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Geológus emlékpark
Seregélyesen
A seregélyesi Pelikán-ház Erdei 
Iskola kőparkjára alapozva létre-
hozta az ország első geológus em-
lékparkját.  – 11. oldal

Választás 
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Hajrá, honvéd! 
A Fejér Megyei Védelmi Bizott-
ság konferenciát rendezett a hon-
védség és a civil társadalom kap-
csolatáról.
  – 6. ol dal

Szent György-nap 
a kórházban
A Fejér Megyei Szent György Kór-
ház április 23-án rendezte hagyo-
mányos Szent György-napi ün-
nepségét. – 8. ol dal

„Koroko” 
és a mosolygás
Németh Kitti, az ifjú karatéka a 
németországi Bochumban aratta 
legújabb sikerét. Vele vettük át az 
ábécét.   – 13. ol dal

BESZÁMOLÓ 
A FEJÉR MEGYEI 
EREDMÉNYEKRŐL
– 4–5. OLDAL 
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– Ne legyenek illúzióink, gyermekeink 
már 1989 előtt is szívesebben fütyörésztek 
Stinget vagy Michael Jacksont, mint pen-
taton dallamokat Kodály gyűjtéséből, és 
szívesebben nézték a Csillagok Háború-
ját, mint Tarr Béla filmjeit. És ugyanígy az 
irodalomban, a divatban, a művészetekben 
vagy a mindennapi életben is évről évre ki-
sebb hely jutott a hagyományos, karaktere-
sen nemzeti kifejezésmódoknak. A nyitott, 
fogyasztói társadalom létrejötte csupán be-
tetőzte ezt a folyamatot. A nyitás és a nyi-
tottság egy bizonyos mértékig persze tör-
vényszerű, sőt szükséges is akkor, ha egy or-
szág egy nagyobb közösségbe kíván integrá-
lódni. Identitásunk megőrzése szempontjá-
ból viszont fontos, hogy a fősodor, a divat 
ne távolodjon el végletesen a népi karakter-
től, mert ez óhatatlanul a hagyományok ki-
üresedéséhez, a továbbvivők kihalásához 
vezet – jelentette ki a konferencia nyitóbe-
szédében dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke.

A rendezvény főszervezője, Tóth Erika, 
Alcsútdoboz alpolgármestere, az egyesület 
elnöke, a megye ifjúsági és turisztikai bizott-
ságának elnöke kifejtette, az ember kultúra 
nélkül nem létezhet, hisz ettől vagyunk töb-
bek pusztán biológiai lényeknél. Hangsú-
lyozta, tenni szeretnének azért, hogy a rájuk 
hagyományozott tudás tovább öröklődjön. 
A konferencia moderátora, a martonvásári 
művészeti iskola nyugalmazott igazgatója, 
Salamon Ferencné szerint a néphagyomány 
alappillére a népművészeti oktatásnak, le-
gyen az népzene, néptánc vagy kézműves-
ség. Éppen ezért fontos, hogy az alapfokú 
művészetoktatási intézményekben tanulók 
továbbvigyék a néphagyományokat, s hogy 
a pedagógusok megtanítsák nekik mindazt, 
ami a folyamat továbbéléséhez elengedhe-
tetlen. Hozzátette, ennek szellemében szüle-
tett meg az a gondolat, hogy a résztvevők ál-
lásfoglalást fogalmaznak meg a konferencia 
végén, s azt eljuttatják a döntéshozóknak.

– Véleményem szerint a döntéshozók 
nem azért nem tettek semmit az elmúlt idő-
szakban, mert nem tudtak a művészetok-
tatás problémáiról, vagy mert nem tudták, 
mit kezdjenek velük. Sokkal inkább az volt a 
gond, hogy a kormány rossz gazdaságpoliti-

kája miatt a kultúrától vették el először a for-
rásokat, mint mindig, ha ilyen helyzet áll elő. 
Ezen sürgősen változtatnunk kell, s meggyő-
ződésem, fogunk is. Erős érdekérvényesítő 
képességre lesz szüksége a művészetoktatás-
ban tevékenykedő valamennyi szakembernek 
ahhoz, hogy újra virágozzék ez a szakterület, 
mert a döntéshozók szövetségesek híján más-
felé fordulhatnak – emelte ki L. Simon Lász-
ló, a Fejér Megyei Közgyűlés oktatási és kul-
turális bizottságának elnöke, író, újonnan 
megválasztott országgyűlési képviselő.

A továbbiakban Sándor Ildikó, a Hagyo-
mányok Háza folklór osztályának vezetője, 
Nemes József, a Martonvásári Művészeti Is-
kola igazgatója, Hamza Lászlóné nyugalma-
zott tordasi iskolaigazgató, valamint Juhász 
Zsófia, a Fejér Megyei Művészetek Háza 
igazgatója tartott előadást.

Másnap, május 1-jén következett az élő 
népművészet: népzene és néptánc töltöt-
te ki ugyanis a nap nagy részét. Népzenei 
koncertet adott a Tordasi Férfi Dalárda, a 
Tűzifa Zenei Együttes Martonvásárról, va-
lamint a Szedtevette Népzenekar Székes-
fehérvárról. A néptáncgálán fellépett a 
felcsúti Endresz György iskola néptánc-
csoportja, a lovasberényi Rámás Csizma 
Néptánccsoport, a Dinnyési Néptánccso-
port, a Zorica Néptánccsoport Ercsiből, az 
alcsútdobozi József Nádor iskola néptánc-
csoportja, a Vértesacsai Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport, a szári Saarer Tanzgruppe, 
az alcsútdobozi Cifrázó Néptánccso-
port, illetve a Százszorszép Táncegyüttes 
Martonvásárról. A rendezvényt táncház zár-
ta a Marton Népzenekarral.
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Művészetoktatás szóban és tettekben
Térségi hagyományőrző napokat szervezett a Felcsút–Alcsútdoboz–
Tabajd–Etyek–Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület 
Alcsútdobozon április utolsó és május első napján. A kétnapos ren-
dezvényen először a szakma, vagyis a művészetoktatásban dolgo-
zók tartottak konferenciát, majd másnap népzenészek, néptánco-
sok, kézművesek mutatták meg, hogy a magyar hagyományok igen-
is élnek és virulnak.

HIRDETÉS

Középfokú nyelvvizsga 
15 hét alatt!!!
heti 2x4 tanórában

ESZPERANTÓ nyelvtanfolyam
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

PLUSZ PONT A FELVÉTELIHEZ

DIPLOMÁHOZ ELFOGADOTT

VELEM ’96 NYELVISKOLA
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 11.

Tel.: (06-70) 313-23-64, (22) 330-066
www.velem96.hu

E-mail: velem96@velem96.hu

NYSZ.: 07-0206-58
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– Április 27-én, 1088 nappal a beadást kö-
vetően, két nappal az országgyűlési választá-
sok után, az Alkotmánybíróság végre napi-
rendre tűzte a megyei önkormányzat 2007. 
áprilisi beadványát. Levélben arról tájé-
koztatták a megyei önkormányzatot, hogy 
megvizsgálják a Magyar Köztársaság 2007. 
évi költségvetéséről szóló törvényt, illetve 
a megyei önkormányzatok finanszírozásá-
ra vonatkozó rendelkezések alkotmányossá-
gát. Nekünk továbbra sem változott az állás-
pontunk, miszerint 2007-től a költségveté-
sek törvénysértő alapon nyugodtak. Ennek 
ellenére a múlt évet, megfeszített gazdálko-
dással, sikerült jól zárni, a zárszámadást az 
ellenzék is támogatta, s elismerően szólt róla 
– tájékoztatott dr. Balogh Ibolya.

Az elnök fontosnak tartotta kiemelni, 
amennyiben póluskórházat akarnak, nem 
képzelhető el, hogy a Szent György Kórház 
ne induljon a „Korszerű regionális onkoló-
giai hálózat kialakítása” című pályázaton. 

A kiemelt, központi intézmény mindenkép-
pen feltételezi ennek kialakítását – hangsú-
lyozta a közgyűlés elnöke. Emlékeztetett 
arra is: a megyei kórház főigazgatói poszt-
jára kiírt korábbi pályázat nem volt sike-
res. Mivel fontos munkák és pályázatok van-
nak folyamatban, a megyei közgyűlés úgy 
döntött, a továbbiakban nem az orvos igaz-
gatót, hanem dr. Szabó Lászlót, a koráb-
bi főigazgatót bízzák meg e feladatkör el-

látásával. Hangsúlyozta, ideiglenes megbí-
zásról van szó, mert legkorábban ősszel le-
het új pályázat a posztra, addig kell ellátni a 
megnövekedett feladatokat.

A képviselők elfogadták a Fejér Megye 
Közgyűlése által alapított Gróf Klebelsberg 
Kuno Emlékérem adományozására tett ja-
vaslatot. A díjat a pedagógusnapon adják 
majd át. Mint rendszeresen, ezúttal is téma 
volt a gyermekvédelemmel kapcsolatos inf-
rastruktúra fejlesztése.

– Nagyon nehéz döntéseket kellett meg-
hozni, hiszen a megyei önkormányzatnak 
továbbra sincsenek bevételei, a költségve-
tés sok kívánnivalót hagy maga után. Tulaj-
donképpen a semmiből építjük a várat – je-
lentette ki dr. Balogh Ibolya. Több együtt-
működésről szóló beszámoló hangzott el 
az ülésen, és két pályázat kapcsán is koope-
rációról döntöttek a képviselők: a velencei 
Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Ál-
talános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Di-
ákotthona és Gyermekotthona valamint a 
Nemzeti Táncszínház közös pályázatának, 
illetve a „FINálé 2010” című programsoro-
zat támogatásáról, utóbbira május 15-én, a 
megyei önkormányzat és az MMK – Mű-
vészetek Háza közös megrendezésben ke-
rül sor. 

