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Capa-kiállítás 
Dunaújvárosban
Ritkán látható, nagyszabású kiál-
lítás nyílt a dunaújvárosi Kortárs 
Művészeti Intézetben. 
 – 10. oldal
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Átvették megbízó-
leveleiket a parlamenti 
képviselők 
Ünnepélyes külsőségek közepette 
került sor a megbízólevelek átadá-
sára.  – 4. ol dal

Több milliárdos 
fejlesztés 
A beruházás révén Dég és 
Lajoskomárom szennyvízelveze-
tése és -tisztítása oldódik meg. 
 – 6. ol dal

Harangszó
Közel 300 harang zengte egyszer-
re az Európai Unió himnuszát az 
idén negyedik alkalommal meg-
rendezett Országos Csengettyűs 
Találkozón.  – 14. ol dal

BESZÁMOLÓ A 5. OLDALON

Árvízi védekezés  
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VVSI agárdi telephelye adott ott-
hont a rendezvényeknek, és mi ta-
gadás, a barátságosabb idő sokat 

lendített volna a programok megvalósítha-
tóságán. Igaz, a valamennyire kegyes kora 
délelőtt során lehetett kosarazni, kipróbálni 
a honvédség bemutató eszközeit, sőt olya-
nok is akadtak, akik vízre szálltak, de végül 
az elfoglaltságok zöme bekényszerült a fő-
épületbe. Ahol azért – rossz idő ide, rossz 
idő oda – jó volt a hangulat, zajlottak a szín-
padi programok, az ifjúsági és a civil szerve-
zetek bemutatói.

A hivatalos szezonnyitás mindezekkel a 
nehézségekkel együtt is megtörtént, és dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke „megkoszorúzta” a tavat. Mint elmond-

ta, a Velencei-tó az egyik legbarátságosabb, 
leghívogatóbb turisztikai célpont, hiszen 
mindig is a gyerekzsivaj, a csendben sur-
ranó evezős hajók, kis vitorlások, a parton 
vagy csónakjaikban bizakodva botjaikat szo-
rongató horgászok tava volt. A természethez 
való közelség, a nyugalom, a béke olyan kin-
csei egy tájnak, amelyek hosszú távon egé-
szen biztosan hasznot hoznak, ezért ezeket 
a megye mindig is igyekszik majd megóvni 
a rövid távú hasznot kereső üzleti elképzelé-
sektől. Ugyanakkor Fejér megye azt várja az 
új kormányzati ciklustól, hogy megszülessen 
végre a tó sorsát és a megfelelő fejlesztéseket 
meghatározó hasznosítási, idegenforgalmi, 
gazdasági koncepció, illetve biztosított le-
gyen a megvalósítás anyagi háttere.

Elsőként pályázatokhoz szükséges dön-
téseket hoztak meg a képviselők. A Fejér 
Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi 
Központja által biztosított gyermekvédel-
mi szakellátás pályázati úton történő fej-
lesztéséről, valamint a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma 
(Mór), a Tancsics-Mihaly-Gymnasium 
des Komitates Fejér, a Magyar Nemzeti 
Bank kezdeményezésére létrejött, a Pénz-
iránytű Alapítvány által meghirdetett, a 
középiskolai diákok pénzügyi kultúrá-
ja fejlesztésének támogatására kiírt „Pénz 
és tőkepiaci ismeretek oktatását támoga-
tó program” (röviden: POP) bevezetését 
szolgáló pályázati részvételéről határoztak.

– Strasbourgi munkahelyemről nézve Ma-
gyarország sokkal közelebbinek tűnik, mint 
akár csak Franciaország távolabbi vidékei 
is – mondta a konzul, az európai együttmű-
ködéseket elemezve. – Feladatom az, hogy 
Magyarország és Franciaország kapcsola-
tait minden területen – a kultúrában, a gaz-
daságban, az oktatásban, a sportban, a tu-
rizmusban, vagyis mindenütt – fejlesszem, 

erősítsem. Európa jövője azon múlik, hogy 
az egyes nemzetek mennyire készek megis-
merni, elfogadni egymást, mennyi hajlam, 
szándék lesz bennük az együttműködésre, 
mert hogy együtt erősebbek lehetünk, mint 
külön-külön, az biztos!

Franciaország számos városának, régió-
jának van szoros nemzetközi kapcsolata kül-
földi városokkal, megyékkel, tartományok-
kal, nagyon sok németországival, de a fran-
cia–magyar kapcsolatok is igen dinamikusan 
fejlődnek – folytatta –, például az ilyen és ha-
sonló látogatásoknak is köszönhetően. Ami 
persze csak az első lépés – tette hozzá –, amit 
majd az egyes szervezetek kapcsolatfelvéte-
leinek, egyeztetéseinek, együttműködései-
nek kell követniük. Ő a maga részéről min-
dent megtesz, hogy ezt elősegítse.

Ezt követően dr. Balogh Ibolya beszélt ar-
ról, hogy az országban a nemrég lezajlott vá-
lasztásoknak köszönhetően jelentős politikai 
átrendeződés történt, és hogy ez minden bi-
zonnyal az önkormányzati rendszer műkö-
désében, lehetőségeiben is megmutatkozik 
majd. Amolyan „0. pillanat” most ez – mond-
ta –, vagyis a legalkalmasabb idő arra, hogy 
új és hasznos kapcsolatok, együttműködé-
sek köttessenek. A megye pedig kész minden 
olyan új ismeretség megkötésére, ami előse-
gítheti az értelmes célok elérését. 
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Soron kívüli 
döntések

Velencei-tavi évadnyitó

Soron kívüli ülésen tárgyalt 
több fontos témát Fejér Me-
gye Közgyűlése május 13-án. 
Az előterjesztések közt há-
rom napirendi pont szere-
pelt, ezek mindegyikét egy-
hangúlag elfogadta a testület.

Amikor a főpróba rossz, az előadás jó lesz – tartja a mondás. Ameny-
nyiben ez így van, akkor a velencei-tavi idényben fantasztikus lesz az 
időjárás, hiszen az idénynyitón pocsék volt. A 2010-es velencei-tavi 
idény május 15-i megnyitójával egybekötve rendezték meg a „Finá-
lé” Regionális Ifjúsági Találkozót, továbbá a Europe Direct megyei 
szervezete megalakulásának, valamint Fejér megye és Göttingen já-
rás kapcsolatának tízéves évfordulóját.

A

A Megyeházán Richard Jungtot, 
a Magyar Köztársaság francia-
országi tiszteletbeli konzulját 
fogadta dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyűlés elnöke.

Közelebb, mint 
gondolnánk
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– Nem megszokott, hogy a nyárelőn nincs 
lehetőségünk egy kis „lazításra”. Bár eljött a 
kormányváltás, az nem volt prognosztizál-
ható, hogy a tegnapi napok gondjai mára 
megoldódnak. Pénz tehát ma sincs még 
több, mint tegnap, de az intézményeket mű-
ködtetni kell, a béreket, az önrészeket biz-
tosítani. Jó ideje látszott, hogy a kormány-
zati elvonások ide vezetnek, ezért már ta-
valy igyekeztünk elérni számlavezető ban-
kunknál – az OTP-nél –, hogy 700 milliós 
folyószámla hitelkeretünket 1,55 milliárd-
ra növelje, illetve a munkabérek kifizeté-
séhez egy 300 milliós hitelkeretet biztosít-
son. Mindez elkerülhetetlen volt, mert sem-
milyen takarékossági intézkedéssel nem le-
hetett már kompenzálni azt a különbséget, 
ami a kötelező feladatellátás költségei és az 
állami forrásbiztosítás, illetve egyéb bevéte-
lek közt mutatkozott. És akkor a folyamat-

ban lévő beruházások, fejlesztések finanszí-
rozásáról vagy a pályázatok kötelező önré-
szeiről még nem is beszéltünk. A sárbogár-
di rendelő, a Szent György Kórház sürgős-
ségi fejlesztésének infrastrukturális biztosí-
tása, az intézmény informatikai fejlesztése, a 
8 milliárdos pályázati fejlesztés önkormány-
zatot terhelő kötelezettségei, az onkológi-
ai központ pályázatára szánt önrész mind 
ilyen. De a Tác-Gorsium feltárásához és fej-
lesztéséhez felhasználható 1 milliárdhoz is 
hozzá kell tenni, a Nemzeti Emlékhely ter-
vezett megvalósításához is. Mivel az OTP 
plusz igényeinkhez nem volt partner, a vál-
tás szükségszerűsége a K&H Bankhoz veze-
tett minket – vázolta döntésük hátterét dr. 
Balogh Ibolya, a közgyűlés elnöke.

Elmondta, az új banktól három fő céljuk-
hoz – az intézmények működtetéséhez, a 
munkabérkifizetésekhez és az önrészekhez 
– egy olyan csomagajánlatot kaptak, amely-
ben a kedvező feltételű, 2,66 milliárdos köt-
vénykibocsátásból 1,5 milliárd jut a folya-
matban lévő beruházások finanszírozására, 
660 millió az OTP kötvényeinek visszavál-
tására, ügyeik rendezésére, 500 millió pe-
dig az önkormányzat gazdálkodásának szer-
kezeti átalakítására. Ez utóbbi azt szolgálja, 
hogy az új kormánynak az önkormányzatok 
gazdálkodását szabályozó, törvényekbe még 
nem foglalt, de már körvonalazódó elképze-
léseihez a megye alkalmazkodni tudjon.

