó program” teszi könnyebbé vakok és 
gyengénlátók számára a szolgáltatások elérését. 

– Nagy örömet jelentett a két pályázat meg-
nyerése több településsel együtt a konzorci-
umban, hiszen ez azt jelzi, az együttműködés-
nek komoly jelentősége van – ezeket a gondo-
latokat már dr. Balogh Ibolya, a megyei önkor-
mányzat elnöke fogalmazta meg. Azt is hozzá-
tette, az elnyert támogatásból komoly összeg 
jut a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár in-
formatikai és infrastrukturális fejlesztésére és 
hozzá szorosan kapcsolódó programokra.

Jelentős fejlesztések 
a megye könyvtáraiban

HIRDETÉS

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

fehervarujsag-cs4-2010-03.indd   6fehervarujsag-cs4-2010-03.indd   6 2010.03.01.   23:04:402010.03.01.   23:04:40



M e g y e i  h í r e k

2 0 1 0 .  m á r c i u s  •  7

M e g y e i  h í r e k

Szomorú 
emlékezés egy 
értelmetlen 
korszakra
A Vörösmarty Színház galériájában tár-
lattal emlékeztek a kommunista dik-
tatúra áldozataira. A Szilánk a szívtá-
jékról című kiállítás részletesen bemu-
tatja a kor borzalmait, amelyeket jól 
ábrázolt megnyitóbeszédében Vargha 
Tamás, Székesfehérvár tanácsnoka.

Hangsúlyozta, a kommunizmus kísér-
tetjárása akkor vett tragikus fordulatot, 
amikor az értelmiség gondolat-játékából 
történelmi valóságot akartak kreálni az 
Eszme megszállottjai.

– Gondolatban fejet hajtunk a jeltelen 
szibériai tömegsírokban, börtönteme-
tőkben, a 301-es parcellában, az elmúlt 
években emelt emlékművek alatt örök ál-
mukat alvó áldozatok előtt. Áldozatokra 
emlékezünk, akik életüket vesztették, és 
áldozatokra, akiknek a lelke sérült a rette-
netes kísértetjárás évtizedeiben – mond-
ta beszédében Vargha Tamás.

HIRDETÉS

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon 
megtartották hagyományos évértéke-
lő tájékoztatójukat a rendőri vezetők. A 
beszámolókból kiderült, hogy még több 
egyenruhás kerül a közterületekre, és to-
vábbra sem lesznek elnézőek az ittasan 
közlekedőkkel szemben.

Dr. Simon László megyei rendőrfőkapi-
tány a 2009-es esztendő tapasztalataiból ki-
indulva megfogalmazta: legfontosabb fel-
adat, hogy a megye területén tovább növeljék 
a rendőri jelenlétet  a közterületeken. Örven-
detes, hogy a tavalyi évben az ismertté vált 
bűncselekmények száma kilenc százalékkal 
csökkent. Legfontosabb természetesen, hogy 
az emberek biztonságérzete növekedett. A fő-
kapitány megerősítette: egy hónapon belül a 
megyében 81 fiatal rendőrt állítanak munká-
ba, s így a tervek szerint biztonságosabb me-
gyét tudnak garantálni az itt élők számára.

A közúti balesetekről szólva elmondta, 
a személyi sérülések esetében nem történt 
növekedés 2009-ben az elmúlt évekhez vi-

szonyítva. Pozitívnak tekinthető, hogy öt év 
adatait értékelve csökkent a halálos kimene-
telű közlekedési balesetek száma is.

– Az előző évekhez viszonyítva tavaly si-
került a legtöbb ittas vezetőt a forgalomból 
kiszűrni – tájékoztatott dr. Simon László fő-
kapitány. 

Dr. Lasancz Zoltán, a Fejér Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnügyi igazgatója arról 
számolt be, hogy a korábbi években elkezdő-
dött bűnmegelőzési programok, mint az Ovi-
Zsaru, a DADA, a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM), illetve az időskorúak 
„trükkös lopások” elleni védekezését szolgáló 
„Nyitott Szem, Zárt Kertajtók! Mozgalom” a 
következő esztendőben is folytatódnak.

Kedvező adatok
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atalmas érdeklődés övezte Csoóri 
Sándor A Föld, nyitott sebem 
című verses válogatásának dedi-

kációját a belvárosi Vajda János könyves-
boltban. A találkozót követően, meglepetés-
ként, a Szent István Művelődési Házba hív-
ták születésnapjának ünnepelésére.

– Csoórira úgy tekinthetünk, mint a je-
len elszegényedett és torzított világ jobbik 
részének vezérére, az értéket kereső és szol-
gáló, egy nyelvben és történelemben gyöke-
rező élet politikai gondolkozásának szelle-
mi vezéralakjára – ezen gondolatokkal nyi-
totta meg a köszöntések sorát Spányi Antal 
megyéspüspök.

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Önkormányzat elnöke emlékeztetett: 
Csoórinak mint a kultúrára, közgondolko-
zásra, a nemzet jövőjére ható pozitív erő-
nek hatását érezzük, de valódi nagyságát 

ma felbecsülni lehetetlenség. Ha a nevét 
említik, akkor nem csupán költőként, fil-
mesként, a Magyarok Világszövetségének 
és a Duna Televíziónak életet, szellemet 
adó gondolkodóként említik. Ha róla esik 
szó, akkor Ő „A Csoóri”. Végezetül szüle-
tésnapi ajándékként Kodolányi Zoltán (az 
író unokájának) csodás, boros kerámiáját 
nyújtotta át az ünnepeltnek.

Székesfehérvár polgármestere, Warva-
sovszky Tihamér Shakespeare-t némiképp 
átköltve Antonius szavaival köszöntötte az 
írót: „Szeretni jöttünk Csoórit, nem dicsér-
ni.” Elmondta, azt az embert köszönti, aki a 
magyar kultúra nagyköveteként bejárta a vi-
lágot, de hűségesen mindig visszatért szülő-
földjére.

Vargha Tamás, Székesfehérvár önkor-
mányzatának tanácsnoka személyes emlé-
keit felelevenítve arról beszélt: azt a nemze-
déket képviseli, akik számára a helyes érték-
rendet Csoóri Sándor adta meg. 

A költő szűkebb pátriája képviseletében, 
Zámoly község önkormányzata nevében 
Baki Dezső köszöntötte, felelevenítve az al-
kotó pályájának egy-egy pillanatát.

– Mindig is azt tettem, amit belülről 
éreztem, semmi egyébre nem figyeltem – 
mondta végezetül maga az ünnepelt. 

A TÁMOP „Építő közösségek” prog-
ramjának második körében „A köz-
művelődés a nem formális és infor-
mális tanulás szolgálatában” című 
pályázatával több mint 37 millió fo-
rintos támogatást nyert el a Művésze-
tek Háza.