Elhangzott az is a közgyűlési sajtótájé-
koztatón: a Fejér Megyei Önkormányzat 
300 millió forint vissza nem térítendő álla-
mi támogatásra pályázik az önhibájukon kí-
vül hátrányos helyzetbe került önkormány-
zatok számára kiírt keretből, az elmaradt il-
letékbevételek, valamint az áfa és az infláció 
emelkedése miatt.

Fejér Megye Közgyűlése megtárgyalta a Ve-
lencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság ügyvezetője és 
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasz-
tására és díjázásának megállapítására vo-

natkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy 
a társaság ügyvezetőjének 2010. április 
1-jétől 2010. június 30-áig, határozott idő-
tartamra Döbrentei Gábort választja meg. 
Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság elnöké-
nek – ugyanerre az időtartamra – Dénes Fe-
rencet, tagjainak Somogyi Balázst és Takács 
Viktort választották. Döntés született egy 
másik előterjesztés ügyében is. A sérült és 
megváltozott munkaképességű gyermeke-
ket nevelő családok által alapított, és ilyen 
munkavállalók foglalkoztatására szakoso-
dott Hatpöttyös Nonprofit Kft. meghatá-
rozott időre (10 év), ingyenes használatra 
megkaphatja a megyei önkormányzat egy 
épületrészét. Az udvari szárny régóta hasz-
nálaton kívüli, leromlott állapotú éttermét 
(90 m2) kívánják helyreállítani, megfelelő-
en átalakítani úgy, hogy abban éttermet mű-

ködtethessenek. A beruházás révén várha-
tóan 12-16 új, részben részmunkaidős mun-
kahely létesül, amelyek túlnyomó többsé-
gét sérült és megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalók tölthetik be. A kft. üzle-
ti tervét korábban pályázati és banki szakér-
tők ítélték jónak, hasznosnak és megvalósít-
hatónak. Mint dr. Balogh Ibolya közgyűlé-
si elnök előterjesztésében elmondta, az ön-
kormányzat gesztusát az is indokolttá te-
szi, hogy a szociálisan rászoruló állampol-
gárok megfelelő ellátásából az állam a kor-
mány döntései nyomán mind nagyobb mér-
tékben vonul ki, így elhanyagolt feladatukat 
– minden eszköz felhasználásával – az ön-
kormányzatok kénytelenek átvállalni. Végül 
a közgyűlés a Fejér Megyei Szent György 
Kórház alapító okiratának módosításáról is 
elfogadóan döntött.
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Soron kívüli 
döntések

ÜLÉSEZETT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS

A megyei kórház pályázik 
az onkológiai fejlesztésre

Fejér Megye Közgyűlése már-
cius 30-án, soron kívüli ülésén 
megtárgyalta a Velencei-tavi 
Vízi Sportiskolával kapcsola-
tos személyi és díjazási javasla-
tokat, és egyéb napirendi pon-
tokról is döntött.

Fejér Megye Közgyűlése április 29-én ülésezett, s összesen 41 napi-
rendi pontot tárgyalt. Ezek közül is kiemelkedett a Fejér Megyei Szent 
György Kórház onkológiai pályázatának benyújtása, valamint az intéz-
mény vezetői megbízatásával kapcsolatos döntés. Dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke sajtótájékoztatóját mégsem ezekkel, 
hanem egy másik fontos bejelentéssel kezdte.
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ejér megye 1-es szá-
mú választókerü-
letében, az első for-

dulóban dr. Cser-Palkovics 
András (Fidesz-KDNP) 
13 862 szavazattal 49,51%-ot szerzett, majd 
a második fordulóban még nagyobb támo-
gatást szerzve, s került be az Országgyűlés-
be: 10 861 szavazat, 60,96%.

– Az ország valóságos állapotát jól tükrö-
zi, hogy az emberek a földcsuszamlásszerű 
változásra szavaztak, s arra az egyetlen erő-
re, amely ezt képes is lesz megvalósítani, 
vagyis a Fideszre. Soha nem látott nemze-
ti egység jött létre, amely a jövőben nemze-
ti együttműködés formájában élhet tovább. 
Éppen ezért szeretnék együttműködni az 
általam legyőzött jelöltekkel, Székesfehér-
várért és az itt élőkért – jelentette ki Cser-
Palkovics András.

A székesfehérvári szék-
helyű 2-es számú válasz-
tókerületben, Vargha Ta-
más diadalmaskodott. A Fi-

desz-KDNP jelöltje már az első fordulóban 
magabiztosan győzött, begyűjtve a szavaza-
tok 58,54%-át, ami 21 455 voksot jelentett.

– Bíztam a győzelemben, de az engem 
is meglepett, hogy már az első fordulóban 
eredményes lett a választás. Szeretném meg-
köszönni a támogatást mindazoknak, akik 
rám szavaztak, remélem, nem fogok csaló-
dást okozni számukra! Akik a többi jelölt-
ben bíztak, őket is ugyanolyan elszántsággal 
fogom képviselni a Parlamentben, hiszen a 
választáson a közös nemzeti ügyek, az or-
szág közös céljainak képviseletére kaptam 
képviselőtársaimmal együtt megbízást. Ké-
rem a választókat, hogy kísérjék figyelem-
mel tevékenységemet, osszák meg velem 

problémáikat, bátorítsanak, ha kell, bírál-
janak, ha hibát követnék el! – fogalmazott 
Vargha Tamás.

Fejér megye 3-as vá-
lasztókerületében, Duna- 
újvárosban két forduló-
ra volt szükség, miután áp-
rilis 11-én egyik jelölt sem 

szerzett 50 százaléknál több szavazatot. Ak-
kor a Fidesz-KDNP jelöltje győzött: dr. 
Dorkota Lajos 10 938 szavazatot kapott, 
ami 42,12%-ot jelentett. A második fordu-
lóban aztán egyértelmű győzelmet aratott 
9592 vokssal és 54,89%-os teljesítménnyel.

– A munkahelyteremtés és új beruházá-
sok megvalósítása érdekében már az elmúlt 
hetekben több vállalkozással folytattam tár-
gyalásokat. Dunaújváros további fejlődése ér-
dekében elengedhetetlen az M8-as autópálya 
fejlesztése, a dunai kikötő megépítése és a te-
lepülés logisztikai központtá fejlesztése. Par-
lamenti képviselőként ezekért a város számá-
ra fontos fejlesztésekért dolgozom majd, s a 
cél érdekében továbbra is együttműködöm a 
város polgármesterével, eddigi országgyűlési 
képviselőjével, az MSZP-s Kálmán András-
sal – nyilatkozta az MTI-nek Dorkota Lajos.

A 4-es választókerület-
ben L. Simon László (Fi-
desz-KDNP) szerzett man-
dátumot, már az első for-
dulóban begyűjtve a szava-
zatok 53,67%-át, 19 536 voksot.

– Nagy öröm számomra, hogy a magyar 
kultúrát képviselhetem a Parlamentben, és 
tehetek azért, hogy rangjához méltó anya-

Soha nem látott győzelmet aratott a Fidesz-KDNP pártszövetség az áp-
rilisi országgyűlési választásokon. Az európai mércével mérve is kima-
gasló eredmény azt jelenti, hogy a leebdő kormánypárt több mint két-
harmados többséget szerzett. Fejér megyében is az országoshoz hason-
lóan alakult a pártok támogatottsága, mind a hét egyéni választókerü-
letben a Fidesz-KDNP jelöltje győzött nagy fölénnyel. Igaz, két esetben 
csak a második fordulóban sikerült a mandátumszerzés.

F
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A 13 FEJÉR MEGYEI MANDÁTUMBÓL 11-ET A FIDESZ – KDNP SZERZETT MEG

Választás 2010
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gi körülmények közé kerüljön. Íróként és a 
megyei közgyűlés oktatási és kulturális bi-
zottságának elnökeként is pontosan láttam 
az elmúlt években, hogy sürgős lépésekre lesz 
szükség. Mint ahogy azt is láttam a kampány 
során, milyen tennivalók vannak a választó-
kerületben. Keményen dolgozom majd azért, 
hogy a választóktól kapott bizalmat megszol-
gáljam – hangsúlyozta L. Simon László.

Az 5-ös választókerü-
letben élőknek sem kel-
lett kétszer az urnákhoz já-
rulniuk, mert már az első 
fordulóban bizalmat sza-

vaztak Törő Gábornak (Fidesz-KDNP). 
A megyei alelnökre 20 165-en voksoltak, ez 
57,11%-ot jelentett.

– A bizalmat, amellyel a választópolgá-
rok megtiszteltek, szeretném megköszönni, 
s persze meghálálni parlamenti munkám-
mal. Nemcsak Móron lesznek teendők, ha-
nem a választókerület déli részein is. A 81-es 
út fejlesztése elkerülhetetlen, mint ahogy a 
móri borvidék és a borturizmus fejlesztését 
is annak tartom. Fontos, hogy a mezőgazda-
ságból élők lehetőségein is javítani tudjak – 
mondta Törő Gábor.

Fejér megye déli részén, 
a 6-os választókerületben 
is egyfordulós volt a válasz-
tás, mert Cece polgármes-
tere, Varga Gábor (Fidesz-

KDNP) már április 11-én begyűjtötte a Par-
lamentbe kerüléshez szükséges szavazat-
mennyiséget. Összesen 15 660-an szavaztak 
rá, ami 57,61%-os teljesítmény.

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy 
egy kistelepülésről indulva képviselhetem 
az egész térséget az Országgyűlésben. Min-
denki számára ismert, hogy rendkívül hátrá-
nyos helyzetű a régió, óriási a munkanélkü-
liség, ezért a felzárkóztatás és a munkahely-
teremtés elsődleges szempont lesz a követ-
kező négy évben. Kitörési pontnak tartom a 
mezőgazdaságot, a megújuló energiák hasz-
nosítását, a turizmust – fogalmazott Varga 
Gábor.

