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Pákozd harmadik 
győztes „csatája” 
Felavatták a történelmi emlékpar-
kot, mely a Magyar Honvédség 160 
éves történetét eleveníti fel. 
  – 7. ol dal

Lengyel, magyar 
– két jó barát
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Sportot űzhetnek 
a pisztráng 
horgászatából
Magyarországon igen kevés helyen 
horgászható, „sportos” halakat tele-
pítettek a Gaja-patakba.   – 3. ol dal

Március idusára 
emlékeztek
Közösen ünnepelt március 15-én 
a Megyeházán, majd a Petőfi-szo-
bornál Fejér megye és Székesfe-
hérvár önkormányzata.  – 4. oldal

BESZÁMOLÓNK A 8. OLDALON

A siker titka az abszolút 
alázat és a maximumra 
törekvés
Tokaji Viktorral, a SAPA Fehérvár 
AV 19 csapatkapitányával beszél-
gettünk. – 12. ol dal
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AZ ÉGI KÓRUS ÚJ TAGJA
Életének 73. évében elhunyt megyénk díszpolgára, Huszics 
Vendel. Sárbogárd és a megye zenei életének, kórusmuzsi-
kájának emblematikus alakja távozott közülünk. 

Huszics Vendel 1959 óta dolgozott Sábogárdon. Feleségével, 
akivel együtt kapták meg a díszpolgári címet, először a II. sz. Ál-
talános Iskolában – ma Sárszentmiklósi Általános Iskola – taní-
tottak, illetve ő a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium és Hír-
adásipari Szakközépiskolában is. Nevükhöz fűződik az első ál-
talános és középiskolai énekkarok megszervezése, valamint 
1967-től az I. sz. Általános Iskolában – ma Mészöly Géza Álta-
lános Iskola – az ének-zene tagozat beindítása. 1967-ben szintén 
közösen hozták létre a Sárbogárdi ÁFÉSZ és Művelődési Köz-
pont vegyeskarát. Nyugdíjasként is tovább vezették a felnőttkó-
rust, több száz emberrel ismertetve és szerettetve meg a zenét, a 
közös éneklés örömét.

Kórusaikkal városi és megyei ünnepségeken léptek fel rend-
szeresen, sőt rádiófelvételeket is készítettek a gyermek- és felnőtt-
kórussal a Szövetkezeti Dalostalálkozókon Szolnokon. A házas-
pár által megteremtett zenekultúra hírnevet szerzett Fejér megyé-
nek és Sárbogárd városának külföldön is. Munkájuk elismerése-
ként 1993-ban megkapták a Fejér Megyei Önkormányzat Vörös-
marty Mihály Díját, majd 2003-ban a Díszpolgári címet.

Huszics Vendellel most ennek a példamutató zenepedagógu-
si, karvezetői, zeneszervezői, kultúrateremtő párosnak az egyik 
tagja távozott el. Nélküle máshogy csendülnek majd a dalok, de 
mindazokban, akikkel ő szerettette meg a zenét, és akik ezt a sze-
retetet továbbadták gyermekeiknek, unokáiknak is, még sokáig 
munkálkodik szelleme.

Huszics Vendelt Fejér Megye Önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti. Temetése április 10-én 15 órakor lesz a sárbogárdi 
Huszár temetőben.

2  •  F e j é r  L a p 

M e g y e i  h í r e k

EMLÉKEZÉS ÁGOSTON BÉLÁRA
Megrendültem a hír hallatán. Ágoston 
Béla, Bory Jenő unokája, a Bory-vár és 
a Bory-hagyaték védelmezője, ápoló-
ja, építője elhagyott bennünket. Mos-
tantól fentről irányítja azt a munkát, 
amelyet hosszú-hosszú éveken át maga 
végzett.

A tavalyi Bory-emlékév kapcsán talán 
az utolsók egyike voltam, aki interjút ké-
szíthettem vele. A várban találkoztunk, 

hol máshol. Kezében vödör és szerszá-
mok, mint mindig. 

Mesélt. Mesélt a hagyatékról, amely 
akkorra talán már teljes egészében ismert-
té vált. Örömmel töltötte el, hogy a hama-
rosan megjelenő könyvben minden egyes 
festmény, szobor, épület benne lesz, ame-
lyeket Bory Jenő alkotott. Várta, hogy 
nagyapjáról újabb könyv hagyjon emléket 
az utókor számára. Mesélt gyermekko-
ráról, nagyapjával töltött csodálatos órák 

emléke tört elő belőle. Minden porciká-
jába beleivódott az a miliő, amely a vár-
ban nap mint nap várta. Csodaként élte 
meg az ott töltött perceket, nem érezte te-
hernek a tennivalókat, szüntelenül dolgo-
zott a Bory-várért, a Bory-hagyatékért, az 
egész városért, mint mindig.

Isten nyugosztalja, Béla bácsi! 
Megint a legjobbak mennek el! Mint 
mindig… 

  Szabó Tibor

Választás április 11-én
A valasztas.hu legfrissebb adatai szerint 
Fejér megyében is kialakult az egyes 
választókerületekben indulók névso-
ra. Azok lehettek hivatalos országgyű-
lési képviselő-jelöltek, akik összegyűj-
töttek 750 darab érvényes ajánlószel-
vényt. Ezek alapján a következő jelöl-
tekre lehet szavazni április 11-én:

Fejér megye 1. vk:  dr. Cser-Palkovics 
András, Fidesz-KDNP; Knizse Gyula, 
MSZP; dr. Kummer Ákos, Jobbik; Takács 
László LMP, Viniczai Tibor MDF

Fejér megye 2. vk: Gál Péter Pál , Job-
bik; Horváth Dóra, MDF; dr. Márton Ro-
land, MSZP; Vargha Tamás, Fidesz-KDNP

Fejér megye 3. vk: dr. Dorkota La-
jos, Fidesz-KDNP; dr. Kálmán András, 
MSZP; dr. Kiss Endre, LMP; Pintér Ta-
más, Jobbik; dr. Skaliczki Andrea, MDF-
SZDSZ; Szaksz Ferenc, Civil Mozgalom

Fejér megye 4. vk: Ecsődi László, MSZP; 
Kránitz László Viktor, MDF; L. Simon Lász-
ló, Fidesz-KDNP; Rozgonyi Ernő Jobbik

Fejér megye 5. vk: Kelemen Leven-
te független; Krausz Attila, Jobbik; Péteri 
Cecília, Civil Mozgalom; Törő Gábor, Fi-
desz-KDNP; Velez Árpád MSZP

Fejér megye 6. vk: Árgyelán János, 
Jobbik; Berényi Béla, Munkáspárt; dr. 
Szabadkai Tamás, MSZP; Varga Gábor, 
Fidesz-KDNP; Vas István János, MDF

Fejér megye 7. vk: dr.  Göblyös István, 
MDF; Horváth András Tibor, MSZP; 
Som Tamás Gyula, Jobbik; Tessely Zol-
tán, Fidesz-KDNP

Fejér megyében területi listát hat szerve-
zet, a Civil Mozgalom, a Magyar Demokra-
ta Fórum, a Jobbik, a Lehet Más a Politika, 
a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – Ke-
reszténydemokrata Néppárt és a Magyar 
Szocialista Párt állított. 
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közgyűlés szomorú eseménnyel 
kezdődött, dr. Balogh Ibolya két je-
lentős személyiség haláláról emlé-

kezett meg. Egyikük dr. Ágoston Béla, aki or-
vosi pályája mellett Bory Jenő unokájaként a 
hagyaték és a vár gondozásában, bemutatá-
sában, a nagyapa munkásságának kutatásá-
ban és publikálásában szerzett elévülhetetlen 
érdemeket. Másikuk, a sárbogárdi Huszics 
Vendel zenepedagógus, karvezető, Fejér me-
gye díszpolgára volt. Róla Szabados Tamás, 
a megye Oktatási és Kulturális Bizottságának 
alelnöke, mint személyes ismerőse, barátja, 
kollégája is beszélt, napirend előtt. 

Ezt követően a Velencei-tavi Vízi Sport-
iskola Non-profit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság ügyvezetője és felügyelőbizottsága 
tagjainak megválasztását és díjazásuk meg-
állapítását a közgyűlés zárt ajtók mögött vi-
tatta meg, de végül nem született döntés. 
Ennek következményeképpen március 30-
ára újabb, rendkívüli közgyűlést kell össze-
hívni, hogy az intézmény jogszerű működé-

se a kinevezésekkel biztosítható legyen. A 
következőkben a közgyűlés az összes napi-
rendi pontban elfogadó határozatot hozott, 
rövid vita csupán a Fejér Megyei Levéltár-
nak biztosítandó többletforrás ügyében ala-
kult ki Horváth András szocialista frakció-
vezető és Balsay István közgyűlési alelnök közt 
abban a tekintetben, hogy az egész projekt be-
indítása és életben tartása kinek, kiknek kö-
szönhető, illetve hogy a felújítás műszaki tar-
talma mennyire felel meg a kívánalmaknak.

– A levéltár ügye egyértelmű sikertörté-
net, még akkor is, ha a végleges befejezés-
hez 700 millió forint kellene. Meglenne ez 
a pénz, ha a kormány 2007-től napjainkig 
nem nyirbálta volna folyamatosan a megye 
forrásait. Többször kellett a munka költség-
vetését a közgyűlés elé visszahozni azért is, 
mert váratlanul megváltozott az áfa, mert 
viharosan emelkedtek az építőanyagárak, 
vagy mert a műemléki felújítás során olyan 
új építési feladatok merültek fel, amelye-
ket nem lehetett előre látni – jelentette ki 

dr. Balogh Ibolya a közgyűlést követő sajtó-
tájékoztatóján.

A grémium több pályázat kapcsán hozott 
egyhangú döntést. Energiaracionalizálás va-
lósulhat meg a Dr. Entz Ferenc Mezőgazda-
sági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
képző Iskola és Kollégiumban, a Pápay Ágos-
ton Általános Iskola, Készségfejlesztő Speci-
ális Szakiskola és Diákotthonban, valamint 
a velencei Óvoda, Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola, Diákotthon és Gyermekott-
honban. Emellett támogatták a sárbogárdi 
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény pályázatát, amely-
nek révén a sajátos nevelési igényű tanulók 
együtt nevelése valósulhat meg.