– Mindezeken felül a K&H ingyenesen 
vezeti az önkormányzat folyószámláját, így 
sem a kötvénykibocsátáshoz, sem az utób-
bihoz nem volt szükséges közbeszerzés ki-
írása. A működéshez szükséges áthidaló hi-

telkerethez – ami 1,6 milliárd forint folyó-
számlahitelt és 200 millió forint munka-
bér-hitelkeretet takar – viszont már meg 
kell tennünk ezt. A bank természetesen 
igényt tart ingatlanfedezetre, körülbelül 
1 milliárdnyi értékben, ehhez az önkor-
mányzat a VVSI területét, illetve a soponyai 
kastély melletti volt gyermekotthoni terüle-
tet tudja felajánlani. Ez tehát nem eladás, ha-
nem ingatlanfedezet! A Közgyűlés továbbá 
a forgalomképes ingatlani körbe emelte két 
sárosdi, volt gyermekotthoni épületünket, 
valamint a fehérvári Malom utcai ingatlant, 
amely körülbelül 180 milliós értéket képvi-
sel. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a lépések-
kel meg tudjuk oldani feladataink ellátását 
az átmeneti időszakban, és felkészülünk az 
új idők kihívásaira is. Hogy aztán méltóbb 
módon, reális keretek közt működhessünk, 
hogy kihasználhassuk majdani lehetősége-
inket, figyelni kell az új kormány rendelete-
it, intézkedéseit, és megragadni a kínálkozó 
alkalmakat – tette hozzá dr. Balogh Ibolya.

Újságírói kérdésre válaszolva a me-
gyei közgyűlés elnöke kifejtette, az Alkot-
mánybíróság rövid végzést hozott több 
mint 1000 napja benyújtott beadványuk-
ra. Abban az állt, hogy az általuk kifogásolt 
2007-es költségvetési törvény hatályát ve-
szítette, így a beadványt tartalmában nem 
tárgyalták. Dr. Balogh Ibolya szerint jogi-
lag helyénvaló a döntés, de van ennek egy 
másik oldala is, amely a társadalmat érin-
ti, hiszen alkotmányellenes elvonásokról 
van szó. Reményét fejezte ki, hogy az új kor-
mány idején ehhez hasonló beadványokra 
nem lesz szükség.
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Bankváltás 
a szorító 
pénzügyek 
enyhítésére

Csupán néhány napirendi pont-
tal, de köztük nagyon fontos 
döntéssekkel is, újabb soron kí-
vüli ülést tartott a Fejér Megyei 
Közgyűlés május 27-én.

A harmadik javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János 
Gimnáziuma és Szakközépiskolája alapító okiratának módosításá-
ra vonatkozott. Ennek köszönhetően egy merőben újszerű megál-
lapodás jöhet létre a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémi-
át működtető alapítvány és a megye között. A két fél közötti pár-
beszédet Tessely Zoltán, Bicske polgármestere, megyei és ország-
gyűlési képviselő segítette elő. Őt kérdeztük: – Rendkívül gyor-
san sikerült tető alá hoznunk a megállapodást, hiszen 1-2 héttel a 
döntést megelőzően keresett meg a Felcsúti Utánpótlás Nevelésé-
ért Alapítvány. Vezetőik jelezték, hogy a fiatal sportolók napirend-
je – felméréseik szerint – rossz, ezért a gyerekek fáradtabbak a lab-
darúgó mérkőzéseken. Ezen szerettek volna minél gyorsabban vál-
toztatni, s ebben minden érintett segítő kezet nyújtott. A döntés 
értelmében a fiatalok szakközépiskolai oktatását a jövőben a bics-
kei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola oldja meg. Eddig 
a szakközépiskolai oktatást a Zsámbéki Premontrei Szakközépis-
kola és Szakiskolába történő átjárással, az ehhez igazodó napirend 
mellett oldották meg. Ez a megoldás azonban az edzésterv szem-
pontjából időkieséssel, szervezési nehézségekkel és mindemel-

lett a tanulók fegyelmi helyzetének romlásával járt – tudtuk meg 
Tessely Zoltántól.

– Szeptembertől indul az együttműködés, melyet minden szem-
pontból támogattunk. Némi rugalmasságot igényel részünkről, de 
ezzel semmi probléma nem lesz. Egyelőre 9–10–11-dikes osztályt 
kapunk, a jelenlegi 12-dikesek, vagyis a jövőre végzősök maradnak 
Zsámbékon. Az újonnan hozzánk érkezők teljesen betagozódnak 
képzésünkbe, bár előtte várhatóan különbözeti vizsgát kell tenniük. 
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány képviselői vállalták az 
oktatásban részt vevő tanulók után járó állami normatíva és a képzés 
tényleges költsége közötti különbség kiegyenlítését, ami számunk-
ra rendkívül kedvező. További pozitívum, hogy a pedagógusok óra-
száma emelkedik. Viszont utazniuk kell, mert a képzés Felcsúton 
valósul meg – mondta el Gyimesi István, a bicskei középiskola igaz-
gatója.

Mészáros Lőrinc, a felcsúti alapítvány elnöke köszönetét fejez-
te ki mindenkinek, aki elősegítette az együttműködést. Közölte, az 
iskola és a fenntartó rugalmasságának köszönhetően napi két órát 
visszaadtak az akadémistáknak.
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lsőként dr. Kara Pál, a Fejér Megyei 
Területi Választási Bizottság elnöke 
ismertette a hivatalos végeredményt. 

Fejér megyében a 108 településen 7 válasz-
tókerületben 436 szavazókör működött. 
A 433 ezer lakos közül 346 095 volt válasz-
tóképes, közülük az első fordulóban 223 
116 fő járult az urnákhoz, ami 64,47 száza-
lékos részvételt jelentett. A második fordu-
lóban a 82 664 választásra jogosult ember 
44,1 százaléka ment el voksolni.

– Kicsit tartottunk attól, hogy elvadul a 
kampány, és a voksolások során is lesznek 
problémák. Ehhez képest a kampány meg-
lepően visszafogott volt, a polgárok és a pár-
tok részéről is a korrektség volt a jellemző. 
Összesen hatvan jogorvoslati kérelem ér-
kezett hozzánk, ami az előző választások-
hoz képest nem számottevő. Kiváló volt az 
együttműködésünk a hivatalokkal, önkor-
mányzatokkal, választott szervekkel, ezért 
köszönet és elismerés jár mindenkinek – 
összegezte tapasztalatait Kara Pál.

Aztán néhány témát ajánlott a képvise-
lők figyelmébe. Szerinte a teljes jogrend-
szer megújítására szükség van, mint ahogy 
a közigazgatási berendezkedést is javítani 
kell. Felhívta a figyelmet arra, hogy jelen-
leg az önkormányzatok törvényességi fel-
ügyelete nem megoldott, de a pénzügye-
ik sincsenek rendben. Jelezte, a teljes in-
tézményrendszer újragondolása is idősze-
rű lenne. E gigászi feladatokhoz sok sikert 

kívánt Fejér megye országgyűlési képvise-
lőinek.

A folytatásban a megválasztott egyéni or-
szággyűlési képviselők vették át megbízóle-
veleiket az adott választókerület választási bi-
zottságának elnökétől. Cser-Palkovics And-
rásnak (Fidesz–KDNP) Kovács Zsolt, Var-
gha Tamásnak (Fidesz–KDNP) Pallos Ist-
ván, Dorkota Lajosnak (Fidesz–KDNP) 
Bakos Károly, L. Simon Lászlónak (Fi-
desz–KDNP) Tamási Pál, Törő Gábornak 
(Fidesz–KDNP) Beck József, Varga Gábor-
nak (Fidesz–KDNP) Krencz Ferencné, míg 
Tessely Zoltánnak (Fidesz–KDNP) Iványi 
Ferencné adta át a megbízólevelet. Ezt kö-
vetően Kara Pál a területi listán mandátu-
mot szerzett képviselők részére nyújtotta át 
megbízóleveleiket. Sorrendben Orbán Vik-
tornak (Fidesz–KDNP), Horváth János-
nak (Fidesz–KDNP), Mikola Istvánnak 
(Fidesz–KDNP), Brájer Évanak (Fidesz–
KDNP), Horváth András Tibornak (MSZP) 
és Rozgonyi Ernőnek ( Jobbik).

A rendezvény zárásaként a Címerterem-
ben dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt.

– 2010. április 25-én új időszámítás kez-
dődött az ország életében. Lezártunk egy 
korszakot, amelyet a hozzá nem értés, a 
megosztottság és a tisztességtelenség fém-
jelzett. S elindulhat végre valami más, vala-
mi új, valami, amiről mindannyian azt gon-
doljuk: történelmi lehetőség. Történelmi le-

hetőség, nem csupán egy párt, hanem az or-
szág életében. Az elmúlt húsz évben még 
soha egyetlen parlamenti formáció sem ka-
pott ekkora felhatalmazást. Soha nem gon-
dolta ugyanis ennyi ember, hogy egy ország 
érdekében a széthúzás helyett végre az ösz-
szefogásban rejlő, hatványozódó energiákat 
kell mozgósítani. Ez a történelmi felhatalma-
zás azonban történelmi felelősséget is ró az 
új úton induló politikusok vállára. A tényt, 
miszerint a politika – az önérdek helyett – a 
köz szolgálatát jelenti, többé tilos megkérdő-
jelezni – jelentette ki dr. Balogh Ibolya. 

Az újságírók értelemszerűen leginkább 
a leendő miniszterelnökre, Orbán Viktorra 
voltak kíváncsiak, aki szívesen beszélt a köz-
eljövő legfontosabb feladatairól.