– Ez egy újabb pozitív hír és megerő-
sítés. Ugyanis van, ahol a megye, tragikus 
anyagi lehetőségei okán, egyszerűen be-
zárta művelődési központját. Mi inkább 
bízunk és reménykedünk, márpedig ha 
nem zárunk be egy intézményt, akkor 
biztosítani kell a lehetőséget a fejlődé-
sére is – beszélt a sikeres pályázat hátte-
réről dr. Balogh Ibolya, a fenntartó Fejér 
Megyei Önkormányzat közgyűlésének 
elnöke.

Hozzátette, a Művészetek Háza prog-
ramja az egész életen át tartó tanulás-
ról szól, elsősorban azoknak a fiatalok-
nak, akik családi vagy egyéb szociális kö-
rülményeik folytán csak nehezen juthat-
nának ilyen lehetőségekhez. Nekik bősé-
ges képzéseket, fejlődési lehetőségeket 
kínálnak az iskolai oktatáson kívül.

Juhász Zsófia, az intézmény vezető-
je ezt követően elmondta, hogy a pályá-
zat elkészítése – melyben a megyei ön-
kormányzat dolgozói segítették őket – a 
ház munkatársainak is sok tapasztalattal 
szolgált.

Gonda Emma, a projekt menedzsere 
elmondta, a Művészetek Háza vállalásai a 
12-21 éves korosztályt célozzák meg, és 
négy fő komponensből állnak. Ezek az 
oktatást kiegészítő, iskolán kívüli progra-
mok, a digitális és nyelvi kompetenciák 
fejlesztése, a demokratikus jogok gyakor-
lását segítő programok és a megtartó ké-
pességet segítő foglalkozások. A tájékoz-
tatón elhangzott az is, hogy a 2009 őszé-
től 2011 nyaráig tartó projektben össze-
sen1500-1600 gyerek részvételére számí-
tanak.

K u l t ú r a

A 80 éves Csoóri Sándort köszöntötték 
Élete maga is egy mű, amelyben felelősség, nemzeti összetartozás és 
ennek érdekében való tenni akarás egyaránt jelen van. Ezen gondola-
tok fogalmazódtak meg Székesfehérváron, a Szent István Művelődé-
si Házban, ahol a 80 éves Csoóri Sándor Kossuth-díjas költőt, írót kö-
szöntötték barátai, hívei, falubelijei, a megye és a város elöljárói.

Művészetek Háza: 
Bezárás 
helyett komoly 
építkezés

Különszobát
kapott a Szilárdfy-
gyűjtemény
Újabb országos jelentőségű gyűjtemény-
nyel lett gazdagabb Székesfehérvár. A Szé-
kesfehérvári Egyházmegyei Múzeum jóvol-
tából Szilárdfy Zoltán felbecsülhetetlen ér-
tékű magángyűjteménye kapott állandó he-
lyet. A tárlatot Spányi Antal megyéspüs-
pök, Mózessy Gergely, a múzeum igazga-
tója és Smohay András művészettörténész 
nyitotta meg.

– Szilárdfy az egyházmegye papjaként, 
művészettörténészeként a XVIII. századi 
vallásos élet olyan emlékeit mentette meg, 
amelyek kivesztek a napi használatból, sőt 
az emlékezetből is. Amulettek, tudományos 
szenzációnak számító apácamunkák, le-
nyelhető szentképek, bajtól megvédő frász-
sapka, türelemüveg látható többek között a 
gyűjteményben – hangzott el a megnyitón.

H
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K u l t ú r a

Szobrokon 
keresztül a világ

– Közel 30 éve tartózko-
dom a Velencei-tónál, sa-
ját kezünk munkáját di-
cséri a ház, amelyben 6-7 
éve lakunk. Barátaink-
kal régóta feszegetjük azt 
a kérdést, miként lehetne 
a tókörnyéket olyankor is 

mozgalmassá, érdekessé, vonzóvá tenni, ami-
kor nincs jó idő. Öt éve indult el az az összefo-
gás, amely a tóparton elterülő települések kö-
zött jött létre. A Velencei-tavi Nyári Játékokról 
van szó, amely végre nem a különböző érde-
kek mentén szerveződött, hanem a célok men-
tén: e gyönyörű régióban az emberek kreativi-
tásának igyekeztek teret adni. A rekreáció mel-
lett kreáció és co-kreáció, vagyis az együttmű-
ködő alkotás kapott itt helyet. Az alkotó turiz-
muson dolgozunk öt éve, bár korábban is fo-
lyamatosan kerestünk alkotó helyet a tó körül. 
Fantasztikus légkör uralkodik ezekben az al-
kotótáborokban, amelyekbe a székesfehérvá-
ri Tóparti Gimnázium tehetséges diákjai és ta-
nárai mellett a Nyugat-magyarországi Egyete-
met is bevontuk. A Velencei-tavi Nemzetközi 
Symposion is ebből nőtt ki, immáron négy éve 
jönnek hozzánk Németországból, Belgiumból 
és Európa több más országából a kollégák.

– Alkotótevékenysége ennél jóval régebbről 
ered…

– A családalapítást követően sok irányt ki-
próbáltam, de sok út nem tetszett. Egyszerű-
en nem akartam műtárgytermelővé válni, in-
kább a kutatáshoz vonzódtam. Életem első 
szimpóziuma volt a döntő, akkor érzetem 
azt, hogy ebben a közegben tudok igazán al-
kotni. Ott vagyok a semmi közepén egy adott 
időpontban, amikor válaszokat kell adni vala-
milyen kérdésre, amely akkor válik aktuális-
sá. Le kell ásni olyan mélységekbe az elmé-
ben, amelyekből aztán őszintén tudok épít-
kezni. Fontosnak tartom, hogy ezt a tudá-
somat továbbadjam, ezért is örülök annak, 
hogy egyetem mellett a Tópartiban is oktat-
hatok. Úgy kell ezt elképzelni, mint a vízcsa-
pot, amikor kinyitják: minél több víz folyik 
ki, vagyis minél többet adok, annál többet 
tudok majd befogadni, és akkor még jobban 
áramolnak a dolgok. A Velencei-tó kapcsán is 
ez mozgatott ahol élek, ott is szeretném meg-
osztani a tudásomat, csak legyen rá vevő.

– Pályázott a Nemzeti Emlékhely ötletpá-
lyázatán is, de az értékelési rangsorban hátrébb 
végzett. Sokaknak viszont nem tetszett az épí-
tészkamara döntése, ajánlása. Önnek mi volt az 
elképzelése ezzel kapcsolatban, és mi a vélemé-
nye a döntésükről?