Dr. Balogh Ibolya elmondta még, hogy Fe-
jér Megye Közgyűlése tiltakozni fog az alkalmi 
munkavállalással kapcsolatos adminisztrációs 
szabályok – a „kiskönyv”-rendszer – megvál-
toztatása miatt. Az új előírások várhatóan je-
lentősen megnehezítik az ésszerű alkalmazást, 
s ezzel mind a lehetséges munkavállalóknak, 
mind az alkalmazóknak kárt okoznak. Végeze-
tül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tiltakozá-
sáról beszélt dr. Balogh Ibolya. Mint mondta, 
a kormányzat diszkriminatív egészségfinan-
szírozási rendszerének köszönhetően a Szent 
György Kórház is körülbelül egymilliárdos ki-
eséssel számolhat, indokolt tehát, hogy a me-
gye a hasonló cipőben járó Szabolcs mellé áll-
jon, ha az hallatni akarja a hangját.

A

A hegyi patakok rehabilitációját a Magyar-
országi Pisztrángos Vizek és Pisztrángok 
Megmentésére Alapítvány vállalta fel, amely 
anyagi lehetőségei miatt ma egyetlen ilyen 
hegyvidéki patakra, a Gaja-patakra kon-
centrálja erőforrásait. Ennek a hosszútávú 
programnak a keretében telepítették ide a 
pisztrángokat. A Gaja-szurdok és a Gaja táj-
centrum a Fehérvárcsurgó–Guttamási kö-
zött húzódó út mellett, a Vadaspark bejára-

ta felől közelíthető meg. Az ünnepélyes te-
lepítéskor a szakemberek elmondták, a köz-
tudattal ellentétben nem csak sebes folyású 
patakokban érzi jól magát a pisztráng, sok-
kal fontosabb számára a víz minősége és hő-
mérséklete. Mivel a Gaja teljesíti e halak szi-
gorú „elvárásait”, közel 600 darabot telepí-
tettek is belőlük. Fontos azonban tudni, ki-
zárólag sporthorgászat céljára telepítették a 
halakat a vízbe, vagyis kifogás után tilos ha-
zavinni a pisztrángokat, vissza kell őket dob-
ni. Még egy kikötésük volt: csak olyan hor-
gokkal horgászhatók, amelyek nem okoz-
nak sérüléseket a halaknak.

A telepítésen a Fejér Megyei Önkor-
mányzatot Törő Gábor alelnök képviselte, 
aki elmondta, a megyei közgyűlés 2006 óta 
kiemelten fontosnak tartja a környezet vé-
delmét, a sportot és a kultúrát. Előbbi ket-
tőhöz kiválóan illeszkedik a pisztráng horgá-
szata, ezért is tölti el örömmel a megye veze-
tését, hogy itt is lehetőség lesz mostantól e 
nemes halakra horgászni.
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Magyarországon igen kevés he-
lyen horgászható, „sportos” ha-
lakat telepítettek a Gaja-patakba. 
Március 23-án délelőtt, a patak 
fehérvárcsurgói víztározó felet-
ti szakaszába sebespisztrángok 
kerültek, s így mostantól vár-
ják a legyező pisztránghorgászat 
szerelmeseit a Gaja-szurdokba, 
a Gaja tájcentrumba.

Sportot űzhetnek 
a pisztráng 
horgászatából

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS

Levéltári igen, sportiskolai nem
Fontos pályázatokról döntött március 24-i ülésén Fejér Megye Köz-
gyűlése. Nem született viszont döntés a Velencei-tavi Vízi Sport-
iskola Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és 
felügyelőbizottsága tagjainak ügyében.
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A megyei közgyűlés határozata alapján Dr. 
Berzsenyi Zoltán Díjat adományozta: Dr. 
Bucsi Lászlónak, kimagasló gyógyítói, ve-
zetői, oktatói tevékenységéért, példamutató 
orvosi magatartásáért; Dr. Somos István-

nak, kiemelkedő háziorvosi munkájáért, a 
rábízott betegekért vállalt áldozatkész erő-
feszítéseiért.

A Fekete János Díjat adományozta: Sza-
bó Györgynek, kimagasló agrárszakmai 
munkájáért, az oktatásban, képzésben vég-
zett személyes és irányító-szervező tevé-
kenységéért, társadalmi szerepvállalásáért.

A Marosi Arnold Díjat adományozta: 
Baltási Nándornak, kimagasló papi mun-

kájáért, példamutatásáért, közösségterem-
tő lelkesedésért, a nemzet helyi értékeinek 
mentésében mutatott kiemelkedő szervező-
tevékenységéért. Sajtos Józsefnek, pedagó-
gusi, nyelvészeti tevékenységéért, a kultúra, 
a hagyományok, a nemzeti értékek védelmé-
ért és ápolásáért.

A Németh László Díjat adományozta: 
Fekete Györgynének, kimagasló óvodape-
dagógusi, valamint vezetői munkájáért, to-
vábbá áldozatos közéleti szerepvállalásáért; 
Gyóni Andrásnak, a megye korszerű és 
eredményes középfokú oktatásában, nevelé-
sében végzett kimagasló munkájáért, peda-
gógusi példamutatásáért.

A Pápay Ágoston Díjat adományoz-
ta: Ihászné Albert Annának, kiemelke-
dő pedagógusi és gyermekvédelmi munká-
jáért, példamutató önképzéséért, résztve-
vő és áldozatkész közösségi szerepvállalá-
sáért; A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
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ünnepi rendezvény kezdetén 
a Nemzeti dal hangzott el Si-
mon Péter előadásában, majd a 

szabadbattyáni Sárrét Néptánc Együttes 
adott elő egy verbunkost, végezetül Weiner 
Leó Csárdás és Rókatánc című műveit az 
Alba Regia Vonós Quartett tolmácsolta.

– Március 15-e nemzetünk történelmé-
nek legszebb napjait idézi, azokat a cseleke-
deteket és eszméket, amelyeket hazánk min-
den polgára magáénak vallhatott 1848-ban 
és napjainkban is. Ma 1848 jól ismert hőse-
ire és a névtelenek sokaságára emlékezünk. 
Emberekre, akik hinni mertek egy szebb, sza-
badabb jövőben, és azokban a sorsfordító, – 
ma már úgy mondjuk – történelmi napok-
ban a helyén volt a szívük és az eszük. Mert 
nem elég a forradalmi hevület, nem elég csu-
pán nagyokat mondani, nem elég, ha valaki 
látja a problémát, de rossz válaszokat ad az 
egyébként égetően fontos kérdésekre. A már-
ciusi ifjak nem voltak híján a hevületnek, és 

a felelősségteljes, okos gondolkodás sem hi-
ányzott egyéniségükből. 1848. március 15-e 
utat nyitott az átalakulásnak, a polgári társa-
dalom, a modern nemzetállam létrejöttének. 
Megteremtette a polgári Magyarország alap-
jait, a jogállamiságot, a törvény előtti egyen-
lőséget. Egy büszke, többre hivatott nemzet 
álmodni mert, és ezt az álmot valóra is tud-
ta váltani: okosan, bátran, keményen, megal-
kuvás nélkül. Polgárai hinni kezdtek saját ma-
gukban, egymásban és egy nemzet közös ere-
jében. Történelmet írt a magyarság: piros, fe-
hér, zöld történelmet – jelentette ki ünnepi 
beszédében dr. Balogh Ibolya. 

Az évtizedes hagyományok-
nak megfelelően közösen ün-
nepelt március 15-én a Megye-
házán, majd a Petőfi-szobornál 
Fejér megye és Székesfehérvár 
önkormányzata. Hárman vehet-
tek át megyei díszpolgári címet, 
de egyéb kitüntető címek átadá-
sára is sor került a megyei ön-
kormányzat részéről.

AMÁRCIUS IDUSÁRA EMLÉKEZTEK

Váltsuk valóra 
közös 
álmainkat!

M e g y e i  h í r e k

Kitüntetések az 
ünnep alkalmából
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Az elnök asszony kiemelte, több mint 
másfél évszázaddal a ’48-as események és 
húsz évvel a rendszerváltozás után fel kell 
tennünk önmagunknak és egymásnak a kér-
dést: vajon ilyen hazáért haltak-e hősi halált 
a márciusi ifjak? Képesek voltunk-e tovább-
vinni ’48 eredményeit, szellemét? És legfő-
képpen, mi tudunk-e, képesek vagyunk-e 
történelmet írni: piros, fehér, zöld törté-
nelmet? Fájdalmas a számvetés – állapítot-
ta meg a szónok, hiszen ma egy csalódott, 
hitehagyott, büszkeségében megtépázott 
nemzet képe rajzolódik ki előttünk. 

– Nem tékozolhatjuk tovább a márciusi if-
jaktól kapott örökséget. Vissza kell szereznünk 
önbecsülésünket, méltóságunkat és hitünket 
abban, hogy igenis egy tehetséges nemzet va-
gyunk, remek adottságokkal megáldott földön 
élünk és vannak még rejtett szellemi, lelki tar-
talékaink ahhoz, hogy újjáépítsük hazánkat – 
fejezte be ünnepi beszédét dr. Balogh Ibolya, 
aki ezt követően – a megye közgyűlésének ha-
tározatai alapján – díszpolgári kitüntetéseket 
és egyéb díjakat, elismeréseket adott át.

A megyeházi ünnepséget követően a részt-
vevők átvonultak a megye és a város közös 
ünnepségére a Petőfi térre. Itt dr. Balogh Ibo-
lya után köszöntőt mondott Warvasovszky 
Tihamér polgármester is, aki beszédében 
szólt nemzeti ünnepünk jelentőségéről és 
a márciusi ifjak tetteinek mai üzenetéről. 
A megemlékezés műsorát a Vörösmarty 
Színház művészei adták. Az ünnepség előtt a 
Fehérvári Huszárok bemutatójára került sor.

A megyei közgyűlés a Fejér Megye Dísz-
polgára kitüntető címet adományozta Mi-
hály Jánosnak, Fejér megye közbiztonsá-
gáért a lakosság szolgálatában hosszú ide-
ig végzett kimagasló tűzoltói, vezetői, kö-
zösségteremtő munkájáért; Sobor Antal-
nak, kimagasló tanári munkájáért, írói te-
vékenységéért, a megye szellemi életében, 
közéletében játszott rendkívüli szerepéért; 
Dr. Horváth Jánosnak, a magyar demokrá-
ciáért tett erőfeszítéseiért, kiemelkedő tör-
vényhozói, tudományos, közgazdasági és 
kultúraközvetítő tevékenységéért.