– A megbízólevél átvétele nagy pillanat 
egy ember életében, hiszen sok tíz- és száz-
ezer ember bizalmáról, reményeiről van szó, 
amelynek megtestesülése ez a papír. Szeret-
ném megköszönni az embereknek, és sze-
retnék gratulálni döntésükhöz. Igyekszünk 
megfelelni azoknak az elvárásoknak, ame-
lyeket irányunkba mutattak. Gyors és azon-
nali döntésekre készülünk, a kormányalakí-
tás után mielőbbi lépések jönnek. Az egész 
politika reformja várható: kevesebb parla-
menti képviselő, feleannyi képviselő az ön-
kormányzatokban, egyszerűbb közigazga-
tás, kevesebb bürokrácia. Ez az alap, erre 
fogjuk felépíteni a gazdasági, pénzügyi, 
egészségügyi, oktatási rendszereket.

A Fejér megyeieknek külön is szeretném 
megköszönni, hogy különösen nagy támo-
gatásukról biztosítottak bennünket, szemé-
lyesen engem is. Mind a hét választókerület-
ben a Fidesz-KDNP jelöltje nyert, és a listán 
elérhető hat helyből négyet szereztünk. Az 
itt élők is nagy reményekkel várják a közös 
munkát, de lesz nehézségünk bőven. Nem 
fogunk meghátrálni, a ránk váró munkát el 
fogjuk végezni, s ezzel négy év múlva el is 
fogunk számolni a választások előtt – fejtet-
te ki Orbán Viktor.

Ünnepélyes külsőségek közepette, Fejér megye prominens személyi-
ségeinek részvétele mellett került sor a 2010-es országgyűlési válasz-
tásokon a Parlamentbe jutott képviselők megbízólevelének átadására a 
Megyeháza dísztermében.

E

M e g y e i  h í r e k

Átvették megbízóleveleiket 
a parlamenti képviselők
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– Az első szavak mindenképpen a kö-
szönetéi kell hogy legyenek. Köszönöm 
mindenki munkáját, aki bármit is tett a ba-
jok enyhítésére, és remélem, hogy a most 
megmutatkozó összefogásból, szolidaritás-
ból minél több marad meg a hétköznapok-
ra is. Külön elismerés illeti Szentes Lász-
lót, a megyei védelmi iroda vezetőjét, aki az 
egyébként tőle megszokott hozzáértéssel és 
lelkiismeretességgel végezte a teendőit. Sze-
rencséje a megyének, hogy a vészhelyzeti 
felkészüléseket eddig is mindig komolyan 
vette mindenki, akinek a feladatai közé tar-
tozik, és hogy az önkormányzatnak kivéte-
lesen jó a kapcsolata minden közreműködő 
szervvel. Ez annál is fontosabb volt, mivel 
Fejér – a katasztrófavédelem országos pa-
rancsnokának minapi, személyes értékelé-
se szerint – az ország 2-3. legveszélyeztetet-
tebb területének volt tekinthető az árvíz so-
rán – jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

Ezután az események részletezésére tért 
át az elnök asszony. Bakonycsernye, a Gaja 
csaknem egész vízgyűjtő területe, Bodajk, 
Fehérvárcsurgó, Bicske, Gyúró, Tordas, 
Martonvásár, Vál, Kajászó, Baracska, sőt Szé-
kesfehérvár is veszélyben forgott, megszen-
vedte a vízáradatot. Eddig 73 házat kellett 
homokzsákokkal védeni, 3 dőlt össze, 44 főt 
kellett kitelepíteni és mintegy 60 ezer ho-
mokzsák került kihelyezésre. 13 településen 
folyik 24 órás, jelentős védekezés, de szeren-
csére személyi sérülés eddig nem történt.

– A lezúduló víz tömegét jellemzi, hogy 
a megáradt Gaja annyi vizet hordott, mint 
nyugodt időszakában a Tisza, hogy mind-
három nagy tározónk – a csurgói, a pátkai 
és a zámolyi – dugig van vízzel, a Velencei-
tó vízmennyiségének felét tartják. Az árhul-
lám levonulóban van, most Sárbogárd táján 
várható a tetőzés, de ez már kezelhető lesz 
– tette hozzá.

Dr. Csonki István hangsúlyozta, nekik 
egy nagyobb, Fejér, Veszprém és Tolna me-
gyére kiterjedő vízgyűjtő terület összehan-
golt védelméről kellett és kell gondoskodni-
uk. Ha valahol Veszprémben hatalmas eső-
zés indul – ahogy az első három napra jel-
lemző volt most is -, akkor nekik már arra 
kell készülniük, hogy ez megérkezik Fejér-
be, majd Tolnába is.

– Soha nem látott intenzitással híztak a 
vizek, az évtizedek óta nem is egészen kész 
fehérvárcsurgói tározó például a szokásos 
szint kétszeresére telt fel napok alatt. 300 
centiméteren szoktuk tartani, de most olyan 
iszonyú árral jött a Gaja, hogy kénytelenek 
voltunk 650 centiméterre feltölteni. Sze-
rencsére kitart, és 11 millió köbméter vizet 
tart meg Székesfehérvár fölött. A fél város 
víz alatt lenne, ha nem fogjuk meg ezt a ha-
talmas vízmennyiséget! A pátkai tározóból 
szerencsére néhány hete pótoltuk a Velen-
cei-tó vizét, így az is tudott fogadni az árvíz-
ből, no és a néhány éve felújított, még „fel-
avatatlan” zámolyi tározó is mindjárt éles-
ben vizsgázhatott. Lássa tisztán mindenki, 
hogy a térséget ezek a tározók mentették 
meg a katasztrófától. Ennek ellenére az igaz-
gatóság területére javasolt további záportá-
rozók ügye évek óta nem éri el a döntésre hi-
vatottak ingerküszöbét. Pedig most bebizo-
nyosodott, hogy egy-egy ilyen létesítmény 
már egyetlen árvíz alkalmával is megtérül-
hetne. Sajnálatos az is, hogy azt a rengeteg, 
sokféleképpen hasznosítható, drága vizet, 
ami a csurgói tározóban van, szigetelés hí-
ján nem lehet megtartani, le kell majd en-
gedni. Pedig pályáztunk a kétmilliárdos be-
ruházásra, de elutasították – fejtette ki a víz-
ügyi igazgató.

Csonki István elmondta, hogy a véde-
kezés és a későbbi helyreállítás költségei ma 
még nem ismertek pontosan, ahogy az sem, 
hogy a vízügy védművei, műtárgyai, berende-
zései milyen kárt szenvedtek. Az önkormány-
zatoknak az apadás után is jelentős kiadásokat 
jelenthet például a pangó vizek elvezetése, a 
fertőtlenítés, az elkerülhetetlennek látszó szú-
nyogirtás és egyéb tényezők…

M e g y e i  h í r e k

Közös sajtótájékoztatón ismertette a megyei árvízi védekezés tapaszta-
latait dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság elnöke és dr. 
Csonki István, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság vezetője.

Komoly erőfeszítések 
árán sikerült 
az értékeket megmenteni
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M e g y e i  h í r e k

– Nehezen hihető, de egy polgármester a 
XXI. század elején a gőzgép hatékonyságával 
dolgozik. A 100 százaléknyi befektetés, az 
elvégzett munka jó, ha 7-8 százaléknyi ered-
ményben realizálódik. Talán ezen az ará-
nyon kicsit javítani tudunk, bár több mint 
tíz éve küzdünk ezzel a problémával. Ami-
kor pályázati szándékunkat hivatalos helyen 
meghallották, csak annyit mondtak: lehe-
tetlen küldetés. Örülök, hogy ezt hallottuk, 
mert hihetetlen makacsságot váltott ki belő-
lünk. Szívós munkával, lobbizással, szakem-
berek, politikusok megkeresésével „térképre 
helyeztük” a pályázatot – mesélt a pályázat 
rögös útjáról Macher Pál, Lajoskomárom 
polgármestere.

A folytatásban Pirtyák Zsolt, az erre a 
projektre létrehozott Víziközmű Társulat el-
nöke ismertette két éves munkájuk fázisa-
it. Ebből kiderült, hogy a két önkormány-
zat 2008-ban sikeres pályázatot nyújtott be 
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisz-
tító kiépítésére a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökséghez. A KEOP kétfordulós pályáza-
ta keretében 2009. szeptember 30-ára el-
készültek az előkészítő munkálatok, majd a 
társulás beadta a több mint kétezer oldalas 
dokumentációt a második fordulóra.

– Az első fordulóban a projekt előkészíté-
se és részletes kidolgozása zajlott az önkor-

mányzatok szakemberei, a lőszermentesí-
tők, a projektmenedzsment, valamint a há-
lózatot és szennyvíztisztítót tervező székes-
fehérvári cég mérnökei részvételével. Azt, 
hogy nem voltunk ügyetlenek, jól mutatja, 
a KEOP programon belül az elsők között, a 
régióban pedig elsőként zártuk le az első for-
dulót – hangsúlyozta Pirtyák Zsolt.

Hozzátette, a projekt megvalósításának 
egyik feltétele volt, hogy a két település in-
gatlantulajdonosainak több mint 75 száza-
léka aláírásával támogassa a csatornaépítést. 
Ez a feltétel is megvalósult, így a települé-
sek minden elvárást teljesítettek. 2010. áp-
rilis 25-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
eredményt hirdetett, így megindulhat a be-
ruházás.