A 7-es választókerület 
választópolgárainak is ele-
gendő volt egyetlen válasz-
tási nap ahhoz, hogy kép-
viselőt juttassanak a Parla-

mentbe. Tessely Zoltánt (Fidesz-KDNP), 
Bicske polgármesterét, megyei képviselőt 
választották, akire 19 500-an voksoltak, ez 
62,65%-ot jelentett.

– Először is szeretném megköszön-
ni, hogy a választókerületben élő embe-
rek szavazatukkal bizalmukba fogadtak, 
és ígérem, nem fogok visszaélni vele. Az 
előttünk álló kihívás óriási, de hiszem, ez 
a rendkívül nehéz feladat közösen, az ösz-
szefogás és a szeretet erejével megoldha-
tó. Mások a problémák a választókerület 

északi részén, és mások a 
déli térségben. Minden-
hol gondot okoz viszont 
a közbiztonság, a munka-
nélküliség, az önkormány-
zatok és az intézmények 
alulfinanszírozottsága, va-
lamint a magas adóterhek. 
Azon leszek, hogy ezeken 
mihamarább változtatni 
tudjunk – közölte Tessely 
Zoltán.

A területi listákra le-
adott szavazatok is hason-
ló arányokat mutattak, 
mint az egyéni képviselő-
jelöltekre leadottak. A Fi-
desz-KDNP közös listá-
ja 120 011 szavazatot ka-
pott (54,16%), az MSZP-é 
39 679-et (17,91%), a 
Jobbiké pedig 35 897-et 
(16,20%). 

Ezek alapján listáról 
bekerült a Parlament-
be a Fidesz-KDNP-ből 
Brájer Éva, dr. Horváth János, dr. 
Mikola István és dr. Orbán Viktor le-
endő miniszterelnök. Az MSZP-ből 
Horváth András Tibor, míg a Jobbiktól 
Rozgonyi Ernő jutott még az Ország-
gyűlésbe a Fejér megyei listáról.
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Az egy hónapja Fejér Me-
gye Díszpolgára címet nyert 
Sobor Antal, sokunk „Tanár 
Ura” eltávozott. Bár elvesz-
tése fáj, vigaszt jelent, hogy 
gazdag életében örök értéke-
ket teremtett.

Sobor Antal József Attila-díjas íróként, festőművészként, 
nyugalmazott középiskolai tanárként, valamint a Magyar Író-
szövetség Közép-dunántúli Írócsoportjának vezetőjeként is ki-
emelkedő munkát végzett a megye kulturális életének gazdagí-
tásáért. 1956-ban szereztzett diplomáját az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán, ezt követően visszatért Fehérvárra, ahol előbb 
általános iskolákban, majd középiskolában tanított. 1971-től 
1993-as nyugdíjazásáig a Vasvári Pál Gimnázium és Szakközép-
iskola tanára volt, ahol tanár-szerkesztőként az iskola újságját is 
gondozta. Pedagógusi pályáját a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkereszt kitüntetésével ismerték el. De minden hivatalos el-

ismerésnél pontosabban fémjelzi munkáját az, hogy tanári te-
vékenysége nyomán a magyar nyelvet, irodalmat, kultúrát tisz-
telő, szerető és ápoló fiatalok ezrei kerültek ki a keze alól. Olya-
nok, akik azután akár olvasóként is újra találkozhattak vele, hi-
szen 1961-től kezdődően pedagógusi munkáját a tollából szü-
letett számos novella, kötet, napló, regény kísérte. Sobor Antal 
azonban nem csupán az irodalom terén igyekezett megmutat-
ni, milyennek is látta ő a világot, hanem ecsetet ragadva, a fes-
tővásznon is rögzítette impresszióit. Csoportos és önálló tárla-
tain bizonyította közönségének, hogy bár szerényen továbbra 
is egyszerű amatőrként jelölte meg magát, ő bizony festőként is 
szuverén, „sobori” világot tárt elénk.

Mindezeken túl Sobor Antalnak általában is kimagaslóan 
fontos szerepe volt a megye és Székesfehérvár szellemi életé-
ben, közéletében. Szavára, véleményére nem csupán író- vagy 
képzőművész társai figyeltek, munkájára a Vörösmarty Társa-
ságban, a Szent István Művelődési Házban vagy a Magyar Író-
szövetség Közép-Dunántúli Írócsoportjában is igényt tartot-
tak.

Sobor Antalt a megye saját halottjának tekinti, és osztozik a 
család, a barátok gyászában.

Sobor Antal eltávozott 
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A honvédség és a civil társadalom kapcsola-
ta a mai magyar társadalmi viszonyok között 
című rendezvényen magas rangú katonák, 
más fegyveres és rendvédelmi erők parancs-
nokai, irányító testületek vezetői, de pedagó-
gusok, történelemkutatók is részt vettek. 

Mint dr. Balogh Ibolya megnyitójában el-
mondta, bár egy fegyverek nélküli világról 
álmodunk, a realitások azt diktálják, hogy 
erős, professzionális nemzeti hadsereget 
tartsunk fenn. A civilek egyébként – tette 
hozzá – gyakran nem gondolnak bele abba 
sem, hogy a honvédség léte mennyi járulé-
kos haszonnal jár a civil társadalom számára. 
Munkahelyeket teremt, szakképzést nyújt, 
technikával és állománnyal segít vészhely-
zetek vagy természeti katasztrófák idején. 
Tény viszont – folytatta –, hogy a sorkatona-
ság eltörlésével elzárt világ lett a kívülállók 
számára, és ez nem segíti a két fél párbeszéd-

ét, együttműködését. Az tehát a cél – fejez-
te be –, hogy a honvédség konferenciákkal, 
bemutatókkal, a tapasztalatcserék felhaszná-
lásával, a média és a közvéleményformálók 
megnyerésével folyamatosan tájékoztatást 
nyújtson, kapcsolatot keressen a külvilággal.

Őt követően dr. Gelencsér József beszélt 
a honvédségről a néphagyományban. Érde-
kes részleteket villantott fel a fegyveres erők 
múltjából, különös tekintettel Fehérvár ka-
tonavárosi hagyományaira. Majd dr. Patyi 
Sándor tartott előadást, mindenekelőtt pél-
daértékűnek nevezve, hogy a Fejér Megyei 
Védelmi Bizottság egy ilyen magas színvo-
nalú konferencia megszervezésére vállalko-
zott. Benkő Tibor altábornagy előadásában 
feltette a kérdést: ha az állampolgárok béké-
re és biztonságra vágynak, akkor ugyan ki 
mástól várhatnák azt, ha nem a nemzeti had-
seregtől? A gyengének diktálnak, az erős-
sel tárgyalnak – idézte a régi megállapítást, 
hozzátéve, hogy a valamikori 125 ezer főről 
mára 25 ezer főre apadt hadsereg – képzett-

ségének és alkalmasságának köszönhetően 
– ma kellő biztonságot tud nyújtani.

Ezek után Pákozdi Szabolcs, a Közép-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
szakmai főigazgató-helyettese ismertette a 
munkaerőpiac pillanatnyi helyzetét és ben-
ne a honvédség elvárásait, a két szervezet 
együttműködését és a jövő lehetőségeit. 

Dr. Lakatos László mk. vezérőrnagy, a 
Honvédelmi Minisztérium főosztályvezető-
je az önkéntes tartalékos szolgálat céljáról, 
múltjáról és jövőjéről beszélt. 

Ezt követően iskolaigazgatók, pedagógu-
sok – Butola Zoltán, Zsipi Gyula, Kohonicz 
Izabella, Laczkó Gábor – beszéltek a szak-
képzés, valamint a honvédelmi nevelés és a 
hadsereg kapcsolatáról, majd dr. Demeter 
Zsófia megyei múzeumigazgató tekintett 
vissza a nemzeti honvédsereg 1848–49-es 
történetére. Végezetül további hozzászólá-
sok hangzottak el aktív katonák, a nemzet-
védelmi egyetem hallgatói és a tábori lelké-
szi hivatást gyakorlók részéről.

Ünnepélyes keretek között vehették át 
az arra érdemesek a Dunaújváros Köz-
biztonságáért Díjat a dunaújvárosi vá-
rosházán 2010. április 15-én.

Ezen az ünnepi napon négy díjazott 
kapta meg a rangos önkormányzati el-
ismerést. Jelesül: dr. Hegedűs Nóra Éva 
rendőr alezredes, a dunaújvárosi kapi-
tányság igazgatásrendészeti osztályának 
vezetője; Fodor Tamás rendőr törzsőr-

mester, a Dunaújvárosi Vízirendészeti 
Rendőrőrs állományának tagja; Varga Ad-
rián tűzoltó főtörzsőrmester, a Dunaújvá-
rosi Hivatásos Tűzoltóság állományának 
tagja; valamint – a „civil szférából” – Sző-
ke István, a Dunaújváros Biztonságáért 
Fórum életre hívója, a közbiztonsági hó-
napok eseménysorozatának főszervezője.

Négyen vehették át
 a Dunaújváros 
Közbiztonságáért Díjat

Hajrá, honvéd!
A Fejér Megyei Védelmi Bizott-
ság konferenciát rendezett az 
MMK Művészetek Házában, a 
honvédség és a civil társadalom 
kapcsolatáról.

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
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Rendőrnapi program 
kicsiknek 
és nagyoknak
Felpróbálható rohamsisak és plexi-
pajzs, látványos kutyabemutató, ismer-
kedés a nyomrögzítők izgalmas munká-
jával és még ezernyi látnivaló. Igazi kü-
lönlegességek fogadták azokat, akik el-
látogattak a megyeszékhelyen megren-
dezett rendőrnapra.