Mihály János tűzoltó ezredes 1976. már-
cius 1-jén szerelt fel a tűzoltóság hivatásos ál-
lományába. Szakmai pályáját a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjé-
nél, a Fejér Megyei Tűzoltó-parancsnoksá-
gon mint vonulós tűzoltó kezdte. 1979. szep-
tember 1-jétől a BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokságának előadója lett. 1982-ben 
visszatért első beosztási helyére, ahol tűz-
oltási és szolgálati főelőadói beosztásba ke-
rült. Később tűzoltási szolgálati csoportve-
zető, 1991-től tűzoltási és műszaki mentési 
osztályvezetői megbízatást kapott. 1991. de-
cember 1-jétől megbízott megyei parancs-
nokhelyettes lett, 1992. szeptember 1-jétől 
pedig megyei parancsnokhelyettesi kineve-

zést kapott 2000. január 1-jétől a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tóhelyetteseként, 2005. szeptember 16-ától 
pedig igazgatójaként végezte munkáját.

A szakmai feladatok irányítása és szervezése, 
a szakmai felügyeleti tevékenység szakszerű irá-
nyítása és koordinálása terén végzett kiemelke-
dő munkájáért többször kapott elismeréseket, 
például a tűzoltósági főtanácsosi címet, majd 
2008-ban a Köztársasági elnök elismerését.

Kiváló együttműködést kapcsolatot ala-
kított ki a megye területén működő hivatá-
sos, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok-
kal, valamint a megyében működő hivatá-
sos és civil szervekkel, szervezetekkel. Tevé-
kenységével, szakmai tanácsaival, javaslatai-
val segítette és segíti e szervezetek munká-
ját. Szakmai tudását, teljesítményét megye-
szerte elismerik, véleményét kikérik.

Sobor Antal József Attila-díjas íróként, 
festőművészként, nyugalmazott középiskolai 
tanárként, valamint a Magyar Írószövetség 
Közép-dunántúli Írócsoportjának vezetője-
ként is kiemelkedő munkát végzett a megye 
kulturális életének gazdagításáért. 1956-ban 
szerezte meg diplomáját az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán; ezt követően vissza-
tért Fehérvárra, ahol előbb általános iskolák-
ban, majd középiskolában tanított. 1971-től 
1993-as nyugdíjazásáig a Vasvári Pál Gimná-
zium és Szakközépiskola tanára volt, ahol ta-
nár-szerkesztőként az iskola újságját is gon-
dozta. Pedagógusi pályáját a Magyar Köztár-
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fehérvárcsurgói csoportjának, a szociális 
munka, elesett embertársaink megsegítése 
terén végzett kiemelkedő munkájukért.

A Salamon Lajos Díjat adományozta: 
Mező Erzsébetnek, kiváló rendőri munká-
jáért, kiemelkedő szakmai teljesítményéért, 
Fejér megye polgáraiért végzett önzetlen te-
vékenységéért.

A Széchenyi Viktor Díjat adományozta: 
Csobán Zoltánnak, települése és a megye 
életének sokirányú fejlesztéséért, közéleti 
szerepvállalásáért, példamutatóan innovatív 

szellemiségéért; Gulyás Józsefnek, a megye 
rábízott úthálózatának megóvásáért, a közle-
kedés biztonságáért végzett munkájáért, vala-
mint példamutató közéleti szerepvállalásáért.

A Terstyánszky Ödön Díjat adományoz-
ta: Szalma Jánosnak, a megye sportéle-
tében, a kézilabdasport felvirágoztatásában 
és megerősítésében szerzett érdemei elis-
meréseképpen; Varga Lászlónénak, há-
rom évtized fáradhatatlan és szenvedélyes 
pedagógusi és sportszervezői munkájának 
elismeréseként.

A Vörösmarty Mihály Díjat adományoz-
ta: Czanik Bélának, önfeláldozó lelkészi 
munkájáért, tudományos igényű helytörté-
neti gyűjtő- és kutatómunkájáért, közössé-
gi feladatvállalásáért; Komlósi Józsefnek, 
kiemelkedő szakmai és könyvtárigazgatói 
munkájának elismeréseként, a megye egyik 
fontos kulturális bázisának sikeres vezetésé-
ért és fejlesztéséért.

A Wekerle Sándor Díjat adományozta: 
Spergel Lajosnénak, a német nemzetisé-
gi kultúra ápolásáért és a hagyományok át-
örökítéséért folytatott kitartó és hozzáértő 
munkájáért.

Végezetül Fejér Megye Közgyűlésének 
elnöke Elnöki Elismerő Oklevelet adomá-
nyozott: Zsákai Lajosnak, a dunaújváro-
si tűzoltóság kötelékében több mint másfél 
évtizede végzett kiemelkedő szakmai mun-
kájáért.

M e g y e i  h í r e k

Fejér megye új 
díszpolgárai
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saság Arany Érdemkereszt kitüntetésével is-
merték el.

De minden hivatalos elismerésnél pon-
tosabban fémjelzi munkáját az, hogy taná-
ri tevékenysége nyomán a magyar nyelvet, 
irodalmat, kultúrát tisztelő, szerető és ápo-
ló fiatalok ezrei kerültek ki a keze alól. Olya-
nok, akik később akár olvasóként is újra ta-
lálkozhattak vele, hiszen 1961-től kezdődő-
en pedagógusi munkáját a tollából született 
számos novella, kötet, napló, regény kísér-
te. Sobor Antal azonban nem csupán az iro-
dalom terén igyekszik megmutatni nekünk, 
milyennek is látja a világot, hanem ecsetet 
ragadva, a festővásznon is rögzíti impresszió-
it. Csoportos és önálló tárlatain bizonyította 
közönségének, hogy bár szerényen továbbra 
is egyszerű amatőrként jelöli meg magát, ő 
bizony festőként is szuverén, „sobori” világot 
tár elénk. Mindezeken túl Sobor Antalnak ál-
talában is kimagaslóan fontos szerepe volt és 
van a megye és Székesfehérvár szellemi éle-
tében, közéletében. Szavaira, véleményére 
nem csupán író- vagy képzőművész társai fi-
gyelnek, munkájára a Vörösmarty Társaság-
ban, a Szent István Művelődési Házban vagy 
a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Író-
csoportjában is igényt tartanak.

Dr. Horváth János 1921-ben született 
Cecén. 1940-ben érettségizett, majd 1947-ig a 
Nostra Általános Közraktár Vállalat könyvelő-
je, főkönyvelő-helyettese, később elnöke volt. 
Munka mellett szerezte közgazdasági egyete-

mi diplomáját is. 1933-ban lett cserkész, majd 
bekapcsolódott a református ifjúsági mozgal-
makba, később az egyik Soli Deo Gloria kollé-
gium elnökévé választották. 1942-ben a Kis-
gazdapártba és a Parasztszövetségbe, ’44-ben 
a Szabad Élet Diákmozgalomba lépett be, és 
részt vett a nemzeti ellenállásban. A nyilasok 
halálra ítélték, de megszökött. 1945-től a Pa-

rasztszövetségben és Budapest Törvényható-
ságában is dolgozott, valamint nemzetgyűlé-
si képviselő is volt. 1947 elején – koholt vád 
alapján – letartóztatták, és négyévi kényszer-
munkára ítélték. 1956-ban részt vett a forra-
dalomban, november 9-én pedig New Yorkba 
utazott, az ENSZ-hez. 1957-ben alapítója lett 
a Magyar Forradalmi Tanácsnak. 1966-ban 
szerzett PhD-fokozatot a Columbia Egyete-
men, 1997-es hazatelepüléséig kinti egyete-
meken tanított. 1999-től a Magyar Közgazda-
sági Társaság kultúrgazdasági szakosztályának 
elnöke, a Kultúraközvetítők Társasága tagja. 
Tizennégy könyv és több száz cikk köthető 
a nevéhez. 1998 óta parlamenti képviselő, je-
lenleg az Országgyűlés legidősebb tagja.
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M e g y e i  h í r e k

A nemzeti ünnepünk alkalmából átadott 
állami kitüntetések sokaságából Fejér 
megyeiek is részesültek.

A  köztársasági elnök, Sólyom László a 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
Polgári Tagozata elismerésben részesítette 
Major Tamásnét, a  Közép-dunántúli Regi-
onális Államigazgatási Hivatal pénzügyi fő-
osztályvezetőjét és Tóth Istvánt, Dunaújvá-
ros Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjét.

Az oktatási és kulturális miniszter, Hiller 
István kiemelkedő színművészeti és szín-
háztudományi tevékenységéért Jászai Ma-
ri-díjat adományozott Balsai Mónikának, 
a székesfehérvári Vörösmarty Színház 
színművészének, és kimagasló színvonalú 
munkájáért a Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetést adta át Schrick 
Istvánnénak, a rácalmási Etalonsport 

Sportóvoda vezetőjének és Zsifkó Fe-
rencnek, a dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház és Művészetek Háza műszaki igaz-
gatóhelyettesének. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter kimagasló színvonalú munká-
jáért a Magyar Köztársasági Arany Érdem-
kereszt kitüntetést adta át Korsoveczkiné 
Balló Erzsébetnek, a dunaújvárosi Dózsa 
György Általános Iskola igazgatójának.

Kimagasló színvonalú munkája elismeré-
seként a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztje kitüntetést vette át Szurdi 
Miklós film- és színházi rendező, a Vörös-
marty Színház korábbi igazgatója. Kima-
gasló színvonalú munkája elismeréseként a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést adták át Cseh Sándor-
nak, a Nyugat-magyarországi Egyetem dé-
kánjának, főiskolai tanárnak és Kiss Tibor 
zenésznek, képzőművésznek, a Dunaújvá-
rosból indult Quimby együttes tagjának.

A társadalompolitikai miniszter, Kiss 
Péter a Magyar Köztársasági Érdemrend 

Lovagkeresztjét  nyújtotta át kimagasló, ál-
dozatos munkája elismeréseként Szarvas 
Józsefnek, a Fejér Megyei Szent György 
Kórház főorvosának.