Pirtyák Zsolt a jövővel kapcsolatban ki-
emelte, nem megszokott módon keres üze-
meltetőt a két település a majdan elkészülő 
szennyvízhálózathoz. Koncessziós pályáza-

tot fognak kiírni, így reményeik szerint elér-
hető, hogy verseny alakuljon ki az üzemel-
tetésért, ami elősegítheti a szolgáltatás jövő-
beni alacsony árát.

– Idén nyáron megkezdődhetnek a kap-
csolódó közbeszerzési eljárások, majd nyár 
végén a 2,7 milliárd forintba kerülő munká-
latok. A szennyvízcsatorna-hálózat próba-
üzem utáni működtetésének megindulása 
2012 első félévében kezdődhet meg – tudat-
ta a társulás elnöke.

Az esemény zárásaként Varga Gábor me-
gyei képviselő, a térség újonnan megválasz-
tott parlamenti képviselője üdvözölte a hát-
rányos helyzetű térség első megvalósulás 
szélén álló csatornázási projektjét.

– Cece nagyközség polgármestereként is 
jelen vagyok, hiszen 18 éve próbálkozunk 
szennyvízberuházással. 2002 óta vezetem a 
települést, eddig háromszor nyújtottuk be a 
pályázatot, de mindháromszor elutasították 
próbálkozásunkat. A következő alkalommal 
még körültekintőbben alkotjuk meg a pályá-
zatot, s bízunk benne, hogy ezúttal sikeresek 
leszünk. Már csak azért is, mert tudomásom 
szerint, már nincs a megyében 2000 fő felet-
ti település, amely sorban áll szennyvízberu-
házásért – fogalmazott Varga Gábor.

Elmondta, mindent meg fog tenni, hogy 
a megye projektjei között kiemelt figyelmet 
kapjon a két település munkája. Projekt-
rangsor felállítását kérte, hogy a követke-
ző ciklusban mindezeket a feladatokat meg-
felelően képviselni tudja a Parlamentben, s 
kellő figyelmet kapjon minden érintettől. 
Emlékeztetett rá, hogy vannak a választóke-
rületben olyan beruházások, amelyek évek-
kel ezelőtt indultak, és a mai napig sem fe-
jeződtek be megnyugtatóan. Éppen ezért ja-
vasolta, e rangsorban első helyen szerepel-
jen Dég és Lajoskomárom közös fejleszté-
se, hogy ilyen ebben az esetben ne fordul-
hasson elő.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy 
e beruházás nélkül a két település lema-
radna a befektetőkért folyó versenyben. 
A program megvalósulásával olyan jelen-
tős fejlesztések előtt nyílhat meg az út, mint 
Lajoskomáromban az évtizedek óta bezárt 
termálfürdő fejlesztése, illetve Dégen a Fes-
tetics-kastély hasznosítása. Nem titkolt cél-
juk ugyanis, hogy Lajoskomárom és Dég fel-
kerüljön az ország turisztikai térképére. Ezál-
tal számos új munkahely is teremthető, ami 
segítheti a településeken élők mindennapi 
biztonságát, nem beszélve az ordítóan magas 
munkanélküliség csökkenéséről.

FEJÉR LEGELMARADOTTABB TÉRSÉGÉBEN KOMOLY FEJLESZTÉS INDUL

A gőzgép hatékonyságával 
is sikeresek

Lajoskomárom, Dég – Fejér megye déli részén minden elnyert támo-
gatás aranyat ér. A megye legelmaradottabb térségében – ennek fé-
nyében – „ünnepnapot” tartottak: több milliárdos fejlesztés valósul-
hat meg, amelynek révén mind Dég, mind Lajoskomárom szennyvíz-
elvezetése és -tisztítása megoldódik. Ennek kapcsán tartottak sajtótá-
jékoztatót az utóbbi településen.
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Ezúttal nem eszközökre, nem is infrast-
ruktúrára, hanem a személyi állomány 
bővítésére nyert pályázaton forrást a 
Fejér Megyei Szent György Kórház. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Programjá-
nak támogatási rendszeréhez a 2009. de-
cember 16-án meghirdetett TÁMOP 
6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása 
egészségügyi intézmények számára” című 
pályázati kiírására beérkezett „A Fejér Me-
gyei Szent György Kórház humánerőforrás 
fejlesztése a hiányszakmákban” című pá-
lyázatot a Strukturális Alapok Programiro-
da mint közreműködő szervezet elbírálta, 
és támogatásra alkalmasnak minősítette.

– A támogatás 44 millió 369 500 forint 
egyszeri, vissza nem térítendő összeget je-

lent, és 17 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. 
A nyertes pályázat révén tizenegy új szak-
dolgozó foglalkoztatására nyílik lehetőség 
az intenzív, gyermekintenzív, pszichiátri-
ai, onkológiai ápolási szakemberek felvéte-
lével. Nagyon fontos megemlítenem, hogy 
ezek mindegyike hiányszakma. A pályázat 
rehabilitációs team létrehozására is lehe-
tőséget ad. Ez egy merőben új dolog, or-
vos, pszichológus, gyógytornász, logopé-
dus és dietetikus alkalmazásával javíthat-
juk a betegek rehabilitációját. Vagyis a csa-
pat segítségével a betegek könnyebben visz-
szavezethetők lesznek a mindennapi élet-
be – mondta el Szabó Bakos Zoltánné pro-
jektmenedzser, ápolási igazgató.

A nyertes pályázatról május 28-án érte-
sítették a kórház vezetését, és 15 napon be-

lül kerül sor a szerződés aláírására. A pályá-
zat előírja, hogy az új dolgozókat 18 hóna-
pig köteles alkalmazni a kórház, ebből 12 
hónapot finanszíroz az uniós forrás. A ter-
vek szerint július 1-jén indul a program, ad-
dig azonban hatalmas feladat előtt áll az in-
tézmény.

– Köztudott, hogy nem tolonganak a 
szakemberek az egészségügyben. Éppen 
ezért nem lesz egyszerű feladat megfele-
lő szakképesítéssel, diplomával rendelkező 
kollégákat találni. Abban azért bízhatunk, 
hogy hamarosan friss diplomások jelennek 
meg a munkaerőpiacon, és bízunk abban 
is, hogy a jó munkakörülmények is von-
zóak lesznek. Ami biztos: nem csak más-
fél évig szeretnénk az új kollégákat a Szent 
György Kórházban foglalkoztatni, hanem 
határozatlan ideig – tette hozzá Szabó Ba-
kos Zoltánné.
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z ő ünnepükön elsőként Szabó Ba-
kos Zoltánné ápolási igazgató kö-
szöntötte a Romhányi Auditóriu-

mot zsúfolásig megtöltő ápolási szakembe-
reket, majd dr. Hagymásy László osztályve-
zető főorvos beszélt Florence Nightingale 
életútjáról. Mint hangsúlyozta, nemcsak az 
első ápoló volt, hanem legendás kórház-

szervező, az ápolóképzés elindítója is. Nap-
jainkra térve elismerően szólt a kórházban 
dolgozó ápolási szakemberek felelős mun-
kájáról, hivatástudatáról, áldozatvállalásá-
ról is.

Ezután – Buch Tibor, a Vörösmarty Szín-
ház művésze csaknem egyórás műsorát kö-
vetően – Szabó Bakos Zoltánné ápolási igaz-

gató és helyettese, Kiss Mária Éva egyen-
ként méltatták a kitüntetett ápolók tevé-
kenységét, majd dr. Szabó László mb. fő-
igazgató átadta „Az év ápolója” kitüntetést 
Juhász Mihálynénak, a „Tiszteletbeli ápoló” 
címet dr. Sárkány Ágnes osztályvezető főor-
vosnak, „Az év asszisztense” kitüntetést pe-
dig Szabóné Bartha Katalinnak.

Megújult a mentőállomás
A heteken át tartó folyamatos készültség 
után május 27-én a bicskei segítők kaptak 
segítséget. Nem sokkal azután, hogy a Fejér 
megyei település térségében csökkent az ár-
vízveszély, az Unilever, amely a „Segíts oko-
san!” programmal évek óta támogatja az Or-
szágos Mentőszolgálat munkáját, most a 
munkatársaiból álló, mintegy 80 fős különít-
ményt vetette be, hogy kívül-belül újjá vará-
zsolja a bicskei mentőállomást. Az Unilever 
ebben az évben már a második Fejér megyei 
mentőállomásnak nyújtott támogatást. 

Ezúttal róluk szólt a nap

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

Az ápolók nemzetközi napján a Fejér Megyei Szent György Kórház-
ban azok kerültek reflektorfénybe, akik a hétköznapokon – sajnos – a 
háttérbe szorulnak. Egy-egy egészségügyi intézmény működésével 
kapcsolatban sokkal inkább a problémákról – jobb esetben a bravú-
ros orvosi teljesítményekről – szoktak szólni, mint az ápolók „szürke” 
munkájáról, pedig az ő szerepük is rendkívül fontos a gyógyításban, a 
kórházi szakmai munka folyamatában.

A

Hiányszakmákban erősítenek uniós pénzből

fehervarujsag-cs4-2010-06_save.indd   7fehervarujsag-cs4-2010-06_save.indd   7 2010.05.31.   21:57:202010.05.31.   21:57:20



8  •  F e j é r  L a p 

A „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat az idei esz-
tendőben alapította Dunaújváros Megyei 
Jogú Város közgyűlése azzal a céllal, hogy el-
ismerje azok munkáját, akik az ifjúsági kor-
osztály nevelésében az ifjúságvédelemben 
vagy a fiatalok számára nyújtott szolgáltatá-

sok szervezésében kiváló munkát végeznek. 
A díj átadására 2010. május 13-án került sor. 
A közgyűlés döntése értelmében 2010-ben 
az Egészségmegőrzési Központ kollektívája, 
valamint Mericz Krisztina pedagógus vehet-
ték át az elismerést.