– Az alapkoncepcióm abból indult ki, 
hogy egy valamikori épület romjain gyor-
san megtelepszenek a növények. Ezt saját 
szememmel tapasztaltam meg egy Kecske-
mét melletti egykori tanya helyén. Az egész 
olyan volt, mint egy fák alkotta templom. A 
Nemzeti Emlékhelyen egykor szintén egy 
építmény állt, ezt kívántam fényből alkotott 
konstrukcióval, levegővel, fák ágait idéző ne-
mesacél idomokkal megjeleníteni. Láttatni 
kívántam, hogy ez a magyarság számára fon-
tos, ünnepi hely, ide kötődik a múltunk. Nem 
a maga valójában akartam az emberek elé tár-
ni, egyszerűen csak sejtettem, hogy itt valaha 
egy nagyon fontos templom, egy királyi sír-
hely állt. A gyökerek, a múlt és a jövő kapcso-
lata – ezek voltak a mozgatórugók a tervezés 
során. Wilber azt mondja a szellem objektív 
fele a természet. Minden abban van. Üzlet-
sort, tornacsarnokot, de még egy kockát sem 
tudok elképzelni akkor, amikor meg akarjuk 
mutatni Európának és a világnak, honnan is 
indult el ez a nemzet. A döntést nem kívá-
nom kommentálni, de azt mindenképpen 
megjegyezném, a sorrendet kizárólag egyet-
len szakma állította össze, ami nem helyes. Ez 
ennél jóval összetettebb és fontosabb téma. 
Én azt tanultam a középiskolában, hogy ha 

feltűnő dolgot akarok alkotni, akkor egy koc-
kát tegyek be az erdőbe. De ha valamit jól el 
akarok rejteni, akkor a kockát vigyem be a vá-
rosba. Nos, ezt sejtem a háttérben, ami egy-
általán nem tetszik. Arról már nem is beszél-
ve, hogy egy keresztény emlékhelyet akarunk 
egy másik vallás szent helyére utaló alkotás-
sal – mekkai kábakő – bemutatni. Ez egyéb-
ként nem a saját gondolatom, az építész ka-
marai vitanapon hangzott el.

– Mikor láthatjuk következő kiállítását?
– Március 1-jén a KOGART Kortárs Mű-

vészeti Gyűjtemény által megvásárolt mun-
kákat mutatják be a KOGART Házban, 
amelyben helyet kapott az egyik alkotásom 
is. Nyertem egy Hungart ösztöndíjat, amely-
nek zárásaként – az év végén – az Olof Palme 
Házban lesz a többi ösztöndíjassal együtt be-
mutatkozásom. Ez két év munkáit fogja fel-
ölelni. Most leginkább ezen dolgozom, tér-
beli és kétdimenziós alkotásokkal készülök.

PÉTER ÁGNES: 1949-ben született 
Szabadszálláson. 1964–1968-ig járt a 
Képzőművészeti Gimnázium festő szaká-
ra. 1972–1976-ig a Képzőművészeti Főis-
kola szobrász szakát végezte (két év mes-
terképző). 1990-ben Római ösztöndí-
jat nyert. 1996-ban és 1998-ban Ludwig 
ösztöndíjas, 2009-ben Hungart ösztöndí-
jas. 1987 óta rendszeres művészetszerve-
ző tevékenységet folytat, alapítója művé-
szeti szervezeteknek, alapítványnak. Mű-
vészetoktatás közép és egyetemi szinten, 
kurzusvezetések. Regionális művészetszer-
vezés és Nemzetközi Symposion szervezé-
se a Velencei-tó körül. Számos díjat nyert, 
Munkácsy Mihály Díj, Szobrászkoszorú, 
biennále díjak. Diplomázása óta folyama-
tos művészeti tevékenységében jellemzően 
használt anyagok a különböző kövek, a 
bronz, a vas, az acél, a kerámia, az üveg, a 
fénypor és a homok.

Péter Ágnes, művész – ez áll 
a Velencén élő képzőművész, 
szobrász névjegykártyáján. 
Pontosabb lenne, ha a tanár, a 
művészetszervező – és még ki 
tudja, milyen tevékenységeket 
végez – szavak is szerepelnének 
a névjegyén, hiszen valójában 
egy igazán lendületes, magával 
ragadó, termékeny emberről 
van szó. Vele beszélgettünk.
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A Fejér Megyei Önkormányzat 2009 ta-
vaszán a Közép-dunántúli Régió Opera-
tív Program keretében pályázati támoga-
tást nyert el a kistérségi járóbeteg-ellátást 

szolgáló sárbogárdi szakrendelő rekonst-
rukciójára. A projekt teljes költségveté-
se 441 931 897 Ft, ebből 397 738 707 Ft 
(90%) támogatás. Ennek kapcsán febru-
ár 24-én kivitelezői szerződés aláírására 
került sor a Fejér Megyei Szent György 
Kórházban.

– A Fejér Megyei Szent György Kórház 
jövőjét alapvetően meghatározó fejleszté-
si pályázatunk máig érthetetlen és magya-
rázat nélkül maradt elutasítása után önkor-
mányzatunk természetesen nem adta fel a 
próbálkozást. Bár arról sem tettünk még le, 
hogy az elúszni látszó 11 milliárdot bármi-
lyen fórumon is, de visszaszerezzük, igyek-
szünk kisebb, de azért mindenképpen jelen-

tős egyéb lehetőségeket is megragadni. Ezek 
közül az egyik a sárbogárdi szakrendelő re-
konstrukciója, amely jelentősen javítani 
fogja a térség járóbeteg-ellátását – jelentet-
te ki dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke.

A projekt keretében új orvosi szakterü-
leteket honosítanak meg. A tervek szerint 
a kardiológiai, az urológiai, a neurológiai, a 
pszichiátriai és az ortopédiai szakrendelések 
is elérhetők lesznek a kistérség lakossága szá-
mára, de a szakrendelőben egy új szolgálta-
tási forma, a nappali kórházi ellátás is helyet 
kap. A megvalósítás teljes befejezésének ha-
tárideje 2011. január 15-e. 

– A kivitelezővel együtt úgy ítéltük meg, 
hogy a felújítás a leghatékonyabban, a leg-
gyorsabban és a legbiztonságosabban akkor 
hajtható végre, ha az épületet átmeneti idő-
re kiürítjük. Ezen időszak alatt a szakellátást 
a kórház Székesfehérváron fogja megoldani, 
az alapellátást pedig a helyi önkormányzat 
máshol fogja biztosítani. A kistérségi ügye-
let és a gyermekorvosi rendelő a jelenlegi 
helyén továbbra is működik. Természete-
sen mindezekről az érintett lakosságot idő-
ben tájékoztatni fogjuk – tette hozzá a me-
gyei elnök.