Izgalmas, látványos programokkal, be-
mutatókkal várták április 23-án, szomba-
ton a székesfehérvári Bregyó-közbe elláto-
gató vendégeket a megyei rendőrkapitány-
ság munkatársai. Volt ott minden, ami ki-
csik és nagyok érdeklődésére számot tart-
hatott. A sátrakban a magyar CSI, vagyis 
a rendőr technikusok, nyomrögzítők fo-
gadták a látogatókat. Egy másik pavilon-
nál a bűnmegelőzési osztály dolgozóival 
találkozhattak, ahol tesztlapokat tölthettek 
ki az apróságok, és találkozhattak az Ovi-
zsaru-programból jól ismert Rendőr Ro-
bival és Rosszcsont Ricsivel. S akiket in-
kább a készenléti rendőrség munkája érde-
kelt, azok felpróbálhattak rohamsisakot és 
plexipajzsot, de akár a több kilós golyóálló 
mellényt is. A baleset-megelőzési bizottság 
standján egy szimulációs ülésben a bátrab-
bak átélhették, milyen az, amikor „csak” 
7 kilométeres sebességgel koccanunk jár-
művünkkel. Lapunk tudósítója kipróbál-
ta, s állítja, még ilyen alacsony sebességgel 
is jókorát lehet „zökkenni” – becsatolva is. 

Látványos járőrkutya- és lovasbemu-
tató, valamint a készenléti egység zene-
karának műsora színesítette a progra-
mot. Időközben pedig a füves téren par-
koló „police” feliratú helikopter a magas-
ba emelkedett, majd több kört leírva intett 
búcsút a látogatóknak. Füst és hanggránát, 
géppisztolyropogás (vaktölténnyel) és el-
fogás: nem túlzás állítani, hogy a legna-
gyobb érdeklődést az Alba beavatkozó al-
osztály kommandósai aratták. A fiúk ka-
rate gyakorlattal cserepeket törtek, közel-
harcot mutattak be, s végül akciófilmek-
be illő jelenet közepette, fegyverrel pajzs-
zsal egy veszélyes „terroristát” is ártalmat-
lanná tettek.

Kétségtelen: izgalmas és tartalmas 
programot kínáltak a szombati rendőrnap 
szervezői.

A rendezvény kezdetén ünnepi állo-
mánygyűlés keretében kinevezéseket, 
elismeréseket adtak át az állomány arra 
érdemesült tagjainak.
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– Önöket kifejezetten várják ott, ahová 
mennek, hiszen az embereknek elemi igé-
nyük van a biztonságra, arra, hogy életü-
ket félelmek nélkül élhessék, vagyonukat él-
vezhessék. Ha a körülöttük élőkkel sikerül 
rendőri munkájuk során jó kapcsolatot ki-
építeniük, akkor a figyelmükkel arányos ro-
konszenvet és támogatást fognak kapni tő-
lük – jelentette ki köszöntő beszédében dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke, majd a többségükben megyén kívül-
ről jött fiatal rendőröknek Fejér megyét be-
mutató, kulturális és turisztikai kiadványok-
ból álló csomagot adott át.

Simon László rendőr dandártábornok, 
Fejér megye rendőrfőkapitánya hangsúlyoz-
ta, nem titkoltan nagy elvárásokkal tekint 
vezető társaival együtt a végzősök munká-
ba állása elé.

– A most következő időszak az iskolában 
megszerzett ismeretek gyakorlati megvaló-
sításának ideje lesz. A padokban szerzett tu-
dás jó alap, de arra a falat már tapasztalatból 
kell felhúzni. Pályájuk során igyekezzenek 
mindig megismerni az igazságot, kívánják 
és cselekedjék a legjobbat, amire csak képe-
sek. Éljék meg szakmájukat, munkájukat hi-

vatásként, legyen a rendőri lét az életformá-
juk, mert amit választottak, azt így lehet jól, 
sőt nagyon jól csinálni. Valamennyien azon 
leszünk, hogy megtalálják a helyüket a „csa-
patban”, igyekszünk segíteni beilleszkedésü-
ket, zökkenőmentessé tenni az első napo-
kat. Reménykedem abban, hogy az itt helyet 
foglaló 81 rendőr annak a pozitív folyamat-
nak a kezdete, amelynek eredményeként si-
kerül a megye rendőri létszámát oly módon 
feltölteni, hogy valamennyi szolgálati ág igé-
nyét, azon túl a megye lakosságának igénye-
it még jobban tudjuk szolgálni – mondta Si-
mon László.

Az eseményen az is kiderült, hogy a Fe-
jér megyében szolgálatba lépett 81 új egyen-
ruhásnak a május végéig tartó Közbiztonsá-
gi Háló program végrehajtásában is komoly 
szerepet szán a megye rendőri vezetése.

Közbiztonsági vonalon erősítettek
Ünnepélyes állománygyűlés keretében 81 fiatal, frissen végzett és 
Fejér megyébe vezényelt rendőrt fogadtak rendőri és megyei veze-
tők április 2-án, a Megyeháza dísztermében. A többségében más me-
gyéből érkezett fiatalok beilleszkedését nemcsak a megye és a város-
ok rendőri vezetői, de az önkormányzatok is teljes odaadással segí-
tik. Céljuk a fiatal rendőrök megtartása, végleges letelepedésük elő-
segítése – derült ki a rendezvényen.
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r. Jachymczyk György főigazgató-
helyettes köszöntötte a megjelente-
ket, majd dr. Szabó László stratégi-

ai igazgató beszélt az idáig vezető rögös útról.
– A Szent György Kórház azon kevés in-

tézmény közé tartozik, ahol a sürgősségi el-
látást már csaknem 20 éve önálló szerve-
zeti egységgel biztosítják. A kórház vezeté-
se az uniós fejlesztési források megnyíltával, 
2007 végére alapjaitól végiggondolta a tér-
ség egészségügyi szakellátásának feladata-
it, és megoldási javaslataként a fenntartó el-
fogadta a térség egészségfejlesztési tervét. 
Ezen a terven belül a kórházunkra kidolgoz-
va komplett rekonstrukciós, fejlesztési terv 
készült, melynek volumenében kisebb, vagy 
nagyobb elemeit az ismert pályázati forrá-
sokból kívánjuk külön-külön, de összehan-
goltan megvalósítani. Azt mondtam, kíván-
juk – megerősítem, ma sem tettünk le róluk, 
mert mély meggyőződésünk, hogy szak-
mailag megalapozottak, és hosszú távon is 

megbízhatóan szolgálják a ránk bízott ellá-
tandók érdekeit. A mai alkalomra úgy tekin-
tünk mint terveink megvalósulásának első 
lépésére. Több szakterületen nagyon sok 
szakembernek nagyon sok munkája van ab-
ban, hogy eljutottunk eddig a pontig – ösz-
szegzett dr. Szabó László.

Székely Tamás egészségügyi minisz-
ter elmondta, hogy az összeg nagysága elle-
nére tulajdonképpen csepp a tengerben, hi-
szen az ország 67 000 kórházi ágyából ösz-
szesen 1000 tartozik a sürgősségi ellátás alá, 
és ezekből is csupán 22, amit a projekt érint. 
Hozzátette még, hogy Fejérben egyébként 

is nagyságrendekkel nagyobb, több milliár-
dos értékben valósultak meg vagy indultak 
hasonló egészségügyi fejlesztések: Fehérvá-
ron kívül például Móron, Dunaújvárosban, 
Enyingen és Sárbogárdon is. És persze szá-
mos pályázat még döntés előtt áll.

– Kétségtelen, örülni kell az ilyen rész-
sikereknek, még akkor is, ha a kormánynak 
az önkormányzatok finanszírozását, forrása-
it érintő negatív intézkedései nyomán még 
az önerő előteremtése is komoly nehézsége-
ket okozott – jelentette ki dr. Balogh Ibolya. 
Hozzátette, vannak kisebb pályázatok, ami 
nagyon jó, de ezekkel legfeljebb egyes részte-
rületek igényei elégíthetők ki. 

A szerződést végül dr. Jachymczyk György 
főigazgató-helyettes és Kővári Attila, a Struk-
turális Alapok Programiroda igazgatója írta alá. 
A munkálatok a közbeszerzések meghirdetése 
és a kiválasztások után a lehető leghamarabb 
indulnak, a tervek szerint augusztus 1-jével, és 
2011. augusztus 31-e a várható befejezés.

A Fejér Megyei Szent György Kórház áp-
rilis 23-án rendezte hagyományos Szent 
György-napi ünnepségét az intézmény 
Romhányi auditóriumában. A program 
keretében emlékérmek, emlékplakettek, 
főorvosi és adjunktusi kinevezések kerül-
tek átadásra.

– A mindenki által ismert nehéz helyzet 
ellenére a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház a magyar egészségügy zászlóshajója ma-
radt. Ebben kiemelt szerepe van minden dol-
gozónak a főigazgatótól kezdve az orvosokon 
át az ápolónőkig. Nyugodtan kijelenthetem, 

nálunk alap, hogy az embereken segítünk 
még akkor is, ha a források nem minden eset-
ben állnak rendelkezésre – hangoztatta meg-
nyitóbeszédében dr. Kerkuska László, a Szent 
György Emlékbizottság elnöke.

Köszöntőjében dr. Balogh Ibolya, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés elnöke kifejtette, a kór-
házban sokan és sokféle módon végeznek 
„Szent György-i” munkát. A legenda szerint 
ugyanis miután Szent György legyőzte a sár-
kányt, a hőstett helyén emelt templomban 
forrás fakadt, aminek vizétől meggyógyultak 
a betegek.