Pályáztak és nyertek
Több mint 17 millió forintot nyert tagintéz-
ményei eszközfejlesztésére a Fejér Megyei 
Szakképzés-szervezési Társulás. A Munka- 
erőpiaci Alaprész decentralizált alap 2010. 
évi pályázata révén öt intézmény juthat mo-
dern, oktatást segítő eszközökhöz. 

A dunaújvárosi Lórántffy Zsuzsanna Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégium ápoló-
képzést szolgáló egészségügyi eszközökhöz 
jut, a velencei Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasá-
gi, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkép-
ző Iskola és Kollégium pedig mezőgazdasági 
képzéshez használható mikroszaporító labort 
szerelhet fel a pályázatnak köszönhetően. 
A dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium az asztalosképzéshez 
kap modern gépeket, a pusztaszabolcsi Sza-
bolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium kereskedelmi képzése új számító-
gépes teremmel bővül, míg a seregélyesi Fejér 
Megyei Önkormányzat Eötvös József Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma mezőgazdasá-
gi gépparkját bővítheti földmegmunkáló esz-
közökkel. A beszerzések a nyár végéig lezajla-
nak, így a Fejér megyei TISZK tagintézmé-
nyeinek diákjai és tanárai a következő tanév-
ben már használhatják az új eszközöket.

Egy települési önkormányzat úgy is el-
láthatja kötelező feladatait, hogy köz-
ben prosperáló cége(ke)t, munkahelye-
ket teremt, azokból nyereséghez jut. A 
sikeres önkormányzati vállalatok sokat 
emlegetett példája a debreceni vagyon-
kezelő, amely szerteágazó tevékenysége-
it már a városhatáron messze túl is vég-
zi. Nagyságrendjében ugyan kisebb, ám 
nem kevéssé sikeres az a vállalat, amelyik 
Polgárdi Nagyközségi Tanács Költségve-
tési Üzeméből nőtt ki. 

Tizenöt önkormányzat közös elhatáro-
zásából, 26 millió Ft-os alaptőkével, 1991-
ben alakult részvénytársasággá. Bár azóta 
már módosult a tulajdonosi szerkezet is, és 
a kezdeti alaptőkét is 60 millió Ft-ra emelték 
2001-ig, a recept változatlan. A cég – amely-
nek a köztisztaság, a hulladékgyűjtés, -szál-
lítás, -kezelés, -hasznosítás és -kereskede-
lem, a városüzemeltetés, a parkfenntartás, a 

környezetvédelmi tanácsadás, a pályázás és 
a projektmunkák lebonyolítása, a mély- és 
magasépítés (különös tekintettel a hulla-
déklerakókra) mind a profiljába vág – tulaj-
donrészt szerez más szolgáltatókban, közös 
vállalkozásokat alakít más önkormányzat-
okkal, azaz üzletfeleivel szigorúan a közös 
érdekek mentén tevékenykedik. Mindeköz-
ben persze ő maga is áru, részvényeiből leg-
utóbb Baja városa szerzett egy csomagnyit.

A részvényvásárlás alkalmából tar-
tott szakmai konferencián Borbély Ist-
ván, Polgárdi polgármestere tekintett visz-
sza a cég két évtizedes történetére. A vál-
lalat – amelyben önkormányzatok és hazai 
befektetők a tulajdonosok – csak úgy tud-
ta a korábbi, 6500 fős ellátási területét 650 
ezer fősre növelni, hogy tudatosan fejlesz-
tett. Húsz éven át mindig nyereséggel zárt a 
cég, illetve a hozzá kapcsolódó – részben az 
önkormányzatok tulajdonában lévő – cégek 
csoportja, és hasznukat mindig a fejlesztés-
be, terjeszkedésbe forgatták vissza. Ma már 
újabb és újabb területek kerülnek a szolgál-
tató látóterébe, most például Baja városának 
részvényvásárlásával.

A környezetvédelemnek és a minimális 
környezetterhelésnek elkötelezett megyei 
önkormányzat számára igen fontos, ha a te-
rületén egy vállalkozás folyamatos fejlődés 
mellett, éppen ilyen jövőbe mutató szolgál-
tatásokat végez, felvállalva közben a lakos-
ság, a fiatalok tudatformálásának ügyét is – 
jelentette ki az eseményen dr. Balogh Ibolya.

A megyei terveit – folytatta – a lehetősé-
gek sajnos jelentősen korlátozzák, ezért kü-
lönös öröm, ha egy gazdasági vállalkozás ké-
pes másokkal szövetkezve környezeti káro-
kat enyhíteni, terheket venni le a jövő gene-
rációk válláról, biztosítani természeti érté-
keink fennmaradását, közben pedig jó szín-
vonalú szolgáltatással, hatékony újrahasz-
nosítással tisztes bevételt biztosít dolgozó-
inak és tulajdonosainak a jelenben.

A továbbiakban a szolgáltatási ágazat 
helyzetét és a következő időszak várható fel-
adatait elemezve megszólalt még dr. Révfy 
Zoltán, Baja polgármestere, Búcsú Lajos, a 
város alpolgármestere, Nagy György, a Köz-
tisztasági Egyesülés igazgatója, majd a cég-
csoportban érdekelt önkormányzatok több 
más képviselője, szakembere is.

M e g y e i  h í r e k

Elismerték az ifjúságért 
végzett munkát

A hulladékban 
rejlő érték

Felső sor (balról): Mericz Krisztina tanítónő, Debreczeniné Szekeres Erzsébet, Bánhegyesiné Simon 
Mária, Lévai Éva, Andics Ágnes, Kissné Bereczki Renáta, Léránt Erika, elöl (balról): Hamvas Emőke, 
Kleinné Németh Judit, Malatinszky Éva és Szabó Gáborné
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szovjet csapatok kivonulásá-
nak 19. évfordulója alkalmá-
ból történelmi dokumentu-

mokból, tárgyi emlékekből nyílik kiállí-
tás Székesfehérváron a Szabadművelő-
dés Házában június 18-án, 13 órai kez-
dettel. A tárlat kezdeményezője a Magyar 
Politikai Foglyok Országos Szövetségé-
nek (POFOSZ) Fejér Megyei szervezete, 
megvalósítója pedig a művelődési intéz-
mény. A szervezők célja, hogy három fe-
jezetben mutassák be a látogatók számá-
ra az 1944-től 1991-ig hazánkban „ide-
iglenesen állomásozó” szovjet csapatok 
időszakának jellemző eseményeit.

Mint Sinka Jenő, a POFOSZ megyei szer-
vezetének elnöke érdeklődésünkre elmond-
ta, három fejezetben kerülnek bemutatásra az 
1944–45-ös évekhez kapcsolódó események, 
amelyek nemcsak a harcok pillanatait eleve-
nítik fel, de a szovjetek által polgári és egyhá-
zi személyek ellen elkövetett erőszakot, gyil-
kosságokat is bemutatják. Újabb fejezetben 
ismertetik az 1956-os forradalom eltiprásá-
nak eseményeit, amikor is a szovjet hadsereg 
szokatlan brutalitással és jelentős erőfölényt 
alkalmazva vérbe fojtotta népünk szabadság-
küzdelmét. A kiállítás harmadik szakaszában 
a körülbelül egy esztendőn át zajló csapatki-
vonulásra emlékezhetnek a tárlat szemlélői. 

– Ekkor váltunk ténylegesen függetlenné 
és szabaddá, ez olyan dátum hazánk törté-
nelmében amelyre emlékezni kell – hangsú-
lyozta Sinka Jenő. 

Jelenleg a dokumentumok gyűjtése, 
rendszerezése zajlik. A megyei elnök el-
mondta, elsősorban olyan tárgyi emlékek 
után kutatnak, amelyek korhűek, s bizonyít-
ják, a szovjet csaptok és maga a megszállás 
milyen hatást gyakorolt valójában az ország-
ra, a lakosságra. Ezt korabeli papírok, újság-
cikkek fényképek, személyes tárgyi emlékek 
segítik még átélhetőbbé tenni a fiatalabb 
nemzedékek számára. 

Sinka Jenő elmondta, 
a lakosságtól továbbra is 
várnak a kiállításhoz anya-
got. Ez ügyben a Magyar 
Politikai Foglyok Szövet-
sége Fejér Megyei Szer-
vezetének irodáját lehet 
felkeresni Székesfehér-
váron a Sziget utca 21/2 
szám alatt, illetve tele-
fonon a 22/502-754 es 
üzenetrögzítős számon. 

M e g y e i  h í r e k

Emlékkiállítás a függetlenség napjára

A

HIRDETÉS
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Május 18-án délelőtt ünnepélyes keretek között fel-
avatták Dunaújvárosban a II. János Pál pápa nevét vi-
selő téren a Szent atya süttői mészkő talapzaton álló, 
másfélszeres ember nagyságú bronz mellszobrát.