1 0  •  F e j é r  L a p 

AZ ÖTVENÉVES CSIPKERÓZSIKA-
ÁLOMNAK VÉGE

Jelentős 
egészségügyi 
fejlesztés 
Sárbogárdon

A szülésre készítenek fel
A kismamák körében olyan nagy népszerűségnek ör-
vend a szülésre felkészítő tanfolyam, hogy több alka-
lommal indították újra a dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának dolgozói 
a programsorozatot. Mind a szülésre váró édesanyák-
nak, mind az osztályon dolgozóknak nagy segítséget je-
lent, ha a kismamák felkészülten várják kisbabájuk meg-
születését. A konzultációs jellegű tanfolyamon hat hé-
ten keresztül előadásokat hallgathatnak az érdeklődők 
keddenként, egy-egy alkalommal egy-másfél órán ke-
resztül. Az első előadásra 2010. február 9-én került sor 
a kórház auditóriumában, majd ezután heti rendszeres-
séggel folytatódik a sorozat. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők!

HIRDETÉS
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Fejér megye egyik legbőkezűbb adomá-
nyozója az Alcoa Alapítvány, amely idén is 
jelentős támogatásban részesítette a Fejér 
Megyei Szent György Kórházat, hiszen 
négy műszerből álló, körülbelül tízmil-
lió forint értékű adományt adott át Forgó 
Béla vezérigazgató.

– Tizenöt éve vagyunk abban a szerencsés 
helyzetben, hogy évente pályázunk, és nye-
rünk is. A műszerek, berendezések egy ré-
sze inkább a napi munka hatékonysága szem-
pontjából fontos, más részük új funkciókat, 
lehetőségeket kínál a gyógyításban. A mos-
tani négy műszer közül a Videodermatoscop 
tartozik az utóbbi kategóriába, a többinek a 
szűrések, kezelések nyomán főképp a nép-
egészségügyi haszna nagy. És persze az sem 
elhanyagolható, hogy a modernebb berende-
zések a szakszemélyzet terheit is enyhítik, így 
több energiájuk marad a gyógyítás minőségi 
javítására – jelentette ki Szabó Gabriella or-
vos igazgató-helyettes az átadási ceremónián.

– Az élet kedves, örömteli pillanatai azok, 
amelyekben adakozhatunk, adományainkkal 
segíthetünk – összegezte álláspontjukat dr. 
Forgó Béla, az Alcoa-Köfém vezérigazgatója, 
alapítványi elnök. 

Az egyik legnagyobb kereskedelmi bank, 
a K&H is adománnyal segítette az ország 
egyik legnagyobb egészségügyi intézmé-
nyét. A Fejér Megyei Szent György Kór-
ház a K&H Gyógyvarázs gyermek egészség-
ügyi program műszerbeszerzési pályázatán 
4 050 000 forint értékű EKG-rendszert nyert.

– Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a civil szférából érkező támogatá-
sok nélkül az egészségügyben – főleg a jelen-
legi gazdasági helyzetben – szinte lehetetlen 
egyről a kettőre lépni – mondta Molnár Zol-

tán, a K&H helyi vállalati központjának ve-
zetője.

– Újszülött csecsemő és gyermekosztá-
lyunk a megye gyermekgyógyászati fekvőbe-
teg-ellátásának 70%-áért, a gyermek intenzív 
ellátás 100%-áért felelős. Az elnyert EKG- 
rendszerrel a terheléses vizsgálatot évente 
háromszáz, 5-18 év közötti pulmonológiai 
és kardiológiai kis betegnél tudjuk majd el-
végezni – mondta az elnyert eszközről dr. 
Jachymczyk György, a Fejér Megyei Szent 
György Kórház főigazgató-helyettese.

A kórház szülészeti-nőgyógyászati osztá-
lya sem maradt ki az „adományesőből”, hi-
szen a Róma Stúdió Kft. 625 ezer forint érté-
kű speciális orvosi monitorral gazdagította a 
kórházat. Az adományozó – dr. Deák Csaba, 
aki maga is szakorvos, de a gyógyítást üzle-
ti vállalkozásában folytatja – elmondta, hogy 
heti rendszerességgel vesz részt az osztály 
munkájában, így pontosan látja, hogy min-
den erőfeszítés ellenére is milyen nehézsé-
gekkel küzdenek az orvosok.

– Ezen az adományon túl azt is elhatá-
roztam, hogy a jövőben, egyeztetett módon, 
évente egymilliós adománnyal segítem az 
osztály munkáját – közölte Deák Csaba.

Dr. Hagymásy László osztályvezető fő-
orvos elmondta, a kórházi részleg 2003-as 
megnyitásakor 900 millió forint lett volna az 
új műszerek ára, így akkor a régiekkel folytat-
ták a munkát. Ezeket viszont azóta csupán az 
adományoknak és az esetleges pályázatoknak 
köszönhetően tudják lecserélni.

– Szerencsére a legfontosabb felszerelé-
sek már igazán minden igényt kielégítenek. 
Van öt műtőnk, de azokból kettő még üres, 
mert 50-50 millió forint kellene a berende-
zésükhöz. Pedig, ha elkészülnének, az egész 
kórház hasznukat vehetné. Az évi 4000 mű-
tétet, 3000 szülést lebonyolító osztály mun-
kájában az endoszkópos beavatkozások igen 
fontosak, és a betegek javát is szolgálja a lehe-
tőség. A mostani műszertorony húsz éves, és 
bár egy részét – egy másik adományból – ta-
valy kicseréltük, az új monitor igen jól jött – 
tette hozzá.
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Új EKG-gépet 
adtak át 

A Székesfehérvári Püspökség és a Vö-
rösmarty Színház művészeinek ösz-
szefogásában egy karácsonyi verseket, 
énekeket, zenét tartalmazó CD lemez 
készült el, melyet az adventi jótékony-
sági vásáron vehettek meg az érdeklő-
dők. Az összegyűlt egymillió forint-
ból a Fejér megyei kórház csecsemő és 
gyermekosztálya részére egy modern 
EKG-gépet vásároltak, amelyet febru-
ár 9-én Spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök és Vasvári Csaba szín-
házigazgató adott át.

Az eszközátadó ünnepségen Spányi 
Antal megyéspüspök örömét fejezte ki, 
hogy ezzel az adománnyal hozzájárulhat-
nak az újszülöttek egészséges fejlődésé-
hez.

– A legnagyobb köszönni valónk ne-
künk van, hiszen lehetőség adódott arra, 
hogy mi adhassunk – fogalmazott Vasvá-
ri Csaba színigazgató, hozzátéve, köszö-
net illeti a CD-n közreműködő művésze-
ket és a vásároló jótékonykodókat.

Dr. Mayer Gizella, a Szent György 
Kórház újszülött, csecsemő és gyermek-
osztályának kardiológus főorvosa a ké-
szüléket bemutatva elmondta, hogy a 
modern eszközzel könnyű a betegágyak-
hoz és az inkubátorhoz hozzáférni. 