Az önkormányzati miniszter óra emlék-
tárgyat adományozott Pálinkás Attila tűzol-
tó főtörzsőrmesternek, a Sárbogárdi Hivatá-
sos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
Tűzoltási és Műszaki Mentési Osztály meg-
bízott szolgálatparancsnok-helyettesének.

Az önkormányzati miniszter festmény 
emléktárgyat adományozott Oszvald Zsu-
zsannának, a Közép-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal pénzügyi főosztá-
lya ügyintézőjének.

Zsolnay váza emléktárgyat adományoztak 
Osváth Saroltának, a  Pannon Lapok Társa-
sága újságírójának, szerkesztőség-vezetőnek 
kiemelkedő tevékenysége, életútja elismeré-
séül. A Köz Szolgálatáért Érdemjel bronz fo-
kozata elismerést vehette át Kocsis-Jutka 
István, a székesfehérvári polgármesteri hiva-
tal pénzügyi irodájának vezetője.

Fejér megyeiek állami 
kitüntetései

Az emlékezés virágai
Külön-külön, de méltósággal ünnepelték a forradalom és 
szabadságharc kitörésének évfordulóját Dunaújvárosban, 
a ’48-as emlékműnél a pártok és a különböző szervezetek.

Palotás József Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásánál 
elsőként a polgári erők helyezték el az emlékezés virágait, koszorúit, majd rövid ünnepségü-
ket követően a városi ünnepség vette kezdetét – ugyanitt. A Himnusz hangjai után a Széche-
nyi István Gimnázium diákjai idézték föl március 15-e eszméjét és a szabadságharc dicső nap-
jait. A verseket, dalokat, táncokat Kiss Kálmán tanár, költő beszéde kovácsolta veretes egység-
gé. A szónok kiemelte, hogy a szétzilált társadalomnak otthonra, honra, hazára van és volna 
szüksége, nemzetre, amelyből eszméletünket, nyelvünket, közösségünket meríthetjük. Hang-
súlyozta, hogy a húsz éve váratlanul ránk szakadt szabadsággal nem tudtunk élni, s figyelmez-
tetett, mára szinte csak illúzióink maradtak, no meg a főhajtás lehetősége hőseink előtt.

Az ünnepi szónoklat után a pártok, illetve a társadalmi és civil szervezetek képviselői 
helyezték el a koszorúikat az emlékműnél.
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Megtisztelő kitüntetés 
az országos gyermek-
védelmi konferencián
A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
Szövetség országos küldöttközgyűlés-
ét tartották Fehérváron, a Novotel Hotel 
konferenciatermében. Az eseményen dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke rangos kitüntetést vehetett át.

Az ország gyermek- és ifjúságvédelmi 
szervezeteinek küldöttei az idén Fejérben 
gyűltek össze, hogy elemezzék tavalyi te-
vékenységüket, megújítsák a tisztségeket és 
kijelöljék idei teendőiket.

A küldöttgyűlést dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyitot-
ta meg, aki beszédében hangsúlyozta: az 
utóbbi évek társadalmi változásai egyálta-
lán nem kedveztek a gyermekek megfelelő 
környezetben való felnevelésének. A gyer-
mekes családok helyzete egyre romlik, és 
napjainkban is növekszik a gyermeksze-
génység. Európában a magyarországi hely-
zet a legsúlyosabbak közé tartozik.

Sajnos az állami finanszírozás is egyre 
inkább magukra hagyja a rászorulókat és az 
ellátóhelyeket.

– Egy dologban vagyunk szerencsések 
– fejezte be elemzését az elnök asszony –, 
abban, hogy ma már minden szinten jól 
képzett és elkötelezett munkatársak dol-

goznak a gyermekvédelemben. Ha nem 
lenne az intézményi dolgozókban feszü-
lő hivatástudat, szakértelem és áldozatvál-
lalás, nagy bajban lenne mindenki – zárta 
beszédét, megköszönve minden résztve-
vőnek a gyermekekért hivatástudattal vég-
zett munkáját.

Ezt követően – számára is meglepetés-
ként – nem engedték le a színről, ugyanis 
a szervezet idén neki ítélte oda a legmaga-
sabb kitüntetését. A Magyar Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Szövetség a gyermekek jo-
gaiért, elhelyezési körülményeik javításá-
ért végzett kiemelkedő tevékenységéért 
adományozta dr. Balogh Ibolyának a leg-
magasabb kitüntetését, az elnöki dicsére-
tet. A már négy miniszter által is kitünte-
tett MAGYISZ elnöke, dr. Orbán István, 
az elismerés mellé – amely egy római szá-
mozású rézkarcban testesül meg – tiszte-
lettel és jókívánságaival egy gyönyörű vi-
rágcsokrot is átadott neki.
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z 1848-as forradalom és szabad-
ságharc katonáinak emléket állító 
obeliszk környezetében az elmúlt 

évtized során példás civil társadalmi össze-
fogással emlékparkot alakítottak ki. A léte-
sítmény megálmodóinak szándéka szerint a 
park és a benne megépített több emlékpont 
bemutatja a magyar katonaság egykori és je-
lenlegi szerepvállalását, tevékenységét. Az 1,6 
hektáros területen megvalósított, korszerű 
látványelemekkel tarkított pontokon megele-
venednek az elmúlt korszakok pillanatai. 

A történelmi ív az 1848. szeptember 
29-i pákozd-sukorói csatától kezdődik, és 
átöleli a történelem 160 évét. Köztes idő-
ben pedig részletesen „beszámol” az első és 
második világháború eseményeiről, a 136 
év sorkatonaságáról, életképek, valósághű 
technika, szemléltető eszközök, informá-
ciós táblázatok segítségével. A napjaink ka-
tonaságát és békefenntartói szolgálatát be-
mutató kiállítás az új, felavatott épületben 
kapott otthont. 

– Bár Pákozd két győztes csatát is magá-
énak tudhat, mégis az 1848. szeptember 23-i 
győzelem tette emlékezetessé a település ne-
vét – mondta köszöntőjében Takács János, 
Pákozd polgármestere. Már régi terv, hogy az 
emlékhely mind színvonalában, mind mon-
danivalójában méltó környezetet kapjon. Az 
ügy élére a Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör (HTBK) Emlékhely Bizottsága állt. A 
polgármester kijelentette, az európai viszony-
latban is egyedülálló emlékpark létrejötte 
Pákozd harmadik győztes „csatája”.

A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Ba-
logh Ibolya köszöntőjében arról szólt, hogy 
Pákozd sokáig csupán az 1848–49-es sza-
badságharc talán legdicsőbb helyszíneként, 

honvédeink hősiességének tanúhelyeként 
élt nemzetünk emlékezetében. De legyen 
szó 1848 győzelmes seregéről, az aradi már-
tírokról, a lövészárkokban sínylődő bakák-
ról vagy napjaink válságövezeteiben az éle-
tüket kockáztató békefenntartókról – az el-
esetteknek méltó emléket kell állítani. 

Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere, a HTBK elnöke köszöntő-
jében elmondta, nagyon sokszor érte az a 
megtiszteltetés, hogy az egykori csatame-
zőn mondhatott ünnepi beszédet. Ma is 
ünnepelni jöttünk az 1848-as forradalmat, 
egyúttal emlékezni a márciusi fiatalokra, 
akik közül többen is helyt álltak Pákozdon, 
példát adva hazaszeretetből. 

Ecsődi László, a térség országgyűlési 
képviselője beszédében kiemelte, a Pákozd 
– Mészeg-hegyi Történeti Tematikus Út be-
ruházásának önköltsége 261,2 millió forin-
tot tett ki, pályázaton pedig 220,9 millió fo-
rintot sikerült elnyerni. 

Szekeres Imre honvédelmi miniszter ava-
tó beszédében elmondta, hogy az emlék-
hely a katonákról szól, az emlékezés azon-
ban az egész nemzeté, hiszen az emlékpark 
1848-tól egészen napjainkig felöleli a törté-
nelmi múlt magyar honvédségre vonatkozó 
örökségét.

Az ünnepi beszédek után a nemzeti szí-
nű szalag átvágásával és az új múzeumi épü-
let felavatásával az emlékpark hivatalosan is 
megnyílt, és a Velencei-tó lankáinál elterülő 
festői környezetben várja látogatóit. 

FELAVATTÁK A TÖRTÉNELMI EMLÉKPARKOT

Pákozd harmadik győztes „csatája”
A Pákozdi Katonai Emlékpark ünnepi megnyitója az Összhaderőnemi 
Parancsnokság díszszázadának tisztelgésével kezdődött. A Magyar 
Honvédség 160 éves történetének legemlékezetesebb eseményeit 
felelevenítő létesítményt katonai és civil összefogás keretében, jelen-
tős uniós támogatással sikerült újjávarázsolni.

A
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lengyel küldöttséget a 
vendéglátók fogadták 
a Hiemer-házban. A 

Házasságkötő teremben sajtótá-
jékoztató keretében köszöntötte 
az idei magyar-lengyel barátság 
napját dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyűlés elnöke, Teresa 
Karol, Opole Vajdaság Elnö-
ki Hivatalának elnökhelyette-
se, Warvasovszky Tihamér, Szé-
kesfehérvár polgármestere és 
Janusz Karpinski, Opole Városi 
Hivatalának Nemzetközi Iroda-
vezetője.

– A meghirdetett rendez-
vénysorozat segítségével a len-
gyelországi Opole vajdaság és 
Fejér megye önkormányzata kö-
zött már tíz éve működő bará-
ti kapcsolatot kívántuk megerő-
síteni. A programokhoz csatla-
kozott Székesfehérvár önkor-
mányzata, így közösen kívánjuk 
a magyar–lengyel barátság nap-
ját sokszínű eseménysorozattal 
megünnepelni, hiszen a két vá-
ros kapcsolata még régebbi – fo-
galmazott az ünnepi rendezvé-
nyen dr. Balogh Ibolya, a megyei 
közgyűlés elnöke, aki hozzátet-
te, a kulturális „étlapon” néhány 
nap alatt számos érdekes prog-
ram, film, zene, irodalmi rendez-
vény és táncműsor is várta a len-

gyel delegációt a megyeszékhe-
lyen. 

A sokszínű programok kö-
zött kiemelt érdeklődés fogad-
ta Andrzej Wajda lengyel film-
rendező Katyn című, Oscar-díj-
ra jelölt, megrendítő alkotását, 
amelyet a Barátság Háza Mozi-
ban vetítettek.