– A legendából ma leginkább a forrás hi-
ányzik. Illetve mára a forrás is buzogni kez-
dett, ha nem is életet adó vízzel, de legalább a 
gyógyítást segítő pénzzel, amely aztán falak-

ban, ágyakban, modernebb eszközökben ölt-
het majd testet. A kórház és a Fejér Megyei 
Önkormányzat eredményes együttműködé-
sének köszönhetően előbb a sárbogárdi já-
róbeteg-ellátás, majd a székesfehérvári sür-
gősségi ellátás kapott jelentős infúziót sikeres 
uniós pályázat révén. Bízunk benne, hogy a 
nyolcmilliárdot meghaladó fejlesztési pályá-
zatunk is hamarosan hivatalos nyertes lesz – 
jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

A folytatásban következett a Szent 
György-napi ünnepi megemlékezés, amely-
re ezúttal dr. Bucsi László osztályvezető fő-
orvost kérték fel. Előadásában a Mozgás-
szervi Centrumot vezető orvos saját pályá-
járól mesélt. Ezután következett a miniszte-
ri kitüntetések átadása, majd sorban a Szent 
György-emlékérmek, Kiváló Kórházi Dol-
gozó, Főigazgatói Dicséret, Kiváló Ápoló dí-
jak átadása. Főorvosi és adjunktusi kineve-
zéseket adott át dr. Jachymczyk György fő-
igazgató-helyettes, majd a Szent György-na-
pi pályamunkák eredményhirdetése zárta a 
rendezvényt.

E g é s z s é g ü g y

D

HAMAROSAN MEGKEZDŐDHET A SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYÁNAK FEJLESZTÉSE

Hatszázmilliós csepp a tenger helyett
Újabb komoly fejlesztés indulhat meg a Fejér Megyei Szent György Kórházban, miután aláírták a TIOP 90 százalékban eu-
rópai uniós finanszírozású pályázatának támogatási szerződését április 1-jén. Az eseményen megjelent dr. Balogh Ibolya, a 
fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke és dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter is. A beruházás 
összértéke 600 millió forint, s ebből a sürgősségi ellátás fejlesztése fog megvalósulni.

Szent György-nap 
a kórházban
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Gótikus szárnyas oltárral gazdagodott a 
Megyeháza, s ezáltal Székesfehérvár és 
egész Fejér megye. A 997 és 1540 között 
Székesfehérváron eltemetett uralkodó-
ink és hozzátartozóik kegyeleti oltárát 
április 23-án avatták és szentelték fel.

A gótikus szárnyas oltár az épület má-
sodik emeletére vezető lépcső fordulójá-

ban áll, s a III. Béla Lovagrend több éves 
szervezőmunkájának köszönhető. A mű-
alkotás egyrészt tiszteletadás uralkodóink 
előtt, másrészt némi kárpótlás földi marad-
ványaik máig méltatlan sorsáért. Az oltár 
emblematikus erejét, jelentőségét tekintve 
csak Ohmann Béla Fehérvári jog című (a 
közbeszédben Országalmának nevezett) al-
kotásához mérhető.

– A korunkban oly kevésszer tapasztal-
ható tiszteletet gyarapítja az oltár. A társa-
dalom kívánt fejlődése sem érhető el anél-
kül, hogy megőriznénk és felmutatnánk tör-
ténelmünk jeles pillanatait és személyeit, pe-
dig nyilvánvaló, hogy a céltudatos haladás-
hoz azt is tudnunk kell, honnan jöttünk, mi-
lyen utat jártunk be, milyen hibákat követ-
tünk el, mik az erényeink és kik az ideálja-
ink – mondta ünnepi beszédében dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Szavait követően dr. Demeter Zsófia, a 
Fejér Megyei Múzeumok igazgatója ismer-
tette az oltáron megjelenített uralkodók és 
királyi hozzátartozók sorát. Végezetül meg-
állapította, hogy az alkotás méltó tiszte-
letadás nagyjaink előtt. A szertartás Hor-
váth Imre, a székesfehérvári római kato-
likus egyházmegye kanonoka beszédével 
folytatódott, aki kiemelte, hogy ezen őse-
ink olyan példát szolgáltatnak korunknak, 
amelyet illik ismerni és követni, hiszen ők 
nem akartak mást, mint megőrizni és gya-
rapítani ezt a Duna-Tisza körüli hazát. Idéz-
te a latin mondást, mely magyarul így szól: 
„Állj meg, vándor, mert hősöket taposol!” 
Itt, Székesfehérvárott minden helynél job-
ban igaz ez a figyelmeztetés – tette hozzá, 
majd mindenkinek hitet és meghallgatásra 
kerülő imádságot kívánt, és egyháza nevé-
ben felszentelte az oltárt.

Újabb alkotással gyarapította írói mun-
kásságát a megyei önkormányzat kép-
viselője, L. Simon László író, kulturális 
szakértő. Könyvében a kultúrpolitika ak-
tuális kérdéseit vizsgálja, egyúttal arra 
keresve a választ, hogy képes lesz-e a kul-
túra újból nemzetformáló erővé emel-
kedni hazánkban.

Nagy számban érkeztek olvasók, bará-
tok, ismerősök, érdeklődők a Szent István 
Művelődési Ház nagytermébe arra a fórum-
ra, amelyen L. Simon László író, a megyei 
önkormányzat és az Országgyűlés új kép-
viselője A római szekér című könyvéről be-
szélt. L. Simon beszélgetőtársa Bobory Zol-
tán előadóművész, a művelődési ház igazga-
tója volt. 

Most megjelent kötete megírásához az író 
saját bevallása szerint számos korábban nap-

világot látott, ma már ritkaságnak számító ta-
nulmányt olvasott el, tucatnyi levéltári doku-
mentumot nézett át. Vizsgálta a kultúra és a 
politika viszonyát. Munkájában utal a két vi-
lágháború közötti Magyarország idején ki-
bontakozó klebelsbergi politikára, s annak 
szükségszerű folytatására, amely szerint a leg-
fontosabb tulajdonság a művelődési képes-
ségre való hajlam. Idézte Klebelsberg Kuno, 
egykori kultuszminiszter történelmi példáza-
tát: nemzetünk politikai 
és gazdasági felemelke-
dését mindig a kulturá-
lis felemelkedés előzte 
meg. „Bukásunk a kul-
túra elhanyagolását kö-
vette: ha a politikai de-
mokráciát nem elő-
zi meg kulturális 
demokrácia, ak-
kor annak a hatása 
katasztrofális.”

K u l t ú r a

Szárnyas oltár 
a Megyeházán

Római szekér 
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A Dunaújvárosi Főiskola adott otthont április 19-én 
és 20-án, a magyar robotika legrangosabb hazai verse-
nyének, ahol önműködő robotokat programozó fiata-
lok versenyeztek. A versenyen eldőlt, hogy a szingapú-
ri RoboCup-on pécsi hallgatók, míg a Londonban meg-
rendezésre kerülő, középiskolásoknak szóló világverse-
nyen hódmezővásárhelyi diákok képviselik hazánkat.

A főiskola Campus Arénájában, a döntőben 15 felsőok-
tatási – közöttük két DF-es csapat – és 9 középiskolai csa-
pat mérhette össze tudását a II. Robotino Olimpia és Mo-
bil Robot Kupán. A versenyzőknek olyan, nagyjából har-
minc centiméter magas robotokat kellett programozniuk, 
amelyek külső irányítás nélkül végezték el a feladataikat. 
A tét a londoni és szingapúri világversenyekre való kiju-
tás volt. Londonban a hódmezővásárhelyi HISZK Gregus 
Máté Tagintézményének duója (Makai Ferenc és Bella 
Ádám), a Szingapúrban megrendezésre kerülő RoboCup 
világversenyen pedig a Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Karának kétfős csapata (Malkó Tibor, 
Pap Zoltán) képviseli hazánkat.

A robotika iránt érdeklődők a versenyarénában kipró-
bálhatták a pneumatikus (léghajtású) autót, büntetőket 
rúghattak, amelyet egy focikapus védett ki és a verseny 
sajtótájékoztatóján mutatták be – Magyarországon elő-
ször – azt a biológiai alapú, festői mozgású medúzarobo-
tot (Festo Bionic AirJelly) amelyet az ipari automatizálás-
sal foglalkozó Festo cég a 2008-as hannoveri világkiállítás-
ra készített el. Az ezer liter héliummal töltött AirJelly a ren-
dezvény teljes légterében lebegve mutatta be a jövő lehet-
séges repülési technológiáját. 

A verseny zárásaként Valenta László, a Dunaújvárosi Fő-
iskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézetének igazgató-
ja elmondta: – A robottechnika fejlesztésére Magyarorszá-
gon jóval kevesebb pénz jut, mind például Japánban, de ta-
pasztalataikat és képzettségüket tekintve a magyar progra-
mozók felveszik a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel.

A „legnagyobb magyar”, Gróf Széchenyi István 
halálának 150. évfordulójának emlékére rend-
hagyó túrára hívta az érdeklődőket a Nádas-tó 
Környezetvédő Csoport és a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola.

Bár az időjárás kissé szeles délelőttről „gondos-
kodott”, a vártnál hűvösebb idő sem szegte kedvét 
azoknak a fiataloknak és felnőtt kísérőiknek, akik 

április 17-én, szombaton Gárdonyban a Velencei-tavi Vízi Sportiskola telepé-
ről indultak az emléktúrára. A közel száz fő vállalkozó kedvű túrázó mentőmel-
lényt csatolt magára, hogy kajakokba szállva a Velencei-tó tanösvényein végig-
haladva, a tó rejtett titkait romantikus vízitúra során felfedezze.

– A 150 éve elhunyt Gróf Széchenyi István emlékének egy vízitúrával adóz-
ni sokak számára furcsán cseng, hiszen elsősorban, mint nagy politikusra emlé-
kezik a köztudat. Nem csupán meghatározó személye volt a magyar történelem-
nek, de minden területen próbált élen járni, példát mutatva, miként is használ-
hatnánk ki jobban a lehetőségeinket, és hogyan lehetünk többek napról-napra, 
ha megragadjuk azon lehetőségeinket, melyek körbevesznek bennünket – ezek-
kel a gondolatokkal köszöntötte dr. Balogh Ibolya az emléktúra részvevőit.

A megyei közgyűlés elnöke megnyitójában arra is emlékeztetett: Széchenyi 
alapította az első magyar hajós egyletet, amely abban az időben jelentős lépés-
nek számított, ő maga is evezett. Az elnök asszony a vízitúra résztvevőit arra bá-
torította, igyekezzenek elfeledkezni a hétköznapok gondjáról-bajáról, majd azt 
kívánta: lelkük és szívük a visszaérkezése után legyen szabadabb, hiszen min-
den túrának ez a célja.