Adományok 
a megyei kórház 
részére

A MAGYAR ORTOPÉD SZAKMA ÚJABB NEMZETKÖZI ELISMERÉSE
Pozsonyban a Szlovák Ortopéd-Trauma Tudományos Társaság nemzeti kongresszusa al-
kalmából meghívott előadóként a társaság „tiszteletbeli tagság” kitüntetésében részesült 
dr. Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrumá-
nak vezetője, a Magyar Ortopéd Társaság elnöke. E megtisztelő kitüntetést olyan kollégái-
val együtt vehette át, mint C. A. Rockwood, az Amerikai Ortopéd Társaság (AAOS) koráb-
bi elnöke, világhírű vállsebész, valamint R. Windhager, a bécsi AKH igazgató professzora.
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Stratégiai 
partnerekkel 
a szakképzésért
A Fejér megyei szakképzés életében 
újabb fontos lépésre került sor február 
16-án. A Fejér Megyei TISZK együttmű-
ködési megállapodást kötött a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarával, va-
lamint a Fejér Megyei Agrárkamarával. A 
céljuk közös: a szakképzést a lehető leg-
jobban a piaci igényekhez igazítani.

– Fejér megye önkormányzata és Du-
naújváros önkormányzata 2008-ban dön-

tött úgy, hogy a fenntartásukban működő 
12, szakképzéssel is foglalkozó középisko-
lából megalapítja a Fejér Megyei Szakkép-
zés-szervezési Társulást, azaz a Fejér Megyei 
TISZK-et. Nem igazán ideális feltételek közt 
végeztük eddig a munkát, hiszen még olyan 
alapvető kérdésekben sem dönthetünk önál-
lóan, mint például a beiskolázási keretszá-
mok megállapítása. A jogszabályi környezet 
nem kedvező, az előbb említett keretszámok 
is regionális szinten dőlnek el. Örömteli vi-
szont, hogy a társulás két támogatás elnyeré-
sével csaknem egymilliárd forinthoz jutott – 
kezdte a sajtótájékoztatót a múlt taglalásával 
L. Simon László, a társulás elnöke.

Hangsúlyozta, ez a szerződés jelzésérté-
kű: két olyan partnerre leltek általa, amelyek 
rengeteg ismerettel és tapasztalattal rendel-
keznek. Mind a Kereskedelmi és Iparka-
marának, mind az Agrárkamarának pontos 
képe van az ipar és a mezőgazdaság tényle-
ges munkaerőigényeiről, a keresett szakké-
pesítésekről.

– Az lenne a kívánatos, ha a képzéssel 
kapcsolatos döntések, például a kamarák in-
formációira alapozva, megyei szinten szü-

lethetnének a jövőben – tette hozzá L. Si-
mon László.

Mint Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke rámuta-
tott, a gazdaságban furcsa kettősség van: 
egyszerre van munkahely- és munkaerőhi-
ány, mert a szakképzés tervezése – az igé-
nyek felmérésétől az intézmények fenntar-
tásán át a végzettek elhelyezkedéséig – sok 
kézen megy keresztül. 

– Nagy öröm számunkra, hogy az együtt-
működés révén mi is jelen lehetünk a TISZK-
ben, és segíteni tudjuk a fontos döntések elő-
készítését– emelte ki Radetzky Jenő.

Bódizs Tamás, a Fejér Megyei Agrárka-
mara elnöke elmondta, helyi érdek és egy-
ben törvényi kötelezettsége is a kamarák-
nak, hogy a szakképzésben szerepet vállal-
janak. Egészséges vidék nincs fejlett me-
zőgazdaság nélkül, az pedig a megfelelően 
szakképzett munkaerőt nem nélkülözheti. 
A kamarának igen pontos információi van-
nak a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalko-
zók igényeiről, és ennek birtokában aktívan 
részt kíván venni a szakképző helyek mű-
ködtetésében.

A lehetőségek 
tárháza
Száznál több, az ország egész területé-
ről érkezett, résztvevőkkel vette kezde-
tét a Fejér Megyei Szakképzés-szervezé-
si Társulás konferenciája a székesfehér-
vári Megyeházán. 

A Partnerség a szakképzésben című két-
napos tanácskozást dr. Balogh Ibolya, a 
megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. 

Őt követően Vargha Tamás, a szé-
kesfehérvári önkormányzat tanácsno-
ka köszöntötte a konferencia résztvevő-
it, majd  L. Simon László, a társulási ta-
nács elnöke tartott előadást.  A nap folya-
mán Klinghammer István egyetemi tanár; 

Pölöskei Gáborné, a Közép-magyarorszá-
gi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizott-
ság (RFKB) elnöke; Ujváry Gábor főis-
kolai tanár; Madarász Sándor szakképzési 
szakértő; Dávid Lajos, az FMKIK alelnö-
ke; dr. Tóthné Schléger Mária, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség képviselője; dr. Gál 
András Levente jogász és Gál Ferenc tar-
tottak előadást.

Jubiláló iskola 
Sárbogárdon
Intézményünk ebben a tanévben ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Ehhez kap-
csolódóan egyhetes rendezvénysorozatot 
szerveztünk február 15-e és 19-e között. 

A hét első négy napja a gyermekeké volt. 
Február 15-én kézműves délután, 16-án ta-
nár-diák farsang, 17-én sportvetélkedők, 
18-án a diáknap keretében körzeti tanulmá-
nyi verseny, divatbemutató a szakiskolai ta-
nulók által készített munkákból, az Éljünk 
egészségesen! elnevezésű program és díját-
adás tette színessé a délutánokat. 2010. feb-
ruár 19-én szakmai napot rendeztünk Szeg-
regációtól az integrációig címmel. Szakmai 
napunkra meghívtuk a megye társintézmé-
nyeinek pedagógusait, illetve a térség álta-
lános iskoláinak, óvodáinak nevelőit. A ren-
dezvényt dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki elisme-
rését fejezte ki a fogyatékos gyermekekkel 
foglalkozó pedagógusoknak és mindazok-
nak, akik áldozatos munkájukkal hozzájá-

rulnak ahhoz, hogy a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek beilleszkedjenek ép társa-
ik közé. A szakmai napon a résztvevők be-
mutatókon és előadásokon ismerkedhettek 
meg a 25 éves intézmény szervezetfejleszté-
si tapasztalataival, az általános iskolai okta-
tás és a speciális szakiskolai képzés jó gya-
korlataival. Az egységes gyógypedagógiai 
módszertani intézményegység munkájáról 
és a többségi iskolák együttnevelési tapasz-
talatairól az intézmények vezetői számol-
tak be. Az egyéni fejlesztési terv készítésé-
nek metodikáját is elsajátíthatták a résztve-
vők. A szakmai nap Fejér Megye Közgyűlé-
sének Oktatási és Kulturális Bizottsága és a 
József Attila Művelődési Központ támoga-
tásával valósult meg.

 – Györök Ágnes igazgató

O k t a t á s
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– Azt szokták mondani az atlétika a sportok 
királynője. De Magyarországon mintha kicsit 
mostohagyermek lenne mostanában a sportág. 