Az eredetileg Ikarusz tér nevet viselő közterületet 2005-
ben nevezték át az akkor elhunyt katolikus egyházfő tiszte-
letére, akinek öröksége egyben egyetemes keresztény örök-
ség is. Ma, az utóbbi száz év világtörténelmi eseményeiben 
több alkalommal döntő szerepet vállaló II. János Pál pápa 
90. születésnapjának évfordulóján, az Andics József vezette 
ÖKO-SPRINT Környezetvédő és Környezetépítő Kft. ko-
ordinálásával méltó mementó került felavatásra az Újvárosi 
Krisztus Király Főtemplom előkertjében. 

Az ünnepségen felcsendült a lengyel himnusz, majd 
dr. Kálmán András, Dunaújváros polgármestere emléke-
zett meg beszédében a pápáról, aki milliók reménysége 
és bátorítója volt életében.

A szobrot Spányi Antal székesfehérvári megyés püs-
pök leplezte le egyházi szertartás keretében. A Dunaújvá-
rosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a kecskeméti 
Karol Wojtyla Barátság Központ képviselői közösen he-
lyeztek el koszorút a szobor talapzatánál. Az eseményen 
részt vett a Lengyel Köztársaság nagykövetségének kon-
zuli osztályvezetője, Marcin Sokolowski, aki a szentatya 
szülővárosából hozott földdel érkezett, s miután elhe-
lyezte azt a talapzat mögötti virágágyásban, a ceremó-
nia befejezéseként a nagy számban megjelent érdeklődő 
közönség és a vendégek közösen elénekelték a   Magyar 
himnuszt. A dunaújvárosi kötődésű Rohonczi ROHO 
István művész-tanár által elkészített bronzszobor avatá-
si ceremóniája több dunaújvárosi vállalkozás segítő ösz-
szefogásával valósulhatott meg.

Ritkán látható, nagyszabású kiállítás nyílt 2010. április 30-án este a du-
naújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben (KMI), amelyen a világhírűvé 
vált magyar származású haditudósító, Robert Capa munkássága elevene-
dik meg.

A megnyitón hatalmas tömeg előtt Szoboszlai János, a KMI igazgatója mon-
dott köszönetet segítőinek, akik a rendhagyó tárlat szervezésében mellette áll-
tak, majd Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mondta el 
megnyitó beszédét, amelynek végén kifejezte reményét, hogy ez az esemény 
nem csupán egyszeri alkalom, s a két kulturális intézménynek a jövőben is lesz 
még alkalma az együttes munkálkodásra.

A gyűjtemény 2008–2009. fordulóján a kulturális kormányzat kiemelt cél-
támogatásával került Magyarországra. Ekkor a Magyar Nemzeti Múzeum meg-
vásárolt 985 db Robert Capa-felvételt a Capa-hagyatékot őrző New York-i 
International Center of Photography gyűjteményéből. A felvételek négy föld-
rész huszonhárom országában készültek.

A kiállítás június 12-ig tekinthető meg a Kortárs Művészeti Intézetben 
(2400 Dunaújváros, Vasmű u. 12.).

A megyei fenntartású Vörösmarty könyvtárban – egy nagyobb fejlesztési 
projekt részeként – a gyermekrészleg 3-4 millió forint értékű felújítására, 
korszerűsítésére került sor. 

A megye több könyvtára, egy konzorciumba tömörülve, TIOP-os és 
TÁMOP-os pályázatokat nyert nemrég. Ennek köszönhetően mind infrastruk-
turális (főképp informatikai), mind a könyvtárhasználatot ösztönző és támo-
gató fejlesztések, programok megvalósítására juthat pénzhez a megyei könyv-
tár. A TIOP-os pályázat adott lehetőséget arra is, hogy a gyermekrészleg új bú-
torokkal, foglalkoztatóval, szőnyegekkel, festéssel frissüljön fel, és nyújthasson 
kényelmes, hívogató környezetet a legkisebbeknek.

Mint dr. Molnár Krisztián aljegyző, a Fejér Megyei Önkormányzat Önkor-
mányzati és Intézmény-igazgatási Irodájának vezetője az átadáson elmondta, 
ha azt szeretnénk, hogy nemzetünk tagjai kíváncsiak, a világra nyitottak, a tu-
dásra éhesek legyenek, ezeket a vágyakat a legfiatalabbakba kell beleplántál-
nunk. Ha hívogató könyvtárat rendezünk be nekik, akkor szívesen időznek 
benne. Kíváncsiskodnak, kutakodnak, figyelnek és csacsognak, élik a könyvtár-
ban a maguk beláthatatlan távlatokba mutató gyermekéletét, miközben a betű, 
a vers, a mese, a rege, az irodalom és a tudomány szinte a bőrükön át szivárog az 
ereikbe. Az informatikai fejlesztések mellett nagyon is fontosak hát ezek a bú-
torok, szőnyegek, foglalkoztató eszközök, az új festés, egyáltalán maga a meg-
újult környezet, mert mind azzá válhatnak majd a gyerekekben, amire szántuk 
őket: okossággá, kíváncsisággá, kedvességgé, egy értékesebb többre hivatott 
nemzedékre.

1 0  •  F e j é r  L a p 

Felavatták II. János Pál 
pápa szobrát

K u l t ú r a

Capa-kiállítás Dunaújvárosban

Gyermekek kedvére…

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt havi számunkban a „Gáspár Jánosra emlékez-
tek” című cikkben tévesen írtuk, az iszkaszentgyörgyi 
egyházközség diakónusának nevét. A név helyesen: 
Sárközi Béla. A tévedésért elnézést kérünk!
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K u l t ú r a

rendszerváltás előtt a Megyei Mű-
velődési Központnak adtak ott-
hont irodái és termei, aztán 1994-

ben újra a római katolikus egyház lett a gaz-
da. A teljes képhez tartozik, hogy 1903-tól 
az államosításokig keresztény közösségek 
otthona volt a ház, és csak tizenöt esztendő-
vel ezelőtt kínálkozott lehetőség a nagy vál-
tozásra, az újjászületésre.

„SZERETETBEN LÉGY KEGYES!”
Ez a Szent István-i intelem került hamaro-
san a bejárat fölé, s ma már láthatjuk, hogy 
ennek jegyében lett a keresztény kultúra iga-
zi otthona az intézmény. S mindez nyitottsá-
got, szellemi türelmet jelent. A korábbi me-
gyés püspök, Takács Nándor, valamint mai 
utódja, Spányi Antal ugyancsak fontosnak 
tartotta és tartja, hogy a szorosabban vett 
egyházi események mellett a kultúra egésze 
is kibontakozhasson. Határ persze van, hi-
szen érthető módon olyan értékeknek biz-
tosítanak megjelenést, amelyek nem állnak 
szemben a keresztény szellemiséggel.

AZ IGAZGATÓ
A kezdetektől fogva Bobory Zoltán áll a 
ház élén. Fehérváron különösen jól cseng a 
neve, hiszen sokáig ő vezette a Látó-kör el-
nevezésű versmondó közösséget, volt a vá-
ros kulturális bizottságának elnöke, s az 
utóbbi időben több verses és prózai köte-
te is megjelent. Tehetsége és érzékenysége 
a legfontosabb biztosítékok közé tartozik, s 

bizony sokan úgy látják, hogy nélküle aligha 
jöhetett volna létre a szellemi virágzás.

Fölsorolni is nehéz lenne az igazgató ér-
demeit. Ám egyetlen mozzanatot min-
denképpen érdemes kiemelnünk. Ő volt 
a szellemi atyja és fő létrehozója a pákozdi 
Mészeg-hegyen álló Don-kanyar kápolná-
nak, amely évek óta nemes zarándokhely. 

„Sokakban megfogalmazódik a kérdés: 
honnan az erő, az elszántság ennek a mű-
velődési háznak a munkatársaiban ehhez a 
rendkívüli munkához, különös tekintettel 
azokra a körülményekre, amelyek egyre na-
gyobb terhet rónak mindenkire, aki a köz-
művelődésben, a magyar kultúráért tevé-
kenykedik. Nos, akarva-akaratlanul, maguk 
adják meg erre a kérésre a választ. Az egyik 
szép termünk falán ez a Hamvas Béla-idé-
zet olvasható: „Ezer évre kell cselekedni!” 
– mondja az igazgató.

PROGRAMOK, TÁRLATOK
Mint a legjobb művelődési házakban, a 
Szent Istvánban is a kultúra, a művelődés 
egész területére tekintenek. Az irodalom-
nak éppúgy otthona ez a ház, mint a kép-
zőművészetnek vagy éppen a komolyze-
nének. Rangos íróvendégek egész sora jött 
ide vendégségbe, gyakran határainkon túl-
ról is. Évek óta minden ősszel megrende-
zik a határainkon túli magyar írók találko-
zóját, s ezeken az alkalmakon többek között 
Szilágyi István, Lászlóffy Aladár, Vári Fábi-
án László, Gál Sándor, Tari István, Bata Já-

nos, Kontra Ferenc, Kántor Lajos vett részt 
a szomszédos országokból, itthonról pe-
dig törzsvendégnek számít Szakolczay La-
jos, Pomogáts Béla, Serfőző Simon vagy 
Vasy Géza. Bobory Zoltán különösen büsz-
ke erre az eseménysorozatra. „Nagyon örü-
lök annak, hogy az idén már tizedszer sike-
rül megrendeznünk a találkozót, s annak is, 
hogy a világ különböző részeiről érkeztek 
vendégeink. Úgy tudom, ilyen jellegű talál-
kozó nincs több az országban” – mondja. 