A 65 évvel ezelőtt máig tisztázatlan körülmé-
nyek között meggyilkolt iszkaszentgyörgyi plé-
bános, Gáspár János emlékére gyűltek össze az 
emlékezők. Az ünnepségen a lelkipásztor tiszte-
letére emléktáblát avattak. 

A megemlékezésen, Szendrei Mihály, az egyház-
község diakónusa Mózessy Gergely történész mun-
kájából idézve elevenítette fel Gáspár János életút-

ját. 1906. március 25-én született a Nógrád megyei Csécse községben. Teoló-
giai tanulmányai befejezését követően 1930 és 32 között Szabadbattyánban 
32-től 34-ig Érden, 34-36-ig Kálózon, 1936 és 37 között Perkátán, majd 1937 
és 39 között a székesfehérvári vízivárosban végezte kápláni szolgálatát. 1939-től 
1945. március 18-án bekövetkezett haláláig Iszkaszentgyörgy plébánosa volt. 

Az orosz katonák 1945. március 18-án érték el a falut. A lakosok közül töb-
ben a plébánia személyzetével együtt a ház pincéjében próbáltak menedéket 
találni. Egyedül a plébános tartózkodott a katonák között. A mulatozó oroszok 
hangját a pincében is hallották. Amikor hajnalban valaki felmerészkedett a la-
kásba, a konyhával szomszédos szobában, a kályha mellett fején géppisztoly go-
lyó ütötte sebekkel holtan találtak rá a plébánosra. Mai napig nem tudni milyen 
körülmények között ölték meg. Híveit utasították, hogy a plébánia udvarában 
földeljék el. Pár héttel később, a front elvonultával egyik paptársa a temetőben 
helyezte végső nyugalomra.

A megemlékező gondolatok után Gáspár János emléktábláját Gerendai Sán-
dor iszkaszentgyörgyi plébános szentelte fel, majd a templomban szentmisén 
emlékeztek meg róla. Később a lelkipásztor nyughelyén koszorút helyeztek el.

1 0  •  F e j é r  L a p 

Összecsaptak a jövő 
mobilrobotjai

M e g y e i  h í r e k

Széchenyi- emléktúra

Gáspár Jánosra emlékeztek
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z erdei iskolák hálózatának cél-
ja az, hogy természetközeli prog-
ramokat kínáljanak az iskolai ok-

tatás kiegészítésére. Ehhez 2007-től kezdő-
dően az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
MNOP-s és KEOP-os pályázatok révén 
– beruházásra, fejlesztésre – támogatást kí-
nált. Eddig két és fél milliárd forint került 
kiosztásra, ebből 80 millió a már 2003 óta 
minősített iskolaként működő Pelikán-ház-
nak, amely a Seregélyesi Általános Iskola 
Alapítványon belül működik.

Az erdei iskolában mára az általános fel-
újításon túl megtörtént az akadálymente-
sítés, bővítették napkollektoraikat, a talaj-
ba hőszivattyúkat temettek, sőt demonstrá-
ciós céllal napelemet állítottak a ház áram-
termelésébe, és szélkereket is építettek. 
A csapadékot tározó gyűjti, locsolásra, öb-
lítésére ezt használják. A keretből termé-
szetesen az oktatási projektek, demonstrá-
ciók beindítására, támogatására is jutott. 
A projektorok, vetítők, laptopok mellett 
vettek például harminc kerékpárt és négy 
kenut is, amelyekkel a gyerekek eljuthatnak 
az új vagy felújított terepi eszközökhöz, pél-
dául a madárfigyelő toronyhoz, a meteoro-

lógiai állomáshoz vagy éppen a tematikus 
földtani parkhoz.

A megnyitón Paudits Béla, Seregélyes 
polgármestere kiemelte, hogy az emlékpark 
Sajtos Jánosnak, a helyi általános igazgatójá-
nak 2002-es ötletéből fejlődött a mai formá-
jáig. Reméli – folytatta –, hogy a terveknek 
megfelelően hamarosan valóban országos 
jelentőségű földtani bemutató lesz belőle. 

Van valami rendkívül izgalmas abban 
– mondta ezt követően dr. Balogh Ibolya, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke –, hogy 
egy-egy kőzettel a kezünkben az ismert uni-
verzum korának majd’ a harmadát belát-
hatjuk. Az ásványok, az üledékekbe rejtett 

fosszíliák világa lenyűgöző, és kellenek az 
ilyen helyek, amelyek szellemiségükkel fel-
keltik vendégeikben a kíváncsiságot, a tudo-
mány művelői és a természet nagyszerűsé-
ge iránti tiszteletet. Nincs megfelelőbb al-
kalom a Föld napjánál arra, hogy ismét el-
hangozzon: világunk mai állapota sok tekin-
tetben tarthatatlan. Csakis gondolkodásunk 
gyökeres átalakítása, viselkedésünk megre-
formálása mentheti meg az emberiséget a 
rá leselkedő rengeteg bajtól és szenvedéstől.

Őt Haas János professzor, a Magyarho-
ni Földtani Társaság elnöke követte. Végeze-
tül Sajtos János ismertette az erdei iskola tör-
ténetét, céljait, terveit, megjegyezve, hogy az 
alig száz embernek – és az iskolának – otthont 
adó Elzamajor egyszerre van „az isten háta 
mögött” és a természet csodáinak, izgalmas 
látnivalóinak kellős közepén. A Pelikán-ház 
azon lesz – mondta –, hogy ezeket a csodákat 
gyerekek ezrei, tízezrei ismerhessék meg.

Utoljára, de nem utolsósorban Futó Já-
nos, a földtani társaság területi szerveze-
tének elnöke mutatta be egy rövid séta so-
rán az emlékpark látnivalóit a közönség-
nek. Az ünnepség során a kopjafáknál virá-
gokat, a központi emlékoszlopnál koszorú-
kat helyeztek el, illetve emlékfát ültettek a 
meghívottak. A Pelikán-ház a jövőben sze-
retné beindítani a „Védett földtani feltárá-
sok »örökbefogadási« akciója” projektet, 
illetve a „Földtani morfológiai mozgalmat” 
is – jelvénygyűjtéssel színesítve –, hogy ösz-
tönözzék a geológiai értékek megóvását és a 
geotúra mozgalom fejlődését.

Geológus Emlékpark Seregélyesen
A seregélyesi Pelikán-ház Erdei Iskola – a Dinnyési-fertő peremén – 
sok tekintetben kitűnik az erdei iskolák hálózatából, és most – kőpark-
jára alapozva – az ország első geológus emlékparkját is létrehozta.

A

Plakátokon mondhatták el a Fejér Me-
gyei Önkormányzat Gyermekvédelmi 
Központja gyermekotthoni egységeiben 
nevelkedő gyermekek, mit jelent szá-
mukra a Föld, és mit jelent számukra a 
természeti környezet védelme. A plakát-
pályázatot a „Föld Napja” alkalmából a 

Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és 
Gyermeksegítő Alapítvány írta ki.

Az eredményhirdetésre április 27-én ün-
nepélyes keretek között került sor. Ám ezt 
megelőzően a Europe Direct Hálózat szé-
kesfehérvári irodájának vezetője, Szili Va-
léria tartott rendhagyó környezetvédelmi 
órát, amelyen az Európai Unió környezetvé-
delemmel kapcsolatos álláspontját és terve-
it ismertette a gyermekekkel, játékos formá-
ban. A gyermekek számára azonban a legin-
kább várt esemény a díjátadás volt. A díjakat 
Tóth Árpádné, a Fejér Megyei Önkormány-
zat Szociális Bizottságának alelnöke adta át.

I. helyezett: VIII. számú szakmai egy-
ség Székesfehérvár 1. lakásotthonából: 
Sohonyai Imola, Sohonyai János, Sohonyai 
Rita, Brand Noémi, Éberling Ferenc, Hor-
váth Vilmos, Gulyás József, Kövesdi Klau-

dia, Kovács Richárd, Feind Alex, Feind Vik-
tória, Brand Renáta

II. helyezett (megosztva): II. számú 
szakmai egység Mezőfalva 1. és 2. lakásott-
honából: Németh Judit, Palkovics Patrik, 
Palkovics Sebastian, Durmits Anikó, Hor-
váth Mónika, Mihalovics Bence, Darab Já-
nos, Szabó Viktória, Lakatos Felícia, Kiss 
Gábor, Csókás Orsolya, Gaál Alexandra, 
Falusi Brigitta, Szabó Zoltán

III. helyezett: I. számú szakmai egység 
Sárbogárd 1. lakásotthonából: Kalmár Alex, 
Hrabovszky Richárd, Burkodi Fruzsina, 
Burkodi Rebeka, Alanyai Márk

Különdíjasok: III. számú szakmai egy-
ség Előszállás 2. lakásotthonából: Laka-
tos Csilla, Baráth Alex, Lőrincz Ágnes, 
Tokai Ferenc; VI. számú szakmai egység 
Martonvásár: Bóta Mónika, Takács István, 
Hajnal Csilla

Plakátokra festett 
környezetvédelem
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ALSÓTEKERESI 
FAISKOLA

árudája virágzó cserjék, mediterrán
 növények, örökzöldek, egynyári 

és évelő virágok, balkonnövények 
széles választékával 

várja kedves vásárlóit.
Üzletünk: 7-es út 

100. kilométerkőnél, 

nyitva: 
hétfőtől szombatig: 8–17 óráig, 

vasárnap: 8–12 óráig.
Tel.: 22-374-384

www.altekfa.hu

HOGYAN LEHET KÖNNYEN, 
GYORSAN ÉS OLCSÓN , KÖRNYEZETBARÁT 

MÓDON SZEBB GYEPEM?
Nincs megelégedve kertje füves területeivel?