– Az utóbbi években az atlétika mind du-
naújvárosi, mind országos szinten háttér-
be szorult. A gyermekek hozzáállása, igé-
nye is csökkent, a szakemberhiány is jelen-
tős, de a legkatasztrofálisabb mégis a létesít-
ményhelyzet. A Kohász és Építők pályájá-
nak lebontásával, beépítésével egyetlen ver-
senyzésre alkalmas 400 méteres pálya sincs, 
öltözőkről nem is beszélve. Ágoston Zita és 
Boromisszáné Máté Ágnes kolléganőim még 
kitartanak, de ha folytatódik a regresszió, las-
san kihal a helyi atlétika. Sajnos az elfogadott 
városi sportkoncepcióban sem szerepel rang-
jához méltó helyen a sportok királynője, pe-
dig egy korszerű futópálya minden sportág 
számára használható lenne.

– Hogyan került a szövetségi kapitányi 
székbe?

– Ez egy érdekes történet. A dunaújvá-
rosi csoportom java más városokban ta-
nult tovább, új csoportot pedig nem tud-
tam létrehozni, így nem láttam értelmét a 
további ténykedésnek. Mérei László szö-
vetségi kapitány nyugdíjba vonulását köve-
tően új felnőtt kapitányi, illetve utánpótlás-
vezetői állást írt ki a szövetség. Utóbbit pá-
lyáztam meg, és négy jelölt közül nyertem. 
Munkaköröm folytán az összes magyar baj-
noki, válogatott és korosztályos világver-
senyt felügyelem, részt veszek az edzőbi-
zottság munkájában, a MASZ elnökségének 
munkájában, a Héraklész tehetséggondozó 
programnak én vagyok a szakág-vezetője, 
gyakorlatban is átlátom az egész sportágat.

– Ön hogy látja, milyen a magyar atlétika 
utánpótlása?

– Az utánpótlás Magyarországon több 
sportágban kiemelkedő. A gondok akkor 
kezdődnek, amikor iskolaváltásra kerül sor, 
mert a tanulás melletti sportolásnak nálunk 
nincs kidolgozott rendszere. Ilyenkor ko-
moly edzésmunka kell, hogy az élmezőny-
ben maradjon az addig remeklő tehetség. 
Manapság amerikai egyetemekre mennek 
ki ösztöndíjjal fiatal sportolóink, ahol a kin-
ti egyetem színvonalán múlik minden. Je-
lenleg is többen tanulnak és sportolnak kül-
földön. Például Kiss Dániel gátfutónk, aki 
azóta többször javított magyar csúcsot, de a 
fiamat Molnár Balázst is említhetem, vagy a 
régebbi nagyok közül Kiss Balázs kalapács-
vetőt, illetve Zsivóczky Attilát. A magyar at-
létika utánpótlás szintjén a világ elitjéhez 
tartozik. A legjobb minősítés a magyar at-
létikának az, hogy a világszövetség által ka-
pott kvótái a legmagasabban jegyzett orszá-
gokéval azonosak. Ebben az évben Szin-
gapúrban ifjúsági olimpia lesz – első ízben 
rendeznek ilyet –, és a májusi moszkvai kva-
lifikációs versenyre 30 kvótát kaptunk, any-
nyit, mint a legnagyobb atlétikai nemzetek.

– És milyennek ítéli a megyei atlétika helyzetét?
– Fejér megye atlétikája mindig is kivá-

ló volt. Az utóbbi időben a székesfehérvári 
ARAK (Alba Régia Atlétikai Klub) képvi-
seli a minőséget. Székesfehérvárott nagyon 
jó az infrastrukturális helyzet. A sóstói sta-
dion mellé építettek egy nemzetközi szintű 
rekortán pályát (ám sajnos nincs fedett pá-
lyájuk), és több mint tíz edző foglalkozik az 
atlétákkal. Mögéjük sorakoznak fel a kiváló 

testnevelők, s ez a szakembergárda garancia 
a minőségi utánpótlás-nevelésre. 

A megyei atlétikai bázis az ARAK-ra épül, 
de jelentős bázis még a szintén fehérvári Hu-
nyadi DSE, ahol főként rövid- és hosszútávfu-
tók, gyaloglók edzenek (válogatott kerettagok 
is vannak), ezen kívül pedig a DVSI és a DAC 
szerepel a megye atlétikai palettáján. Összes-
ségében relatíve kevés helyről kerülnek ki a 
sportolók, versenyzők. Sajnos megyénkben 
csak egyetlen helyen, Székesfehérvárott van 
olyan pálya, ahol versenyt is lehetne rendezni.

– Mi a teendő?
– Vissza kell szerezni az atlétika presztí-

zsét! De sajnos az alapokról kell újrakezdeni. 
Magyarországon kiváló műhelyek léteznek, 
ahol a beiskolázásnál eldől a gyermek sorsa. 
A legfontosabb, hogy mindenképpen szüksé-
ges a megfelelő infrastrukturális háttér, vala-
mint a bázisiskolák megléte. Ott aztán tago-
zatos iskolák (atlétikai osztályok) szükségel-
tetnek, melyekben a sportág iránt elkötele-
zett tanítók, tanárok kísérik figyelemmel a fi-
atalokat. Ha ez így lesz, akkor lehet majd cél-
irányosan atlétákat nevelni, s fokozatosan el-
juthatunk a versenysportig. Vallom, hogy 
a mennyiségi mutatók növekedésével nő-
nének a minőségi mutatók is. Emellett pe-
dig nézettebbé kellene tenni a sportágat. Per-
sze nem kell mindenkinek atlétává válnia, de 
látható, hogy ez minden sportág alapja, ahol 
futni kell, ahová gyorsaság kell, ahol kitar-
tás szükséges. Atlétikus képességek nélkül 
nem megy. A labdajátékokban is észrevehe-
tő, hogy sokszor a fizikai képességek hiánya 
miatt dőlnek el a versenyek – s nem a javunk-
ra… A változtatás elkerülhetetlen. – Sz. Z.

Molnár Ferenc az atlétika utánpótlásért felelős szövetségi kapitánya, 
a DAC egykori edzője.  A szakedző-kapitánnyal a sportág sorsáról, le-
hetőségeiről beszélgettünk.