Mint a közgyűlés elnöke el-
mondta, a kulturális bemutat-
kozáson túl a rendezvénysoro-
zatnak célokat is szolgálnia kell. 
Ez a gondolat vezérelte Fejér 
megye közgyűlését, amikor el-

fogadta az opolei vajdasággal 
kötött új megállapodást, amely 
2009-től kezdve öt éven keresz-
tül szabályozni fogja, mely terü-
leteken milyen formában tör-
ténnek az előrelépések a kap-
csolatok terén. Fontosnak ne-
vezte a tapasztalatok átadását a 
területfejlesztés és a környezet-
védelem területén is. 

Warvasovszky Tihamér pol-
gármester megfogalmazása sze-
rint Lengyelország és Magyar-
ország történelmi múltjában 
sok közös vonás fedezhető fel. 

– Bölcs döntése volt a magyar 
parlamentnek, hogy 2007 már-
ciusában 324 igennel, egyhan-
gúan arról döntöttek: március 
23-a legyen a magyar–lengyel 
barátság napja.

A rendezvényen szót kapott 
Teresa Karol, Opole Vajdaság 
Elnöki Hivatalának helyette-
se is, aki elmondta: a két nem-
zet között több évszázados, a két 
város között öt évtizedes a kap-
csolat, míg a két megye együtt-
működése tíz esztendőt ölel át. 
Lengyelországban a megyei ön-
kormányzatok viszonylag „új” 
kezdeményezésnek számítanak, 
hiszen alig húszesztendős múlt-
tal rendelkeznek. 

– De ha a múltunk közös, ak-
kor a jövőt is szeretnénk együtt 
gondolkodva és cselekedve for-
málni – zárta köszöntőjét Teresa 
Karol.

Végezetül Janusz Karpinski, 
Opole Városi Hivatalának Nem-
zetközi Irodavezetője arról be-
szélt, nagy öröm számukra, hogy 
városházuk nagytermében a fa-
lon a négy testvérváros címerei 
között megtalálható Székesfe-
hérváré is. A két város között ki-
alakult öt évtizedes kapcsolatot 
elsősorban a fiatal művészek, al-
kotók és sportolók képviselik.

Legutoljára a megye és a vaj-
daság, illetve a városok képvise-
lői megajándékozták egymást, 
aztán megkezdődött a közös bi-
zottsági munka. Délben közös 
ebéd, tradicionális lengyel fogá-
sokkal, este pedig a Vörösmarty 
Színházban kiállítás és gálamű-
sor gazdagította a barátság napi 
programokat. 

K u l t ú r a

Lengyel, magyar – két jó barát

A

Székesfehérvár és Opole városa fél évszázados testvérvárosi kapcsolatra tekint 
vissza: Fejér megye 1996-ban kötötte, majd 2000-ben megújította testvérme-
gyei szerződését Opole vajdasággal. A lengyel város küldöttsége a magyar-len-
gyel barátság napja alkalmából látogatott a megyeszékhelyre, ahol számos kul-
turális rendezvény várta a vendégeket és Székesfehérvár polgárait. 
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K u l t ú r a

Virágzó Opole
A lengyel-magyar barátság napját számos kulturális ese-
mény is színesítette. A Vörösmarty Színházban a megyei 
önkormányzat és Székesfehérvár képviselői, valamint 
Opole Vajdaság és Opole város delegációjának tagjai mel-
lett sok érdeklődő is megtekintette a lengyel vendégek kiál-
lítását, majd az azt követő gálaműsort.

A Virágzó Opole névre keresztelt kiállításon a lengyel vendégek 
betekintést engedtek Opolei régió kultúrájába, építészetébe. Ki-
emelt szerepet kapott a közelgő húsvét, sonkával, sziléziai népvi-
seletbe öltözött hölgyekkel, helyben díszített tojással.

A megnyitón Vargha Tamás, Székesfehérvár tanácsnoka 
mondott köszöntőt. 

– Van egy régi mondás, miszerint: lengyel-magyar két jó ba-
rát, vagy úgy is mondják: két testvér. Ha ennek a szólásmondás-
sá vált kapcsolatnak az eredetét kutatnánk, időben ezer évet la-
pozhatnánk vissza a történelem könyvében. Számos ponton ta-
lálkozik, alakul hasonlóan a két nép történelme. Nem csoda, ha 
tudós történészek tanulmányai nélkül is őrzi a népi emlékezet 
Dembinszky tábornok és Bem apó vitézségét, stratégiai kivá-
lóságát a magyar szabadságharc csatáiban. Hősi helytállásukat 
magyaros vendégszeretettel viszonoztuk a II. világháború kez-
detén, Lengyelország német és szovjet lerohanása után. Apáink 
'56-os forradalma a lengyel néppel való szolidaritási tüntetés-
sel kezdődött: útjuk Petőfi szobrától nem véletlenül vezetett a 
Bem-szoborhoz. És micsoda emlékeket őriz a mi generációnk 
is! A '60-as, '70-es években jazz-koncertekre, chestohowai Má-
ria-zarándoklatra utaztunk, Varsóban Chopin művészete előtt 
hajtottunk fejet, Krakkóban barátokkal söröztünk. A lengyel 
történelem nagy és tragikus időszakait elgondolkodtatóan tár-
ták elénk Andrzej Wajda filmjei. Zbigniew Cybulski tekintete, 
Beata Tyszkiewicz szépsége beégett emlékezetünkbe.

Azokban az években Lengyelország többet jelentett nekünk, 
mint egy másik „szocialista népköztársaság”. Úgy éreztük, Len-
gyelország felől frissebb szelek borzolják a kádári „legvidá-
mabb barakk” áporodott levegőjét. A Szolidaritás mozgalma és 
Wojtyla pápa, II. János Pál valami delejes erővel és reménnyel 
töltötték meg lelkünket itt a keleti végeken.

Az utóbbi években mintha nem jártunk volna – pontosab-
ban kormányaink nem jártak – közös utakon – mondta beszé-
dében Vargha Tamás, Székesfehérvár tanácsnoka.

A gálaműsorban a Székesfehérvári Ifjúsági Szimfonikus Ze-
nekar, a Primavera vegyeskar, az Alba Regia Táncegyüttes mel-
lett a Silezia népdalegyüttes, a Take Style szaxofonkvartett, a 
lengyel Pech tánccsoport, valamint az Opolei Dal Stúdió káp-
ráztatta el nézőközönséget.
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Víz nélkül az ember számára nem létezhet 
földi élet – ez volt a legfőbb mondanivalója 
annak a kiállításnak, amelyet hagyományo-
san a víz világnapján rendeztek meg a Fejér 
Megyei Önkormányzat épületében. A ren-
dezvényen díjakat is osztott a legjobb al-
kotások készítőinek a Fejérvíz Zrt., amely 
emellett vetélkedőket, előadásokat szerve-
zett, megnyitotta különböző víz- és szenny-
víztelepeinek kapuit.

– A környezettudatos magatartás kiala-
kítása nemzedékünkben és az újabb gene-
rációkban is egyre fontosabb és sürgetőbb. 
Ijesztő tempóban éljük fel készleteinket és 
terheljük meg életmódunkkal környezetün-
ket, anélkül, hogy látnánk, hova vezet mind-
ez. Óriási a jelentősége a társadalom figyel-
mének és az összefogásnak is, mert ezek se-
gítségével lehet az olyan tevékenységeknek 
gátat szabni, amelyek végzetes hatással le-
hetnének a természeti környezetre – fogal-
mazott dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke megnyitó beszédében.

Hozzátette, a gyerekek – műveikből ítél-
ve – ma még inkább csak a vízi világ szép-
ségeit látják, a problémákat kevésbé, ám ez 
nem baj. Ha felismerik az értékeit, a megvé-
désükre is igény támad bennük, ha elkészí-
tik műveiket, közben gondolkoznak a dol-
gok állásáról. Így jutnak majd el oda, hogy 
felismerjék tetteik fontosságát, ez az ilyen 
rendezvények jelentősége – jelentette ki az 
elnök asszony.

Ezt követően került sor a díjátadásra, 
méghozzá több kategóriában, hiszen a gye-
rekek versengtek rajz, irodalom, környezet-
védelem és fotó témakörökben is. Termé-
szetesen jutott díj a legjobb felkészítő taná-
roknak is.

1 0  •  F e j é r  L a p 

Középpontban 
a víz

Mindent látó 
készülék 
A Fejér Megyei Szent György Kórház 
Újszülött-, Csecsemő, és Gyermekosz-
tálya 6 millió Ft értékű video-EEG ké-
szüléket kapott a fehérvári székhelyű 
Metaltec Kfttől. 

Az úgynevezett Brain Quick System 
Plus EEG készülék és a hozzá csatlakozta-
tott videokamera – mint dr. Simon Gábor 
osztályvezető főorvos elmondta – nagy se-
gítséget jelent a gyermekkori görcsjelensé-
gek diagnosztizálásában. Sokszor ugyan-
is nehéz elkülöníteni, hogy epilepsziás 
görcsről vagy egyébről van szó, az új készü-
lék viszont a fejre helyezett elektródok ré-
vén az agyi hullámokat és ugyanakkor kép-
ben a görcs lefolyását is rögzíti, így segíti a 
pontos diagnózist.

A műszer ráadásul könnyen mozgatha-
tó, akár az intenzív osztályon fekvő betegek 
vizsgálatára is kiválóan alkalmas.

Közel 500 epilepsziás gyermeket gon-
doz az osztály egy évben, és évente több száz, 
gyógyszeresen nem kezelendő görcsjelenség-
gel találkoznak. Hogy mégis kell-e valakinél 
a gyógyszeres kezelés is, annak eldöntésében 
bír nagy jelentőséggel a vizsgáló eljárás. 

Pravetz József, a gépipari, főképp fém-
megmunkáló berendezéseket tervező és 

gyártó Metaltec Kft. ügyvezetője azt 
mondta, hogy egyetért az elvvel: ha meg-
osztod az örömödet, az megsokszorozó-
dik! Szerencsére – folytatta – a válság a 
cégét nem érintette annyira durván, mint 
más területeket, sikeres évet zártak. Évek 
óta nyereségük egy részét adományozás-
ra fordítják, nagyjából hasonló nagyság-
rendben. Dr. Bognár Ida orvosigazgató-
helyettes azt hangsúlyozta, hogy a fenn-
tartó megyei önkormányzat minden erő-
feszítése mellett is valóban erősen rá van-
nak utalva a vállalkozók, magánszemé-
lyek nagylelkűségére, akiknek minden 
ilyen gesztusát nagyon várja és köszöni a 
kórház.