Az Ön füve gyenge, ritka, beteg, foltos, gyomos,
nem megfelelő a színe, oda nem való dolgok

vannak benne? De nem szeretne nagy felfordulást?
Ne aggódjon nem kell dömper!

MEGOLDÁS
A szakszerű éves gyepgondozási program. Szakemberek csi-
nálják, úgy, ahogy azt kell! Javaslatunk egy 5 alkalomból 
álló kezeléssorozat, amely során a gyep mindig az adott idő-
szaknak legmegfelelőbb kezelést kapja. Ha újra telepítésen 
gondolkozik lehet, hogykörnyezetbarát technológiákkal, 
biohumusz, komposztszórás, hidro felülvetéssel a gyep az 
újravetés töredékéért életre kelthető.

A kezelés ára 300 m2 fűfelületig 15 000 Ft alkalom+áfa.
TUDJON MEG TÖBBET SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL!

Pázsit Doktor – Fejér megye
KUTASI ISTVÁN 06-30/563-9964

www.pazsitdoktor.hu
            

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1%-ával!
Sárkeszi Református Egyházközségért Alapítvány

adószámunk: 18498844-1-07
Április 22-ét, a Föld napját 1970 óta ünneplik a világon, 
hazánkban 1990-től emlékeznek meg róla.

A Föld napján világszerte különféle környezet- és termé-
szetvédelmi programokat szerveznek, amelyek ráirányítják 
a figyelmet a Földet folyamatosan sújtó környezetszennye-
zések, természetkárosítások rendkívül súlyos, sokszor visz-
szafordíthatatlan következményeire. Megyénkben is szá-
mos program várta az érdeklődőket. A Fejér Megyei Ön-
kormányzat két környezetvédelmi pályázatot is kiírt a me-
gyében működő oktatási intézmények számára:

– A CO2NTROL nevű klímavédelmi verseny célja az 
energiatudatosság fejlesztése, az energiatakarékosság elő-
segítése (a versennyel kapcsolatos részletek és jelentkezés 
a www.co2ntrol.hu honlapon, jelentkezési határidő: 2010. 
május 15., a verseny 2010. október 20-ig tart).

– A Fejér megye biodiverzitása című természetvédel-
mi kutatási pályázat célja pedig a természetismeret, a ter-
mészetvédelmi szemléletmód fejlesztése, a természettel 
való szoros és harmonikus kapcsolat kialakításának elő-
segítése, a megye természeti értékeinek megismerése és 

oltalma, a védett és védelemre 
érdemes természeti terüle-

tek biodiverzitásának fel-
mérése, megőrzése, gya-

rapítása. (A pályázat 
beküldési határide-
je 2010. május 12., 
további részletek a 
fejer.hu honlapon, az 

„Öko Aktív 19 prog-
ram – aktuális környe-

zetvédelmi pályázatok” 
menüpont alatt találha-

tók).

A Föld napja 2010. 
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A – aranyérem
Számomra minden versenyen ez a cél, és 
csak akkor vagyok igazán elégedett magam-
mal, ha elérem. Jelenleg hatvannál is többet 
őrzök otthon belőlük.

B – barátság
A barátaim nagyon sokat jelentenek nekem. 
A legjobbak elég messze laknak tőlem, de 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.

C – célok
A legfontosabb célom az egyetem elvégzése, va-
lamint egy középfokú nyelvvizsga megszerzése.

Cs – család
A családom nélkül nem értem volna el eze-
ket a szép eredményeket, hiszen lelki és 
anyagi támogatást is nyújtanak, mert amint 
ismert, a karate nem tartozik a támogatott 
sportágak közé.

D – dan
Jelenleg két dan fokozatom van, de már ké-
szülök a harmadik megszerzésére – a jövő 
nyáron.

E – Európa-bajnokság
A legutóbbi Európa-bajnokságon sikerült a 
dobogó legfelső fokára állnom, és ezzel az 
ötödik Európa-bajnoki címemet szereztem 
meg.

F – felkészülés
Mind a versenyeimre, mind a vizsgáimra – az 
élet bármely területén – próbálok úgy odaáll-
ni, hogy megtettem mindent a jó eredmény 
érdekében.

Gy – gyerekek
Az utóbbi időben az edzőmtől több lehe-
tőséget is kaptam gyermekcsoportok edzé-
seinek megtartására. A kezdeti nehézségek 
után lassan belejövök, és úgy érzem, egyre 
jobban érdekel az edzésoktatás.

H – Hikari Dojo SE
Már tizennégy éve a második otthonom. 
Mindent ennek az egyesületnek és az 
edzőmnek Schneider Lászlónak köszön-
hetek. Nagyban befolyásolták, alakították 
az eredményeimet, a személyiségemet, azt, 
hogy milyen ember vált belőlem.

I – idő
Számomra nem elég a nap 24 órája. Sajnos 
a munka, a tanulás, az edzés nem mindig fér 
bele egy napba, és mostanában – hogy stílsze-
rű legyek – egyre többször  ütik egymást, leg-
nagyobb bánatomra éppen az edzések rovására.

J – jövő
A közeli céljaimon túl a következő tízéves ter-
vemben szerepel a családalapítás, a házasság, 
a karrier építése, biztos munka és egy kutya…

K – „Koroko”
Ez japánul annyit tesz: „szívvel-lélekkel”. 
Minden mozdulatomat, minden feladato-
mat próbálom ehhez mérten tenni.

M – mosolygás
Aki ismer, tudja, állandóan vigyorgok. 
Az életet pozitívan látom. Vallom: „A mo-
soly egy görbe vonal, ami egyenesbe hozhat 
mindet”. Ez a fontos!

Ny – nyár
Ezen a nyáron is sok programom lesz. 
A nyári országos tábor (Gasshuku), a hikaris 
edzőtábor, a vizsgaidőszak, majd csak ezek 
után jöhet egy kis pihenés.

O – optimizmus
Egyik példája vagyok ennek a felfogásnak. 
Vidáman, mosolygósan, egy csipetnyi hu-
morral fűszerezve, csak előre!

Ő – „Ő”
A nagy Ő-vel több mint három éve vagyunk 
együtt. Gergőt tökmag korom óta ismerem, 

mindig is edzőtársak voltunk, de lassan már 
életre szóló társak leszünk.

P – Pécs
A Pécsi Tudományegyetem rekreációszer-
vezés és egészségfejlesztés szakán másod-
éves, levelezős hallgató vagyok. Imádom Pé-
cset, a szakomat, a csoporttársaimat, min-
dent, ami ott van!

R – rekreáció
A jövőben szeretnék ezen a területen dol-
gozni, valamint további ehhez hasonló ki-
egészítő képzéseket elvégezi.

Sz – szenvedélyek
A karate már szenvedélyemmé vált az eddi-
gi életem során. Tizennégy éve heti öt-hat 
edzést végzek, mindennapos a Dojo látogatá-
sa, és egyszerűen nem tudom megunni.

T – tanulás
Az élethosszig tartó tanulást (lifelong 
learning) jól példázza a karate. Mindig van 
új, ami megtanulható, hiszen egy mozdulat, 
egy technika sosem lehet elég tökéletes.

U – utánpótlás
Fontosnak tartom. Egyszer mindenki kiöreg-
szik, és jön valaki helyette. Nekünk az a fel-
adatunk, hogy eredményeinkkel, munkánk-
kal példát mutassunk. Ezt mindig próbálom 
észben tartani, ha együtt edzünk a kicsikkel.

V – verseny
1996-ban kezdtem karatézni, két évre rá 
versenyezni, és 2004 óta válogatott szinten 
is űzöm ezt a sportágat.

Z – zene
Kedvenc együttesem a Quimby, mellet-
tük a koncerteken leginkább az ugrálós al-
ternatív rockzenéket kedvelem (Stereomilk, 
Galapagos), de meghallgatok mindenfajta mos-
tani vagy old school zenét is. – Szóládi Z. 

S p o r t

Németh Kitti, az ifjú karatéka a németországi Bochumban aratta leg-
újabb sikerét. A március legvégén megrendezett junior és felnőtt JKA 
Karate Európa-bajnokságon huszonkét ország kétszázhatvan ver-
senyzője közül szerezte meg a junior női egyéni kata versenyszám-
ban az Európa-bajnoki címet. Az ifjú és csinos sportolónak azonban 
nem csak a mozdulatai veszélyesek, az agya is villámgyorsan vág. Az 
alábbiakban olvasható különös ábécéjéből ez is kiderül. Íme.

NÉMETH KITTI ÁBÉCÉJE

„Koroko” és a mosolygás

A JÖVŐ RÖPLABDÁZÓIT LÁTHATTUK 
EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐKÖN
Dunaújváros szolgált otthonául április 7–11-e 
között a Röplabda Junior Európa-bajnoki selej-
tezőknek. Hat ország legjobbjai versenyeztek a 

Nemzet Sportvárosában a továbbjutásért: Szer-
bia, Görögország, Belgium, Románia, Csehor-
szág és Magyarország. A Kelemen István szö-
vetségi kapitány által irányított fiatal csapat két 
győzelemmel és három vereséggel a csoport 

negyedik helyén végzett. A csoportgyőzelmet 
és az ezzel járó automatikus továbbjutást az Eu-
rópa-bajnokság fináléjába a szerbek harcolták 
ki, míg a dobogósok Belgium és Görögország 
pótselejtezőn vívhatják ki az indulás jogát.
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A Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület szervezésében több mint har-
mincan keltünk útra az év első tavaszi vasárnapjának reggelén a Ke-
let-Bakonyt megismerni. Velence, Székesfehérvár, Dunaújváros, 
Budapest, Mór lakás- és gyermekotthonaiból, nevelőszülőktől ér-
keztek a havi rendszerességű természetjárásra az állami gondozott 
gyerekek. Balinkáról indultunk a kerítéssel körbezárt vadvédelmi 
területre, ahol Bálint és János volt a túravezetőnk. A festői Gaja-
patak szurdokvölgyén végig tájékoztató táblák segítettek megismer-
ni a terület növény és állatvilágát. Az Ádám-fa mellett elhaladva ér-
tünk a halastóhoz, ahol megebédeltünk. Az ismerkedős labdajáték-
ok után a tizenévesek focimeccset játszottak, a kisebbekkel a békák-
kal ismerkedtünk, és jutott idő a beszélgetésre is. Fehérvárcsurgóra a 
víztározó mellett vezetett az utunk, ahol még sok hóvirágot láttunk. 
A meleg napsütésben a Zámbó cukrászda fagyiforgalmát növeltük.