INTERJÚ AZ UTÁNPÓTLÁSÉRT FELELŐS SZÖVETSÉGI KAPITÁNNYAL

Vissza kell szerezni az atlétika 
presztízsét

DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ DUNAÚJVÁROSBAN
Dunaújváros adott otthont a VI. korcsoportos diákolimpiai országos röplabda döntőnek, 
egyszerre négy helyszínen. A színvonalas és változatos mérkőzéseken a közeljövő röplabdás 
generációját láthatta a nagyérdemű. A lányok mezőnyében a nyíregyházi Vasvári Pál Gimná-
zium csapata végzett az első helyen. A fiúk versenyében hazai siker született, ugyanis a duna-
újvárosi Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium csapata 
állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
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Gyógyításra 
szorulnak 
a gyógyfürdők

Magyarország a termál- 
és gyógyvizek orszá-
ga. Tudjuk ezt már rég-
óta, ám mégsem tűnik 
úgy, hogy tömegesen 

rohamoznák a külföldiek a jegypénztá-
rakat, hogy gyógyuljanak, kikapcsolód-
janak fürdőinkben. Az okokról kérdez-
tük Kovacsics Imrét, a hat magyarországi 
fürdőt – köztük az Agárdi Gyógy- és Ter-
málfürdőt – menedzselő SPA Hungary 
Holding Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

– Elsőként a hazai jogszabályi környe-
zet változásairól szólnék. Köztudott, hogy 
az ÁFA mértéke a tavalyi évben változott. 
Csakhogy amíg a szálláshelyek forgalmi 
adója 20-ról 18 százalékra csökkent, ad-
dig a gyógyfürdőké 25 százalékra emelke-
dett. Örülünk a szállásadói lobbi erejének, 
de ez rajtunk vajmi keveset segít. Ugyanis 
mindez azt jelenti, hogy az Agárdi Gyógy-
fürdő évente 25-30 millió, míg mondjuk a 
Gyulai Várfürdő 40-50 millió forinttal töb-
bet adózik az intézkedés következtében. 

Ehhez még vegyük hozzá, hogy a környe-
ző országokban 5-8 százalékos ÁFA jellem-
ző a gyógyfürdőknél, vagyis velük nem tu-
dunk versenyképesek lenni. Idén januártól 
az Üdülési Csekket is megadóztatta a kor-
mány. Már most látszik, hogy 20-25 száza-
lékkal kevesebb vendégünk van, ami megint 
csak negatívan hat bevételeinkre. Meg kell 
még említeni az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár támogatásának csökkenését, 
amely a gyógyászati kezeléseket érinti. A ke-
retösszeg 2010-ben 3,5 milliárd forint lesz, 
szemben a tavalyi 5,1 milliárddal. Az Egész-
ségügyi Minisztérium államtitkára szerint a 
rehabilitáció nem életmentő beavatkozás. 
Erre csak annyit válaszolnék, hogy fogfájás 
esetén a foghúzás sem az. Tekintve, hogy 
jelenleg nem tudjuk mit jelent a támogatás 
csökkenése, úgy gondolom, két út áll előt-
tünk. Az egyik lehetőség, hogy több önrészt 
fogunk kérni a betegektől, amit vélhetően az 
idősek nem tudnak majd megfizetni. A má-
sik alternatíva szerint a pénz szeptemberig 
elég az eddigi formában, utána pedig nem 
lesznek kezelések. Összefoglalva: kaotikus 
a bennünket körülvevő környezet, s mivel 
a gyógyfürdők 98 százaléka önkormányzati 
fenntartású, félő, hogy ha nem lesznek gyors 
változások, akkor települési segítségre szo-
rulunk. Kérdés: honnan vegyék el a szüksé-
ges forrásokat?

– Milyen elképzeléseik vannak arra vonat-
kozóan, hogy az említett problémák megol-
dódjanak?

– Március elsején, Agárdon megalapít-
juk a Nemzeti Fürdőszövetséget. Erősíte-
ni kívánjuk a szakmai lobbit, amelytől azt 
várjuk, hogy megfizethetővé válnak a für-
dőszolgáltatások, el tudjuk kerülni a csőd-
hullámot, helyre tudjuk állítani a finanszíro-
zást. Az új kormány számára szakmai anya-
got kívánunk megfogalmazni, hiszen a ha-
zai gyógy- és termálfürdőknek igenis nem-
zetgazdasági hatásuk van. Új stratégiát kívá-

nunk kidolgozni a fejlesztés és a támogatás 
területére. Vallom, hogy nem egy-egy rész-
egységet kell fejleszteni, hanem komplexen 
kell kezelni a fürdőket és a hozzájuk szoro-
san kapcsolódó egységeket. Például arra 
gondolok, hogy Agárdon nemcsak a fürdőt 
kellene tovább csinosítani, hanem szállodá-
kat, éttermeket, szabadidő eltöltésére alkal-
mas tereket kellene kialakítani. Önmagában 
egy fürdő nem életképes, ennél sokkal töb-
bet kell adnunk a turistáknak. Más gondol-
kodásra van szükség, mert úgy vélem, Ma-
gyarország számára a turizmus igenis kitöré-
si pont lehet.

– A szövetség javaslatai csak akkor lehetnek 
életképesek, ha a döntéshozók részéről lesz fo-
gadókészség…

– Ez valóban így van. És az is igaz, hogy 
az elmúlt években mintha a falnak beszél-
tünk volna. Viszont volt már Magyarorszá-
gon olyan kormány, amely komolyan hitt 
benne, és tett is azért, hogy tényleg a termál- 
és gyógyvizek országa lehessünk. Abban bí-
zunk, hogy a májusban megalakuló új kabi-
net hasonlóan gondolkodik majd, mint mi.

– Térjünk vissza szűkebb környezetünkbe, 
Agárdra. Milyen újdonságokra számíthatunk 
idén?

– Az elmúlt években önkormányzati se-
gítség nélkül működtünk. Sőt, saját erőből 
évi 50-60 millió forintos fejlesztéseket tud-
tunk megvalósítani. A már említett nega-
tív döntések miatt idén erre egyáltalán nem 
lesz lehetőségünk. Pályáztunk viszont 300 
milliós uniós forrásra. Siker esetén kültéri 
családi élménymedencét tudnánk kialakí-
tani belőle, olyat, amilyen jelenleg nincs ha-
zánkban. Ha megítélnék a támogatást, ak-
kor áprilisban kezdődne az építkezés, nyár-
ra pedig kész lenne a medence. A 60 száza-
lékos önerőt természetesen hitelből fedez-
nénk, de a várhatóan jelentősen megemel-
kedő jegyeladásból mindezt vissza tudnánk 
fizetni.

MEGSZÉPÜLŐ KÁROLYI-KASTÉLY
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély 1999-ben megkezdett felújításának 
befejezését teszi lehetővé a Közép-dunántúli Operatív Programtól 
(KDOP) nyert 462 millió forintos támogatás. A Károlyi József Ala-
pítvány 2008-ban nyújtotta be pályázatát, és a tervek szerint jövő má-
jusban már az egész kastély eredeti állapotában várja a látogatókat.