Dr. Kissevich Horváth Tamás gyer-
mekneurológus szakorvos, a Fejér Megyei 
Epilepsziásokért Egyesület Elnöke mind-
két minőségében köszönetét fejezte ki az 
adományozónak. Mint mondta, a műszer 
párhuzamos funkciójának mind a diag-
nosztika, mind az esetleges műtétek előt-
ti vizsgálatokban óriási a jelentősége, és a 
szakmai képzésben is igen nagy hasznát 
tudják venni, hiszen a görcskialakulás a 
nővérek és az orvosok számára újra és újra 
visszanézhető, tanulmányozható. Fontos a 
pontos diagnózis – mondta –, hiszen egy-
általán nem mindegy, hogy valakit huza-
mos gyógyszeres kezelésre „ítélnek”, vagy 
egyéb pszichiátriai eszközökkel igyekeznek 
gyógyítani.

Ne tessék megijedni, nem az álomszerű 
havazásnak és az azt követendő takarítás-
nak állítunk emléket a hosszú telet köve-
tő törékeny tavaszban, csupán – a jég ré-
vén némileg kapcsolódó – megyei elit 
sportág álomdöntőjéről kívánunk szólni.

Történt ugyanis, hogy a honi jégkorong-
sportban Fejér megyei álomdöntőt rendez-

tek az országos bajnoki cím kapcsán. Az 
alap- és középszakaszt, valamint a MOL 
Ligát megnyerő Dunaújvárosi Acélbikák 
Docler együttese a kőkemény osztrák pro-
fi ligában, az EBEL-ben kiválóan helytál-
ló fehérvári SAPA AV 19 csapatával mérkő-
zött meg az egyik fél négy győzelmének el-
éréséig. A nagy hagyományokkal bíró, egy-
koron óriási csatákat hozó két rivális szom-
szédvár párharca azonban most egyoldalú-
ra sikerült, mert a legjobb játékosállomány-
nyal rendelkező magyar csapat – mely a fel-
nőtt válogatottat is legyőzte edzőmérkőzé-
sen – söpréssel (azaz négy, sorozatban ara-
tott győzelemmel) hódította el a díszes ser-
leget. Bár a gigászok csatája elmaradt, de 
öröm volt nézni, hogy a nagy generáció tag-
jai a feltörekvő fiatalsággal harcolnak a ma-
gyar bajnoki címért – Fejér megyében.

Valóra vált álom – fehérvári söpréssel
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A magyarországi Europe Direct Infor-
mációs Hálózat és az Európai Fogyasz-
tói Központ Magyarországi Képviselete 
Európai Unikumok címmel fogyasztóvé-
delmi vetélkedőt szervezett középiskolás 
diákoknak. A regionális döntőt március 
26-án, pénteken rendezték meg a Megye-
háza Réztermében.

A vetélkedőre országos szinten 240 négy-
fős csapat regisztrált. Az első online fordulót 
követően régiónként a legjobb tíz csapat ju-
tott be a régiós döntőkre, ahonnan összesen 
szintén tíz kerülhet a végső országos meg-
mérettetésre. A székesfehérvári versenyen a 
csapatok teljesítményét szakmai zsűri bírál-
ta el, amelynek tagjai: Szili Valéria, irodave-
zető, Europe Direct Székesfehérvár; Vargáné 
Tóth Zsuzsanna, Árpád TISZK projektveze-
tő; Schneider Istvánné, Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság; Tokaji-Nagy Orsolya, Eu-
rópai Fogyasztói Központ, Magyarország.

A döntőn a következő iskolák csapatai vet-
tek részt: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kol-
légium, Várpalota; Lorántffy Zsuzsanna Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégium, Duna-
újváros; Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, 
Tatabánya; valamint Vajda János Gimnázium, 
Bicske. Az első a Fejér Megyei Önkormány-
zat bicskei, Vajda János Gimnáziumának és 
Szakközépiskolájának „Bajusztalanok”  csapa-
ta, a második a MICASH csapat (Mikes ke-
lemen Szakközépiskola, Tatabánya), a harma-
dik a szintén Vajdás 11.a csapat lett.

Az országos döntő Kecskeméten lesz, áp-
rilis 16-án.

Két új kiállítás nyílt a dunaújvárosi Kor-
társ Művészeti Intézetben. Március 5-től 
április 2-ig volt látható a formabontó 
dupla program.

Új haverok című önálló kiállításon mu-
tatkozott be Páhi Péter, s – szó szerint – mel-
lette A nagy üzlet című, nemzetközi együtt-
működésben született gyűjteményes tárlat 
várta a vendégeket.

Páhi Péter szóló kiállítá-
sát Reiner Gyula keramikus-
művész nyitotta meg. A kö-
zönség elé tárt művek iga-
zi csemegeként szolgáltak, 
a szakma és a közönség ré-
szére egyaránt. A bemutató 
műfajok közti kalandozásra 
csábított. Páhi, aki a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem vi-
deó szakán folytat tanulmá-
nyokat, szabad szellemű, kí-
sérletező, polihisztor típusú 
művész, aki otthonosan mo-
zog a mozgókép, az objekt, a festmény/gra-
fika, a performance, a comics/story-board, 
a mozaik, de a land art és a médiaművészet 
világában is. Műveire magas szintű anyag-
ismeret, igényes kivitelezés és fanyar iró-
nia jellemző. Mostani kiállításán nyolc tár-

gyat, mégpedig a művészeti értékeken túl 
egy-egy gyakorlati funkciót is ellátó szob-
rot mutatott be. A szobrok hulladékból, ki-
dobott eszközök alkatrészeiből készültek, 
amelyekhez a művész egyes esetekben to-
vábbi alkatrészeket gyártott. Mindegyik 
mű ábrázoló jellegű, így könnyen felismer-
hető a modellként szolgáló állatok vagy 
egyéb lények. 

A szomszédos teremben a fogyasztói sze-
repekre, az együttműködés létező és lehet-
séges irányaira, az illúziók és az illúzióvesz-
tés kérdéseire reflektált „A nagy üzlet” című 

kiállítás, amely egy nemzet-
közi együttműködésben szü-
letett kutatási és kiállítási pro-
jekt nyomán vizsgálta az eu-
rópai szövetkezetek működé-
si modelljéből kiindulva a kö-
zösségi termelés lehetőségeit 
és buktatóit. 

A résztvevő művészek, 
csoportok (Bodó Sándor, Er-
dei Krisztina, Frazon Zsófia, 
Katarina Sevic, Gerhes Gá-
bor, Újszövetkezet, Andreas 
Wegner) a kiállítással egyfe-
lől a rendszerváltozás éveinek 

egyik jelentős mozgatórugójára, a nagy üz-
let ígéretére reflektáltak, másrészt a szövet-
kezetek eredeti küldetésével kapcsolatos té-
nyezőkre, amelyek az egyéni haszonszerzés-
sel szemben éppen a közösség és a fenntart-
hatóság eszméit állítják a középpontba.
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K u l t ú r a

A legjobb 
torkúak versenye 
volt Soponyán
A Fejér Megyei Művelődési Központ már-
cius 19-én, Soponyán rendezte meg a Fejér 
Megyei Népdaléneklési Verseny döntőjét. 

Ide már csak a legjobbak mehettek, vagyis a 
hat területi selejtezőről továbbjutók. Ennek 
megfelelően magas színvonalú produkciók 
sorát hallhatta a zsűri – Vakler Anna, Var-
ró János, Németh István és Eredics Gábor 
–, egészen pontosan 84 szóló és csoportos 
produkció hangzott el. A színvonalat jól jel-
lemezi, hogy összesen 19 kiemelt arany mi-
nősítést osztottak ki és 10 versenyzőt juttat-
tak a budapesti országos döntőbe.

Európai Unikumok

„A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT SZERETI AZ ISTEN”
2009 novemberében vehették kézhez a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal határozatát a sárkeszi reformátusok: falumeg-
újítás és -fejlesztés jogcímén benyújtott támogatási kérelmüknek 
a hivatal helyt adott. Nettó 10,16 millió forintot nyertek a köz-
ség református templomának legégetőbb felújítási munkálataira. 
Nagy volt az öröm, hiszen nincs más esélyük arra, hogy templo-
muk megújulva fennmaradjon. A pályázat azonban utófinanszíro-

zású, azaz rendelkezniük kell a munkafolyamat első részének le-
bonyolításához szükséges pénzzel, nagyjából 5 millió forinttal. 
Ennek hiányában még az is előfordulhat, hogy nem tudnak élni 
a lehetőséggel, és templomuk tetőszerkezete lassan megadja ma-
gát az időnek és összeomlik. „Megpróbálunk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a munka elkezdődhessen. Bízunk benne, 
hogy Sárkesziben egy megújult templomban hirdettethetik majd 
Isten igéje!” – mondja Nagy Viktória lelkész.

Dupla kiállítás 
a KMI-ben
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Emlékműavatás 
Székesfehérváron 
Albert Schweitzer születésnek 135. évfor-
dulója alkalmából március 26-án ünnep-
ség keretében felavatták a tudós teológus 
és zeneművész emléktábláját Székesfehér-
váron a Budai út 19. számú ház – dr. Her-
nádi Mária szakorvos rendelője – falán. 

A Nobel-díjas orvos emléktábláját dr. 
Hernádi Mária bőrgyógyász szakorvos ál-
líttatta. A főorvosnő Albert Schweitzer sok-
oldalúságáról, orvosi nagyságáról emlékez-
ve megemlítette orgonaművészi, zenetudó-

si, teológiai és lelkipásztori munkásságát. 
– Mint hívő embernek, számomra példaér-
tékű Albert Schweitzer életéből krisztusi alá-
zata az orvoslásban, a leprás számkivetettek 
gyógyításában, a művészetekben és a lelki-
pásztori munkában egyaránt – hangsúlyoz-
ta. Ennek szellemében Schweitzer 1909-es 
húsvét előtti igehirdetéséből választott jézu-
si gondolatokat az emléktáblára Máté evan-
géliumából: „Ímé én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig”, és a tudós sza-
vait: „Leglényegesebb az örök igazság, tudni 
azt, mit jelent az Ő lelki közelsége”. 