Egy másik különlegesség az a sorozat, 
amelyre minden évben november 4-én ke-
rül sor, s a nemzeti gyásznapon többek kö-
zött Csoóri Sándor, Szűrös Mátyás, Für La-
jos, Duray Miklós és Melocco Miklós volt 
Kondor Katalin beszélgetőtársa. Ezek a ren-
dezvények nagy népszerűségnek örvende-
nek, miként a kisebb, kamarajellegű prog-
ramok is. S ez nagy dolog abban az időben, 
amikor sokan panaszkodnak az érdektelen-
ségre, a közönyre.

Mint ahogy népes közönsége van egy-
egy irodalmi estnek, s hasonlóképpen a 
kiállításmegnyitóknak is. A házon belül mű-
ködő Szent Korona Galéria igényes környeze-
tet kínál a kiállító művészeknek. Székesfehér-
vár egyébként régóta híres a jeles tárlatokról, 
hiszen a Szent István Király Múzeum az egyik 
legjobban csengő név szerte az országban. 
A modern művészet igazi otthona, s hogy csak 
egy régebbi példát említsünk: itt kezdődött a 
hatvanas években Csontváry reneszánsza! 

VÁR A HÁZBAN
Bobory igazgató érdemei közé tartozik az is, 
hogy szerkesztője a Vár című, negyedévenként 
megjelenő szépirodalmi folyóiratnak. Az sem 
gyakori hazánkban, hogy egy művelődési ház 
irodalmi orgánumot ad ki. Ez a kivételes lehe-
tőség megadatott a fehérváriaknak, s mint hír-
lik, Spányi püspök is szívén viseli a lap sorsát. 

A paletta eddig is igen gazdag és színes 
volt, hiszen a helyiek mellett a legismertebb 
írók, költők, kritikusok rendszeresen közöl-
nek itt írásokat. Fórumot tudnak biztosíta-
ni a már említett határainkon túli irodalom-
nak, közlik a tanácskozások anyagát. Az itt-
honi szerzők is egyre gyakrabban vannak je-
len a Vár lapjain. Az sem ritka, hogy a ma-
gyar nyelvterületekre viszik el a jó hírt.

A jó hírt, amire oly nagy igény van mos-
tanában. S bár a Szent István Művelődé-
si Ház működésének is sok a nehézsége, az 
eddigi eredmények és küldetéstudatuk nagy 
erő ezekkel szemben.

 – Bakonyi István

MÁSFÉL ÉVTIZEDE MŰKÖDIK A SZENT ISTVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ

A keresztény kultúra 
fehérvári otthona

A közelmúltban ünnepelte fennállásának másfél évtizedes jubile-
umát Székesfehérváron a Szent István Művelődési Ház. A patinás, 
Liszt Ferenc utcai épület a város központjában áll, s jelenleg a belvá-
ros egyetlen művelődési intézménye. 

A
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Gurisatti Róbert többszörös Európa- és 
világbajnok befejezte aktív pályafutá-
sát. A Nagy Sportágválasztó dunaújvá-
rosi napjain még palackot vett a hátára 
a DVCSH UBSE búvárja, de ezt ezután 
egyre kevesebb alkalommal teszi majd, s 
versenyhelyzetben többé már nem. A bú-
csú csöndes volt, Robi nem verte nagy-
dobra, mégis kesernyésen mesélte törté-
netét.

– Egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy 
a szívfalam vastagsága elérte a kritikus mé-
retet, s orvosi javaslatra abbahagytam a ver-
senyszerű sportot. Szerencsére nem kell 

megijedni, nem vagyok életveszélyben, ki-
válóan érzem magam, csak a jövőm érdeké-
ben hoztam meg ezt a döntést. A szívkór-
házban szakorvosokkal konzultáltam, akik 
elmondták, hogy 13 milliméter vastagságú a 
szívfalam a pihenés fázisában, s 14 millimé-
tertől ők már eltiltják a sportolókat. A szív-
fal vastagsága ugyanis a terhelés hatására 
növekszik. Igaz, ezek az orvosi vizsgálatok 
teljesen újszerűek, de nem ér annyit a ver-
senysport, hogy tíz-tizenöt év múlva bármi-
lyen keringési problémám legyen. Többszö-
rös világ- és Európa-bajnok vagyok, magyar 
bajnoki címeim számát nem is jegyzem. Az 
utóbbi két év kiválóan sikerült, tavaly világ-
bajnok voltam, tavalyelőtt Európa-bajnok, s 
megélhettem azt is, hogy kisfiammal álltam 
a dobogón. Szóval szinte mindent elértem 
– igaz, a jövő évi kolumbiai XMAS verseny-
re még szerettem volna kiutazni –, de elér-
kezett az idő, szögre akasztom a búvárruhát. 

Az orvosok szerint versenysportból tizen-
öt év bőven elég, jómagam pedig húsz éve 
űzöm. A döntésemet természetesen megbe-
széltem a családommal, s ők is támogattak. 
A jövőben azért nem szakadnék el a búvár-
sporttól, szeretnék a tájolós magyar váloga-
tott mellett tevékenykedni.

Lapunk megjelenésének időpontjában 
születhet a döntés, amely szerint Robi a Ma-
gyar Búvárszövetség kötelékébe kerülhet, s 
a tájolós búvárok edzéseiért felelhet majd 
ezután. Kívánjuk, hogy így legyen.  – Sz. Z.

A Veszprém megyei Kislődön – a Sobri 
Jóska Kalandparkban – rendezték május 
15-én, szombaton a Nyugat-Magyaror-
szág legerősebb embere versenyt, amely 
egyben selejtezőként szolgált a július 3–4-
én megrendezésre kerülő országos döntő-
höz. Ezen a versenyen indult az erősem-
ber (strongman), Hrozik „Hulk” Gábor is.

A sportoló ebben az évben első ízben 
versenyzett, mert egyrészt egyedül állja 
hobbija minden költségét, másrészt a tava-
lyi siófoki versenyen megsérült, s pihentet-
te a lábát, illetve kezelésekre járt. A mostani 
versenyen öt versenyszámban mérték össze 
erőiket a strongmanok. A felhúzás, a rönk-
nyomás, a lengős-pakolós szám mellett a 
szánkóhúzás és a kőgolyó-emelés számai-
ban kellett maradandót alkotni. 

Gábornak remekül sikerültek a feladatok. 
Utólag így emlékszik vissza a versenyre:

– Mivel a keleti csoport egy héttel előbb 
megvolt, így tudtam viszonyítani vala-
mennyire, melyik számban mit kéne 
teljesítenem, hogy döntőbe kerülhes-
sek. Az utolsó szám a kőgolyó-eme-
lés volt. Itt már közölték velem, 
hogy elég lesz a három ismétlés, 
hogy megnyerjem a versenyt. Et-
től függetlenül négyszer átraktam 
a golyót a 128 cm-es állványon.

S hogy mit is várt az újvárosi 
Hulk magától? Jó esetben dobo-
gós helyezést.

– Nagyon meglepődtem az 
eredményen, nem számítottam arra, 
hogy sikerül dobogóra állnom, mert 
a felkészülésem elején vagyok 
még, és eszközökkel sem 
gyakoroltam az idén. Nagy 
motiváció, hogy a nyuga-
ti és a keleti  bajnok beke-

rülhetett a döntőbe – úgyhogy ott leszek, ez 
már biztos! Még bőven lesz időm erősödni 
és gyakorolni is, bízom benne, hogy szeren-

csés esetben a dobogó is meglehet. Ám 
ha minden támogatást megkapok, amit 

ígértek, és ha minden lépés jól jön 
ki akkor akár a „2010 Magyar-

ország Legerősebb Embere” 
bajnoki cím is elérhetővé vá-
lik. A nagy nap előtt azonban 

még néhány versenyre beneve-
zek majd, például a május 29-i, 
Földesen megrendezendő ha-
gyományos nagy magyar ver-
senyre, és indulok június 5-én 
Splitben egy nemzetközi verse-

nyen. Utána viszont a támoga-
tás hiánya miatt már csak hobbi-
szinten foglalkozom az erősem-
ber sporttal. Sajnos a továbbiak-

ban nem tudom megteremteni az 
anyagi feltételeket a profi szintű 
versenyzéshez. – Sz. Z.

A világ- és 
Európa-bajnok 
befejezte

Hulk visszatért, de 
bizonytalan a jövő

Dupla ünneppé vált május elseje a dunaúj-
városi női vízilabdázók számára. A munka 
ünnepén ugyanis egy kis munkával nagy 
kincsre leltek, nevezetesen aranyat talál-
tak. S hogy találtak, az azért is igaz, mert 
bár készek voltak megbirkózni a legfénye-
sebb éremért, mielőtt még a medencébe 
ugrottak volna, az az ölükbe hullt…

Történt ugyanis, hogy a közelmúltban a 
DF-DVCSH névre váltott bajnoki címvédő 
csapat az Újpest elleni mérkőzésre utazott a 
fővárosba, s a készülődést a telefonok zöre-
je szakította félbe, amelyek azt tudatták, hogy 
Egerben a hazaiak legyőzték a Szentest. Ez pe-
dig azt jelentette, hogy lehet ünnepelni, mert 
a hátralévő két mérkőzés eredményétől füg-
getlenül újra bajnok lett a csapat. Eztán már 
csak örömjáték volt az UVSE, majd az Eger és 

az idegenbeli Szentes elleni derbi. A Dunaúj-
városi Főiskola csapata történelmének hete-
dik bajnoki címét ünnepelhette, úgy, hogy év 
közben számos tényező hátráltatta a csapatot, 
a bajnoki finisben pedig egyik legnagyobb tá-
mogatóját is elvesztette. A DF-DVCSH gárdá-
ja 12 pontos előnnyel végzett az élen a Szentes 
előtt, míg a harmadik az Eger lett.