REGIONÁLIS ATLÉTIKAI VERSENY
A Fejér Megyei Atlétikai Szövetség 2010. 
február 20-án Dunaújvárosban, a rada-
ri atlétikai csarnokban rendezte meg a 
serdülők regionális fedettpályás atlétikai 
versenyét. A résztvevő 15 klub majd, 100 
versenyzője izgalmas, jó hangulatú, sze-
rencsére sérülésektől mentes versenyt ví-
vott az érmekért.
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FÉMHAB AZ ŰRBEN
Nagy érdeklődéssel követték a febru-
ár 2-i teherűrhajó-fellövést a Dunaújvá-
rosi Főiskolán, hiszen a fedélzetén volt 
az a fémhabosító berendezés, amelyet a 
DF-en vizsgáltak még a nyáron. A miskol-
ci székhelyű Admatis Kft. habgenerátorá-
val kezdődött a kísérletek sora a nemzet-
közi űrállomáson. A magyar társaságnak 
most adatott meg ilyen lehetőség. Az űr-
állomásra a Progress 36 teherűrhajó jut-
tatta fel a miskolciak által kifejlesztett be-
rendezést, amelybe már a földön betöltöt-
ték azt a habosító anyagot, egy különle-
ges szuszpenziót, amit vízben oldott szili-
kát nanorészecskék alkotnak. A világűrbe-
li kísérlet célja a földi habosítás optimali-
zálása. A habosított fém különleges tulaj-
donságokkal bír, s ha ezek a tulajdonságok 
tovább javulnak, az óriási hatással lehet a 
technológiai fejlődésre, a gyártásra. 

SZÁMÍTÓGÉPEK 
AJÁNDÉKBA
A „Vigyázó kéz” Gyer-
mekvédelmi Egyesület a 
Telekom pályázatán nyert 
10 db Albacomp Activa Eco 
típusú számítógép konfigu-
rációt és hozzá Activa mo-
nitort, melyet az árva gye-
rekeket gondozó nevelőcsa-
ládoknak adományoztunk. 
A Civil Tech pályázatának 
eredményeként a gépekhez 
jogtiszta szoftvereket tele-
píthettünk. Az adomány 
nagymértékben hozzájárul 
az állami gondozott gyere-
kek saját tapasztalaton ala-
puló fejlődéséhez. Székesfe-
hérváron több család, vala-
mint velencei, lovasberényi, 
dinnyési és váli családok-
nál nevelkedő gyermekek 
örömmel ismerkedtek az ér-
tékes ajándékkal.

Janó Andorné Ildikó
elnök, „Vigyázó kéz” 

Gyermekvédelmi Egyesület 

ÖTEN KAPTÁK MEG A DÍJAT
A hagyománynak megfelelően sportvezetők több évtizedes 
munkásságát ismerték el a Dunaújváros Sportjáért Díj átadá-
sával február 11-én a dunaújvárosi Városháza közgyűlési ter-
mében. Az idei díjátadó különlegessége az volt, hogy a helyi 
önkormányzati jogszabály szerint évente három személy, il-
letve sportszervezet kaphatja meg a díjat, ám kivételes és in-
dokolt esetben ettől eltérhetnek a döntéshozók, s most él-
tek is ezzel a lehetőséggel. Dr. Kálmán András polgármester-
től Varga Lászlóné, a Móra Ferenc Általános Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógu-
sa, Hubik András, a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának 
vezetőedzője, Krupp József, a BVM SE volt elnöke, Kalácska 
András, a Dunaújvárosi Városi Sportiskola sportszervező-
je, valamint Bódis Gábor, a dunaújvárosi labdarúgó csapatok 
technikai vezetője vehette át a rangos elismerést. Az ünnepi 
ceremóniát koccintás követte, melynek során Cserni Béla, az 
önkormányzat sportbizottságának elnöke köszöntötte a ki-
tüntetetteket, s rövid beszédében kiemelte: a város sokat kö-
szönhet mindazoknak, akik különféle sportágakban több év-
tizedes odaadó, áldozatos munkájukkal öregbítik hírnevét.
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Rég láttam ilyen riadt tekinteteket. Az egyik 
a nagy mackóé, a másik a nyurga nyakiglá-
bé – srácok a hangtárból. „Hát én ezt biztos 
nem csúsztatom rá” – mondta Brian. „Nálunk 
nem fog eltörni” – kontrázott Krisztián. Óva-
tosan visszaemelték az „akváriumot”, amit a 
tároló csapott téglatest betétjére próbáltak 
fejjel lefelé csúsztatni. A kommunista dikta-
túrák áldozatainak emléknapján, a Szilánk a 
szívtájékról című kiállítás megnyitója előtt 
háromnegyed órával szembesültünk a tény-
nyel, hogy az 1956-ban ledöntött Sztálin-szo-
bor mellkasából származó öntvénydarab vit-
rinjét nem tudjuk összerakni. Rám csörög-
tek a Fehérvár TV-től: „Helló, a stábunk ko-
rábban menne hozzátok, szeretnének vágó-

képeket csinálni a kiállítási anyagból!” „Isten 
hozott, fáradj fel” – kiáltottam le az operatőr-
nek az emeleti galéria korlátja mögül, könnye-
imet törölgetve. Akkor már túl voltam egy re-
keszizomgörcsön, kollégáimmal együtt. A fil-
mes érkezését megelőzően folyt a „mentőak-
ció” – számokban: 8 telefonhívás, anyagban: 
3 kartonlap, 1 papírmappa, humán erőfor-
rásban: egy művészeti titkár, egy marketing-
menedzser, egy kellékes, egy díszítő, egy biz-
tonsági őr, egy takarító és egy kommunikáci-
ós vezető. A vitrin betétjét kivettük, lefejtet-
tük róla a bordó „kárpitot” („nem néztünk 
oda” a művelet során, ugyanis a tárlót köl-
csönkaptuk). A szoborszilánkot rögzítettük 
a fakockán, a mellette lévő két szöveges táblá-
val viszont megkínlódtunk. Ahhoz, hogy a lá-
togatóknak ne kelljen az olvasnivaló fölé gör-
nyedniük, meg kellett döntenünk azokat. Há-
romszögben hajtogattunk alájuk kartont – az 

ötlet jó volt. Az ötlet. Hovatovább tizenkét-
szer borult fel az egyik, ilyen-olyan irányba. 
Hol szétcsúszott a papír, hol átbukott a táb-
la. Vállon veregettük egymást – egyikünk sem 
lesz mérnök. Az akváriumot mindannyiszor: 
le-fel, ujjlenyomatpucolás. Utoljára az ünne-
pélyes megnyitó alatt, egy neves történész be-
széde közben dőlt el a másik (!) tábla. Akkor 
már nem röhögtünk. Biztos a „huzat” játszott 
az üvegbúra alatt. Vagy Sztálin szelleme, aki-
nek nem tetszik a fricska e világról: „életmű-
ve” megtekinthető a Vörösmarty Színházban. 
A kiállítás A kommunizmus története elmebe-
tegeknek című keserédes színdarabhoz társul. 
Sztálin, a papnövendéknek indult diktátor ne-
véhez a világ legnagyobb volumenű genocídi-
umai köthetők.  Egyetlen(!) példa a sok közül: 
mesterséges éhínség Ukrajnában, 1932–33-
ban. Az áldozatok száma 7 millió, köztük 3 
millió gyermek. – Méhes Mónika
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Sztálin, 
a papnövendék
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