– Az a dolgunk, hogy amíg létezünk, 
összhangban éljünk minden élővel, köz-
ben pedig megtegyük világunk jobbá tételé-

ért a legtöbbet, amit tudunk – összegezte a 
Nobeldíjas tudós életfilozófiáját dr. Balogh 
Ibolya. – Személye az élő példa arra, hogy 
modern korunkban is lehet ötvözni Leonar-
do da Vinci sokszínűségét, Assisi Szent Fe-
renc tisztaságát és Don Quijote nemes el-
szántságát.

Újfalussy Ottó ciszterci plébános arról 
szólt, hogy Albert Schweitzer sokat elmél-
kedett, tanult, és tudta, hogy az Isten az em-
bernek nem csupán észt, de szívet is adott. 
– Az új emléktábla emlékeztessen minden 
arra haladót: az embertársaknak sokszor 
van szükségük segítségre, s ha kéz és értelem 
nem is tud segíteni, de a szívünk vigasztaló-
an álljon mellettük – mondta a plébános. 

Dr. Csomán István főorvos, a városi ön-
kormányzat képviselője az ünnepelt tudós 
életpályáját elevenítette fel, munkásságának 
egy-egy meghatározó pillanatára hívva fel a 
figyelmet. 

A beszédeket követően Tóka Szabolcs or-
gonaművész, a Hermann László zeneiskola 
igazgatója és dr. Hernádi Mária Bach korálo-
kat adtak elő, végül az elnök asszony és a dok-
tornő közösen leleplezték az emléktáblát.

M e g y e i  h í r e k
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TÁMOGATÁS A MEGYE ISKOLÁJÁNAK
L. Simon Lászlót, a megyei közgyűlés Okta-
tási és Kulturális Bizottságának elnökét kö-
zel egy éve választotta meg az Országgyű-
lés a Magyar Rádió Közalapítvány elnöksé-
gi tagjának. Még a delegálása előtt döntött 
úgy a rádiós testület, hogy megemeli a ku-
ratóriumi elnökségi tagok költségtérítését. 
A Fidesz által támogatott elnökségi tagok 
– köztük L. Simon László is – úgy döntöt-
tek, hogy hazánk jelenlegi helyzetében in-
kább jótékony célokra fordítják a megemelt 
költségtérítést, ezért a megyei Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnöke 200 ezer forint-
tal támogatta a megye által fenntartott Dr. 
Entz Ferenc Szakképző Iskola mellett mű-
ködő alapítványt. A Dancsó József által ve-
zetett velencei InterColl Alapítványnak át-
utalt összeg minden bizonnyal jó helyre ke-
rült, és segíteni fogja az intézményben folyó 
kiváló szakmai munkát.

Konferencia a fehérvárcsurgói kastélyban
Örökség a gazdaságban – Gazda(g)ság az örökségben címmel 
rendeztek nemzetközi konferenciát a fehérvárcsurgói Károlyi-
kastélyban a Budapesti Francia Intézet és a Károlyi József Ala-
pítvány szervezésében, a párizsi Robert Schuman Alapítvány, a 
budapesti Hanns Seidel Alapítvány és a Lengyel Kulturális Inté-
zet támogatásával március 26–27-én.

A konferencia célja az volt, hogy nagyobb hangsúlyt helyezze-
nek egy európai szintű, összehasonlító szemléletre az örökség gazda-
sági hatásait illetően, a fenntartás, az újrahasznosítás és a látogatott-

ság nézőpontjából. A konferencia a házigazda Károlyi György köszöntője után M. Renaud 
Donnedieu de Vabres korábbi francia kulturális és kommunikációs miniszter „Kultúra és 
örökség: a vonzerő-stratégia alapvető hajtóereje” című előadásával vette kezdetét. A rendez-
vényen többek között előadást tartott L. Simon László, a Fejér Megyei Önkormányzat Ok-
tatási és Kulturális Bizottságának elnöke is „A kultúra és az örökségvédelem gazdasági hatá-
sa” címmel. A bizottsági elnök beszédében elmondta, hogy Magyarországon a kultúrafinan-
szírozásról szóló viták, vagy éppen azok hiánya, valamint a közvéleményben megfogalmazó-
dó nézetek is azt jelzik, hogy hazánkban nemcsak az örökségvédelemben, hanem a kulturális 
ágazat szinte valamennyi területén komoly szemléletbeli váltásra van szükség.

fehervarujsag-cs4-2010-04_save.indd   12fehervarujsag-cs4-2010-04_save.indd   12 2010.03.29.   20:33:102010.03.29.   20:33:10



M e g y e i  h í r e k

2 0 1 0 .  á p r i l i s  •  1 3

– Milyen érzésekkel tértél vissza pályafutá-
sod kezdeti színhelyére?

– Érdekes kérdés, érdekes érzés. Min-
dig szívesen jövök Dunaújvárosba, a pályá-
ra, hiszen itt nevelkedtünk, ezért a szívünk 
mindig dobog Újvárosért is. A pikantériá-
ját az idei döntőnek az adta, hogy ugyanan-
nak a nevelőegyesületnek a fiatal csikói és a 
régi öregei játszottak egymással, ráadásul fi-
zikális értelemben is különös volt a padnak 
a másik felén ülni, a régi ellenfél öltözőjébe 
iparkodni, ez fűszerezte meg az egészet.

– Szép ívű pályát mondhatsz magadénak, mi-
lyen élményekkel vérteződtél fel Svédországban?

– Svédország teljesen más világ. Ott a 
hoki elit sport, és kiváltságos dolog jégkoron-
gozónak lenni. Az extra liga alatt játszottam, de 
a körülmények teljes mértékben professzioná-
lisak voltak. Mit tanultam? A sportág iránti alá-
zatot más aspektusból tapasztalhattam meg. 
Továbbá példaértékű volt a közeg, a kiszolgáló 
személyzet, akik maximális segítséget nyújtot-
tak. Aki játszik, azok közül mindenki száz szá-
zalékot nyújt a pályán és azon kívül is. A prob-
lémákat megoldják, nem ismernek megoldha-
tatlan kérdést. A hoki nemzeti ügy, hatalmas 
társadalmi szerepvállalással. A befutott spor-
tolók ikonok, privilégium jégkorongozónak 
lenni, de elvárják tőlük azt is, hogy ennek meg-
felelően viselkedjenek. Talán nekünk ezt kell 
hasonlóan jól kezelnünk. Meg kell tapasztal-
ni, milyen kiélezett helyzetben megfelelő dön-
téseket hozni. A jutalom pedig a közönségen 
keresztül érkezik, s ebből kell építkezni, külön-
ben elveszik az egész lényege. Nem feltétlenül 
kell, lehet mindent pénzre váltani.

Magyarországra akkor érkeztem vissza, 
amikor a székesfehérvári alakulat elindult az 
EBEL-ben. Kihívásnak fogtam fel, s egy gyü-
mölcsöző kapcsolat lett belőle. Néha még hi-
ányzik a svéd miliő, de ha tehetem, meglátoga-
tom a barátaimat. A Volán kiemelkedik a honi 

mezőnyből, hiszen Magyarországon az egyet-
len profi klub. Ám, szerintem hosszú távon 
legalább még egy ilyen csapatra szükség len-
ne, hogy a magyar hoki profitálhasson belő-
le, hogy olyan fejlődésen menjen keresztül, 
amilyet a mi generációnk vitt véghez az el-
múlt tizenöt évben.

– Te vagy a bajnokcsapat kapitánya. Mi-
lyen plusz feladatot ró(tt) rád ez a pozíció?

– Megtisztelő, de nagyon nehéz feladat 
volt a történtek után. Összefogni, összeková-
csolni egy tehetséges brigádot nagy kihívás 
én is tanulom még ezt a feladatkört. Ismer-
ni kell minden egyes játékost, hogy a vezető-
ség és a játékosok közti nézeteltéréseket, ké-
réseket, elvárásokat meg tudjam fogalmazni. 
Szerencsére sok „öreg” segítőm akad. Általá-
ban közösen hozzuk meg a döntéseket.

– Hogy látod az EBEL színvonalát?
– Nem lehet éles határvonalat húzni az 

elitligák és az EBEL között. Sokat fejlődtünk, 
sokat tanultunk, és talán még többet is ki-
hozhattunk volna az idén magunkból. Kivá-
ló háttérrel, remek játékosállománnyal ren-
delkeztünk, szerintem több volt bennünk. A 
jövőt illetően még nincsenek biztos tények. 
A világbajnokság után rajzolódik majd ki a 
konkrét jövőnk, a következő bajnoki év.

– A VB-t említve, milyen esélyeket látsz a 
visszakerülésre?

– Nagyon nehéz lesz. Szlovéniában a há-
zigazdák nyilván nyerni szeretnének, s ott a 
lengyel csapat, akiket nem szabad leírni. Az-
tán például a britektől is kikaptunk Debre-
cenben. Minden meccsnek külön jelentősé-
ge lesz, s egyiken sem lehet hibázni. Száza-
lékos arányban kifejezve a szlovének feljutá-
sára 40 százalékot, a miénkre 35 százalékot, 
a lengyelekére 25 százalékot adnék.

– Mi az, amit érett fejjel, s ilyen játéktudás-
sal az erősségeid közé sorolsz, s min változtat-
nál még?

– Előnyöm talán a támadásépítés, a játék 
olvasása, a korcsolyázótudás. Amin csiszol-
gatnék még, az a lövés és a testjáték. De az 
is érdekes, hogy a mai napig minden mér-
kőzés előtt izgulok, míg pályára nem lépek.

– Van valami babonád?
– Nem feltétlenül nevezném babonának, 

illetve csak egészséges határokon belül. Per-
sze van egy-két megszokott rituálé, de eze-
ket nem árulom el, babonából…

– Ha egyszer szögre akasztod a koricipőt, 
kamatoztatnád-e tapasztalataid edzőként, 
vagy a civil szféra jönne szóba?