Besötétedett, mire visszaértünk Székesfehérvárra. A gyerekeken 
kívül az öt régi és négy új önkéntes segítőnk is elfáradt.

– Janó Andorné
Elnök, Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 

(Sz)épül a város
Régi, több évtizedes álma válik valóra a du-
naújvárosi Technikum városrészi lakóinak 
azáltal, hogy elkezdték építeni a Pentelét és 
a városrészt összekötő lépcsősort, amellyel 

gyalogosan jóval gyorsabban lehet majd 
megközelíteni a több bevásárlóközpontot, 
üzletet is magában foglaló régi-új város-
részt.

Ugyancsak a (sz)épülés egyik iskolapél-
dája annak a kis térnek a felújítása, amelyen 
Somogyi József Öntelt mackója trónol. 

Április 17-én, szombaton ismét természetjáró túrát szervezett a 
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület az állami gondozott gyerme-
keknek. Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert egész héten esett az 
eső, de szombatra remek túraidőben lett részünk. 

Bernátné Jutka Vértes SE túravezető irányításával ismerkedtünk 
a Vértes hegységgel. A huszonegy lurkó nagy várakozással szállt le 
Gánton a buszról, és végig viháncolta a több, mint 10 km-es utat. 
Meredek kaptatók után értünk fel a Géza-pihenőig, ahol énekekkel 
és versekkel szórakoztatták egymást és a négy felnőtt kísérőt a gye-
rekek. Elfogyasztottuk banán és szendvicsebédünket, majd a csoki 
desszerteket. Így már új erővel ereszkedtünk le a hegyről, ahol a ta-
vasz virágai köszöntöttek minket: ibolya, tavaszi hérics, teljes pom-
pájában virágzott a kökény és még számos ismeretlen színes virág. 
Gánton lovakkal is találkoztunk.

Székesfehérvárra visszaérve egy nagy fagyizással zártuk áprili-
si túránkat.

– Janó Andorné
Elnök, Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 

Vadregényes Gaja-völgy A Géza-pihenőnél
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Az idei évben május 29-én kerül sor a Hagyományőrző Szál-
lás-napok második napi rendezvényeire Előszálláson, az is-
kola előtti parkban. A színvonalas programokra a falubelieket 
és a környékbeli települések lakóit is nagy szeretettel várják a 
szervezők. 

Május 29-én, szombaton egész nap sokféle program vár gyer-
mekeket és felnőtteket egyaránt. Lesznek játszóházi foglalkozá-
sok, íjászat, sétakocsikázás, főző- és borverseny, kulturális bemu-
tatók, kézműves vásár. Este pedig a már szokásos utcabállal zárul 
a kétnapos rendezvény. Az eddigiektől eltérően nemcsak a szóra-
kozásra, hanem az egészségmegőrzésre is nagy hangsúlyt fektet-
nek. Sziliné Presszer Anita védőnő az ötletgazdája és a fő szerve-
zője az egésznapos lakossági szűréseknek. 9–16 óráig a parkban 
kihelyezett sátorban vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérést, 
testzsírszázalék-meghatározást és BMI (testtömeg-index) megha-
tározást végeznek. Az iskola épületében 9–12 óráig ingyenes kom-
puteres szemészeti vizsgálatra és szemüvegrendelésére is lesz lehe-
tőség. Ezen kívül még részt vehetnek PSA szűrésen (prosztata vizs-
gálat egy csepp vérből), és COPD vizsgálaton is (a tüdő állapotá-
nak vizsgálata) az érdeklődők. A nap folyamán dr. Kádas Zsófia há-
ziorvos várja belgyógyászati tanácsadással az egészségügyi sátor-
ban a falu lakóit. 

A sátorban lehetőség nyílik bio finomságok megkóstolására is. 
Kívánok mindenkinek jó egészséget és aktív, vidám részvételt a 
nap összes rendezvényén!  – Jákliné Brigitta

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete nevé-
ben szeretnénk köszönetünket kifejezni Spányi Antal me-
gyéspüspök úrnak, hogy szervezetünk rendezvényeihez 
bérmentes helyiséget biztosít a Szent István Művelődé-
si Házban. Dr. Horváth Lajos szemész főorvos úrnak, hogy 
1959-től 50 éven keresztül áldozatos munkájával segítette a 
hozzá forduló szembeteg sorstársainkat. A Fehérvár Travel 
Alapítvány elnökének és kuratóriumának, hogy támogat-
ták szervezetünket, mivel így sorstársainkat el tudtuk vinni 
Ópusztaszerre megtekinteni a Feszty-körképet. Krist László 
optometristának és az Első Lions Klubnak, hogy szerveze-
tünk 10 tagjának ingyenes szemvizsgálatot tartottak, és in-
gyen, bérmentve szemüvegeket készítettek részükre, vala-
mint rendezvényeinken a gyermekeket is támogatják. To-
vábbá tudatjuk a megye lakosságával, hogy a VEGYFMSZ 
ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, 
a móri körzeti csoport pedig a 20 éves fennállását. Köszö-
net mindazon személyeknek, akik adójuk 1%-ával támogat-
ták szervezetünket. A kapott összeget sorstársaink segítésére 
használtuk fel.

Adószámunk:18497221-1-07
 Venczel Ferenc, a szervezet elnöke

Szállás-napok

A magyar pálinkaversenyen is 
tarolt az Agárdi Pálinkafőzde

Húsvéti készülődés

Közlemény

Elsöprő győzelmet arattak az Agárdi Pálinkafőzde pálinkái az áp-
rilis 16-a és 18-a között Gyulán megrendezett XVIII. Magyar Or-
szágos Pálinka és Nemzetközi Gyümölcspárlat Versenyen. A Leg-
eredményesebb Magyar Kereskedelmi Pálinkafőzde elismerésben, 
a Vám-, és Pénzügyőrség különdíjában, a Lovassy Akadémia kü-
löndíjában és 7 champion-díjban részesült.

Március utolsó hétvégéjére Székesfehérvárra, a Barátság Házába hív-
tuk a velencei és székesfehérvári gyermekotthonok kis lakóit, hogy 
együtt ismerjük meg a tavaszi hímes tojások készítését. A „Vigyá-
zó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület tagjától Radetzkyné Csilla népi 
iparművésztől megtanulhattuk a levélrátétes tojások készítésének for-
télyait. A gyakorlatban láthattuk, ahogy a kifújt tojásokra a viaszos to-
jásírás rákerül, mindegyikre más-más mintával. Közben beszélgettünk 
húsvét szomorúságáról és öröméről, majd húsvéti erdélyi énekeket 
hallgattunk. A hímes tojások mellé csokinyuszik és könyvek  is kerül-
tek a legügyesebbek táskájába. A program befejezéseként a játszótéri 
móka sem maradhatott el. „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület
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1 6  •  F e j é r  L a p 

Már reggel megmutatta a Nap az erejét. Meg-
beszéltem a kisfiúval, hogy megkockáztatjuk 
a rövidnadrágot. Túl is öltöztünk azokhoz a 
lányokhoz képest, akik harci kiáltásokat hal-
latva nyargaltak az óvoda felé vezető geszte-
nyesoron. Fekete harisnya és póló, ezüstszí-
nű „szalmaszoknya”, csokimázas ábrázat és 
hosszú bot: a közel harminc „bennszülött-
ön” minden járókelő – a kisfiam, a kutyasé-
táltató néni, a mobiltelefonos, autójához si-
ető üzletasszony is – mosolygott. Nem tud-
ni, hogy a jelmez kinek az ötlete volt, és há-
nyan lelkesedtek érte igazán, de tény, hogy 
alkalmazkodtak egymáshoz. Egységes csa-
pat volt, közös örömben, egy örökké emlé-
kezetes alkalmon. Igazi bolondos ballagók! 
Akik tudták a mértéket, és saját, belső rend-
jük szerint „adták a bolondot”. 

 Volt olyan év, amikor néhány tizenéves 
szerenád után ittasan ült autóba, és az osz-

tálytársak temetésre mentek a szóbeli és 
írásbeli érettségi között… Az ilyen eset 
mindenkinek húsbavágóan fáj, akkor is, ha 
nem ismert egyet sem közülük. A kollektív 
tehetetlenség előhívja az egyéni felelősség 
tudatát is, minden egészségesen gondolko-
dó, érző emberben: „Én hogyan élek? Mi-
lyen példával járok elöl? Mit látnak tőlem a 
körülöttem élő fiatalok?”

Mindannyiunkon múlik, hogy a diákok 
számára mit jelent a búcsú az iskolától, s 
mit az izgalommal vegyes félelem a hogyan 
továbbtól, az új kihívásoktól. Sok „bennszü-
löttet” szeretnék még látni a fiatalok ünne-
pén! Az ünnepen, ami felpezsdíti a belvá-
rost és megmosolyogtat minden arra járót. 
Nekünk, fölnőtteknek pedig nem kevesebb 
a dolgunk, mint úgy terelgetni a gyerekeket, 
hogy kamaszkorukra maguk érezzék, mi az, 
ami még a buliba lazán, egészségesen, min-
denki örömére „belefér”. 

 – Méhes Mónika
HIRDETÉS

Csak bolondosan!
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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 
tűzifa kapható1600 Ft/q ártól. 
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

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