– A főiskolát azért végeztem el, mert ön-
magamnak szerettem volna bizonyítani. 
Ezért is választottam egy komoly iskolát (a 
Kandót – a szerk.), mert ha csinálok vala-
mit, azt szeretem rendesen végezni. Nem 
hiszem, hogy villamosmérnökként dolgoz-
nék, mert ennek a szakmának a fejlődése fo-
lyamatos önképzést igényelt volna, s gya-
korlatilag újra kellene tanulnom. Bár nem 
nevezném lehetetlen feladatnak. Az edzősé-
gen már komolyan elgondolkodtam. Ides-
tova huszonhat éve élek a sport világában. 
Ez az életforma, életritmus, életmód rögzült 
bennem, nehéz lenne váltani. Tehát valószí-
nűleg a sport felé fogok orientálódni.

– Ha választhatnál, melyik nemzet bajnok-
ságában játszanál szívesen?

– Norvégia és Svájc között vacillálnék. 
Valahogy az északi stílus, mentalitás vonz. 
A tengerentúl nem érdekel, az a játékstí-
lus nem fekszik nekünk, magyaroknak. Ne-
künk külön stílusunk van. Dolgoztak itt 
cseh, olasz, szlovák, svéd, kanadai edzők, s 
ezen mintákat fűszereztük egy kis gulyással, 
így alakult ki egy csak ránk jellemző magyar 
stílus, identitás, s ez jó így. 

– Végezetül mit kívánnál a magyar hokinak?
– Kívánom, hogy sok apróság jöjjön hokiz-

ni, és kellő alázattal viseltessen a sport iránt. A 
szülőktől pedig azt kérném, hogy a csarnokba 
érve már ne szóljanak bele az edzők munkájá-
ba. Hadd döntsék el a szakemberek, hogy mi 
történjen a jégen.              – Szóládi Zoltán

A magyar jégkorongot kedvelőknek – sőt a tavalyi svájci világbaj-
nokság óta talán senkinek – nem kell bemutatnom Tokaji Viktort, a 
Dunaújvárosból indult, a svéd Huddinge IK-t is megjárt rutinos jég-
korongozót, aki napokkal ezelőtt lett ismét magyar bajnok a SAPA 
Fehérvár AV 19 csapatkapitányaként. A civilben villamosmérnök 
végzettségű védőetalonnal a magyar hokiról beszélgettünk.

A SIKER TITKA AZ ABSZOLÚT ALÁZAT ÉS A MAXIMUMRA TÖREKVÉS

A hűvös, északi mentalitás 
kedvez a védőklasszisnak

S p o r t
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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

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 jó minőségű t
űzifa kapható1600 Ft/q ártól. 
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

telefonszámon lehet.
Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu

Kérjük, támogassa 
alapítványunkat adója 1%-ával!

Sárkeszi Református 
Egyházközségért Alapítvány

adószámunk:       
18498844-1-07

Könyvelést vállalunk! 
Könyvelő és tanácsadó kft., bt.-k, kft.-k, 
egyéni vállalkozók könyvelését vállalja 
teljeskörű ügyintézéssel Csongrád megyé-
ben, Baracskán, Pest és Fejér megyében. Fe-
lelősségbiztosítással – Apeh képviselettel! Ős-
termelők könyvelése, adóbevallása is! Ezen-
kívül: magánszemélyek SZJA bevallása kor-
rekt áron. Tel.: 06-30/531-7771 (egész nap). 
E-mail: va1975@mailbox.hu. 

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

Óh, Tavasz, óh, Husvét,
Emberek ősi biztatója,

Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra

S ilyen marad.
Ady Endre: Szép Húsvét (részlet)

Boldog, békés húsvéti 
ünnepeket kívánunk!
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Engem küldtek érte. Amikor bekopogtam, még egyszintes, átla-
gos vidéki ház volt. Alacsony asszony nyitott ajtót, Mickey ege-
res pólóban, túlsúlyosan. Kicsit megtántorodtam a kiáramló 
színtelenségtől. – A kislányért jöttem – mondtam –, hogy éne-
kelni vigyem. – Nem tud énekelni – válaszolta –, alacsony. Nem 
is tudom, hogy jutottam be, invitáció nélkül, kérlelve, fenyeget-
ve, hogy tehetséges a gyerek, értse meg… Minden poros-szür-
ke volt: a bútorok, a falak, csak a televízió bömbölt színesen. 
Az összes helyiséget bejártam, a ház egyre tágult. A lépcsőfor-
dulóból észrevettem egy társaságot: házimoziztak az emeleten. 
Egyetlen fiúnak láttam az arcát (egyik flegma kollégám hason-
mása volt), felkapaszkodtam hozzá. Elfordult tőlem azzal, hogy 
szálljak le a csitri húgáról. – Benned bízom egyedül, engedjétek 
el, okos kicsi lány! – könyörögtem. Összeverekedtünk. 

– A nyílászárókat apránként ki kellene cserélni, huzatos a ház, 
nem tudják fizetni a gázszámlát, fülgyulladást kap a kislány… – 
tántorogtam vissza az alacsony anyához. – Minden tanár egyfor-
ma! – vágta a képembe – Csupa hülyeséggel tömik tele a gyerek 
fejét! Még hogy énekelni…

Ekkor sírt fel a kisfiú. Talán ugyanazt álmodta, amit én. Ösz-
szebújtunk, nekem pedig a téltemető jutott eszembe, meg a hó-
virág, az első tavaszi jóhír-hozók. A hóból képesek szirmot bon-
tani. Magyarország, ugye Te is…
 – Méhes Mónika

Ugye Te is?
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– Az ország más szolgáltatóihoz képest milyen árszínvonalat kép-
viselnek?

– Árpolitikánk egyszerű: önkormányzati cégként kötelesek 
vagyunk nullszaldósra kihozni a működést, így alaptevékenysé-
günkön nyereség nem képződhet. Minden esetleges emelés ága-
zati infláció alatti; ha például az energiaárak 5%-kal megugra-
nak, mi legfeljebb 4%-ot emelünk, a fennmaradót pedig meg-
próbáljuk megtakarításokkal kompenzálni. Ettől csak ritka eset-
ben térünk el. Lajoskomáromban például új vízkezelő technoló-
gia beépítése okozott komolyabb árnövekedést, Móron viszont 
jelentősen csökkent a vízdíj azáltal, hogy a bányavíz helyett sa-
ját kútból szolgáltatunk. Országos kitekintésben átlagos árszín-
vonalon dolgozunk, de ez az összehasonlítás megtévesztő lehet, 
ha nem vesszük figyelembe a helyi adottságokat és a díjak konk-
rét tartalmát. 

– Melyek a legfontosabbak?
– A kitermelés költsége meghatározó elem, a település adott-

ságaitól függ. Nem mindegy, hogy 22 vagy 142 méter mélyről 
emeljük-e ki a vizet, és hogy azt kell-e kezelni. A nagyságrend is 
meghatározó, van, ahol mindössze napi 50 m3-t, máshol 25 ez-
ret fogyasztanak, – előbbinél egy, utóbbinál két ember van szol-
gálatban.

– Vagyis a nagyobb lélekszámú települések jobban járnak?
– A kicsik számára fájó tény… A fix költségek ugyanis – le-

gyen kicsi vagy nagy a vízigény – nem változnak.

– Hasonló a helyzet a szennyvíz esetében is?
– Természetesen, ezért ahol lehetőség van rá, szerencsés, ha a 

szomszédos falvak, községek társulnak, és egy szennyvíztisztító 
telepet többen használnak.

– A kitermelés, szolgáltatás költségei megfoghatók. Melyek a fo-
gyasztók számára „láthatatlan”, a vízdíjban mégis szereplő tételek?

– Céges szinten milliárdos kiadást jelentenek az adók, ille-
tékek, járulékok, az engedélyeztetési eljárások költségei. De 
ide tartozik az önkormányzati tulajdonú művek után az önkor-
mányzatoknak fizetett bérleti díj is. Elvileg ez szolgálna számuk-
ra rekonstrukcióra, felújításra. Ám a tapasztalatok szerint csak 
a díj töredékét forgatják vissza, ezért a művek állapota romlik, 
s ez óhatatlanul karbantartási többletet eredményez a jövőben. 
Vannak időszakosan jelentkező nagyobb, ezért több évre elosz-
tott karbantartási költségek is, például mérőcsere négy, vízto-
rony-javítás nyolc, kútkarbantartás háromévente. Az összköltsé-
gek nagy részét a javítás, karbantartás teszi ki.

– Mi a „vásárolt víz”?
– Azokon a településeken, ahol nincs megfelelő minőségű 

vagy mennyiségű saját vízbázis, ott részben vagy egészében ál-
lami vállalattól vásároljuk a vizet. Természetesen mindenütt 
igyekszünk „saját kútfőből” megoldani a vízellátást. 

– Létezik-e olyan plusz szolgáltatásuk, amiért nem kell a fo-
gyasztóknak külön fizetniük?

– A panellakásokban élőktől a mellékmérők, a kertes ház-
ban lakóktól pedig a locsolómérők hitelesítéséért nem kérünk 
pénzt; a szolgáltatók zöme ezért külön díjat számol fel. Több 
mint negyven településen a kemény víz polifoszfátos kezelését 
is végezzük: az eljárás segítségével a vízmelegítőkben, mosógé-
pekben a vízkőkiválás mértéke jelentősen csökken, így az ener-
giafogyasztás is, a készülékek élettartama viszont nő. A vízmi-
nőségi problémákkal küszködő Csőszön, Kálozon, Abán pedig 
megfelelő vízkezeléssel sikerült elérnünk, hogy ne kelljen lajtos 
kocsinak járnia a települést – a csapból jó minőségű víz folyik, 
amiből nyugodtan itathatók a kisgyermekek is.

A FEJÉRVÍZ ZRT. elérhetőségei: 
Székesfehérvár, Király sor 3-15. 
Tel.: 535-800, Fax: 315-598. 
Elektronikus ügyintézés, honlap: 
www. fejerviz.hu

H i r d e t é s

A kútfúrástól a hatóságok ál-
tal engedélyezett, megfelelő mi-
nőségű víz kitermelésén és el-
osztásán át a szennyvíztisztítá-
sig hosszú utat jár be a víz. En-
nek megfelelően alakul az ára 
is, de ne gondoljuk, hogy mindig fölfelé. Staudt 
István, a Fejérvíz Zrt. üzemeltetési főmérnöke 
kollégáival együtt azon dolgozik, hogy ne az ár-
emelkedés híre „folyjon a csapból is”.

Mi van a vízdíjban?
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