Nem volt ilyen szerencséje a székesfehér-
vári Videoton labdarúgóinak. A Vidi törté-

Arany és ezüst
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Hagyományoknak megfelelően köszöntötték a civil 
szervezetek a katonákat Székesfehérváron május 21-én 
a Honvédelem napi rendezvény-sorozat záró ünnepsé-
gén. A rendezvényen Dr. Gyuricza Béla-emlékgyűrűvel 
jutalmazták azokat, akik a honvédség és civil kapcsola-
tok terén kiválóan tevékenykedtek.

Az ünnepség keretében Warvasovszky Tihamér, Székes-
fehérvár polgármestere, Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör (HTBK) székesfehérvári szervezetének elnöke mon-
dott beszédet, majd Benkő Tibor tábornok, az ÖHP pa-
rancsnoka szólt a megjelentekhez. Elsőként azon katonákat 
köszöntötte, akik távolban, az árvíz sújtotta területeken áll-
nak helyt igyekezve embereket és tárgyi értékeket menteni.

Mint fogalmazott, tapasztalatai szerint Székesfehérvár be-
csüli és elismeri katonáit. A méltató szavak nem csak a mai, 
de a több évszázaddal ezelőtt élt katonáknak is jár. Vérziva-
taros történelemmel vagyunk gazdagok, gondoljunk csak 
Szent István, Szent László királyokra, a második honalapító 
IV. Bélára, az egri nők bátorságára, Zrínyiekre, Hunyadiak-
ra, a nándorfehérvári diadal egész világot bejárt hírére, a ku-
ruc hőstettekre, vagy éppen a vérrel áztatott 1848-as szabad-
ságharcra és az év nyarán megalakuló új magyar honvédség-
re. Emlékeztetett, arra, hogy a nemzetünk akkor felismerte: 
a forradalmának vívmányait, célkitűzéseit csak egy nemzeti 
honvédség képes megvédeni.

A rendezvény ünnepi hangulatát tovább emelte az Alba 
Regia Táncegyüttes műsora. 

Honvédelem napi 
ünnepség

nete során első alkalommal nyerhette volna meg a magyar 
foci élvonalának küzdelmeit. A csapat a bajnokságban szin-
te végig vezetett, az utolsó fordulókban torpant meg. A – ta-
lán még soha ilyen – kiélezett bajnokságban sajnos a tavaszi 
forma döntött, a piros-kékek az utolsó métereken csúsztak 
le a legfelső fokról. A csapat és a szakmai vezetés azonban 
minden tiszteletet megérdemel (akárcsak a fanatikus szur-
kolótábor), mert így is átlagon felüli teljesítményt nyújtot-
tak. És lesz mód a javításra, hamarosan az Európa Ligában, 
valamint a következő szezonban.
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Közel 300 harang zengte egyszerre az Európai Unió himnuszát 
az idén negyedik alkalommal megrendezett Országos Csen-
gettyűs Találkozón, melynek hagyományosan a Fejér megyei 
Besnyő adott otthont május 22-én. 

A 4. CsengőFest névre hallgató rendezvényen 11 csengettyűs 
együttes vett részt Miskolctól Murakeresztúrig. A találkozón szokás 
szerint az összes csengettyűs előadásában szólaltatták meg Beetho-
ven Örömódáját, összesen 269 kis harangon. Az esemény érdekessé-
ge, hogy már nemcsak a mintegy 15 éves múltú magyar fejlesztésű ha-
rangok zengték az összetartozás szimbólumának is nevezett dalt, ha-
nem az Egyesült Államokból érkezett Concordia Egyetem (Kalifor-
nia) csengettyűsei is segítették a rekordkísérletet. Sikeresen, hiszen az 
eddigi csúcsnál (166 csengettyű 2008-ban) mintegy száz haranggal 
több szólalt meg a rendezvény egyik fénypontjaként.

Egyébként a Sziront’Art Közhasznú Egyesület által 2007-ben 
életre hívott, azóta hagyományosnak számító esemény a közönség 
számára nyitott koncertek mellett a csengettyűsök egyetlen szak-
mai fóruma, hiszen az együttesek évről évre összegyűlnek, megvi-
tatják tapasztalataikat és meghatározzák, miként kisérlik meg előse-
gíteni ennek a hazai találmánynak a népszerűsítését.

Közel 300 harang 
az összetartozás jegyében 

Vendégségben Dégen

B o r  a kci ó 
a Simon és Simon Kft. agárdi

pincészetében: 20 liter vásárlása
esetén nagy kedvezménnyel 

adjuk a folyóborokat. 
Már kapható friss eper is!

Telephelyünkön jó minőségű 
tűzifa kapható1600 Ft/q ártól. 
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

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

HIRDETÉS

Május 22-re meghívást kapott a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi 
Egyesület a dégi gyermekotthonosoktól a 4. Báling Gyula Gyer-
mekvédelmi Napra. Kihasználtuk az alkalmat: a velencei gyermek-
otthonban élő testvérpárokat is elvittük Dégre, hogy az ott élő 
testvérüket meglátogathassák. Már az ünnepélyes megnyitón és az 
emléktábla-koszorúzáson is ott voltunk a közel száz görög nemze-
tiségű egykori menekülttel, volt állami gondozottal, akik hajdanán 
a Festetics-kastélyban leltek otthonra. 

A program a régi gyermeknapok hangulatát idézte: zsákban fu-
tás, arcfestés, kispályás foci, lepényevés és a tó mellett felépített szín-
padon a gyerekek műsora. A bográcsos ebéd székelykáposzta volt, 
igazi régi ízeket idézett. Délután élő muzsikaszó mellett egy ferge-
teges görög táncházzal véget ért számunkra a nap, mert hazazavart 
bennünket a zivatar.

– Janó Andorné elnök, „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

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            

ALSÓTEKERESI 
FAISKOLA

árudája konténeres gyümölcsfák, 
virágzó cserjék, mediterrán növények, 

örökzöldek, egynyári és évelő 
virágok 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
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Karakterre adott tételt. Tudtam, hogy az ál-
latbetegségek leküzdésének általános sza-
bályaitól és a járványügyi intézkedésektől 
„meg fog kímélni”, ezeket majd szorgalmas, 
de felületesen gondolkodókra osztja. Hogy 
honnan tudja, ki milyen? Kinek egy, kinek 
három mondatából. Röpke szemkontaktus-
ból olvas. Nem mágus, csak egyetemi tanár, 
29 éve. Olyan, akinek előbb vágod a nevét, 
mintsem megjegyezd hova is jársz: „ez mu-
tat ám az önéletrajzomban” egyetem, „leg-
hosszabb nevű” kar, „hú, de komoly” szak, 
és „munka mellett is simán megoldom” ta-
gozat. Hírből ismered őt, de nem látod éve-
kig, mert nem találkoztok, csak majd a vé-
gén, hatodikban. Ha nem születtél sík os-
tobának, ellavírozhatsz odáig – hagyjuk is, 

hogyan. Ha viszont lusta vagy, nem tovább. 
Mert nem enged. Akkor sem ha a mamád te-
metésére hivatkozol. Akkor sem, ha a dékán 
unokaöccse, vagy az oktatási miniszter köly-
ke vagy. Akkor sem, ha kisisten a nagyégen. 
Ha nem tudsz, diploma nélkül maradsz. 
Nem nyugtathatod a lelkiismeretedet azzal, 
hogy nem adta le jól az anyagot, mert ő adta 
le addig a legjobban. 

A 92 tételből a vérzést, a szarvasmarha 
ketózisát és a lovak tenyészbénaságát kap-
tam. Kiindulásnak. Másfél órán át feleltem, 
és ha nem lettem volna tisztában a biokémi-
ai, anatómiai, élettani alapokkal, én „vérez-
tem volna el” az olyan, egyéb kérdéseknél 
(is), mint a vesekőképződés, a húgyvérű-
ség, a méhen kívüli terhesség, a glikolízis, et 
cetera. Ha elakadtam, mindig kivárta, hogy 
– legnagyobb örömére – hangosan gondol-
kodjam. Arra ösztönzött, ha valamit nem is 
tanultunk, jöjjek rá magam. A tankönyvsze-
rűségből rendre „lerángatott” a gyakorlatba. 

„Mivel kezelné a szarvasmarha ketózisát?” – 
kérdezte. „Intravénás glükózutánpótlással.” 
– válaszoltam. „Aha, majd az állatorvos. És 
maga?”

 Dicséretes hármasra osztályzott a hul-
la fáradtságomból eredő hiányosságaim mi-
att. Kalapot emelt a gondolkodás- és látás-
módom, és az előtt, hogy két gyermekkel 
becsülettel végigbrusztoltam az egyetemet. 
„Élmény volt magát tanítani és vizsgáztat-
ni, mert végre nem két farpofa, hanem két 
agyfélteke ült velem szemben” – mosoly-
gott. Rám szólt, hogy húzzak pulóvert, meg 
ne fázzak, hogy vizsgáltassam meg a pajzs-
mirigyemet, mert túl fiatalon őszülök. A 
menzán meghívott egy palacsintára: „Lát-
ja, Mónika kedves, ebből jegyzi meg egy 
életre, hogy a szarvasmarha ketózisát egye-
bek mellett szénhidrátbevitellel gyógyítjuk. 
Azaz, lehetőség szerint, adjon megfelelő ta-
karmányt annak a jószágnak…”

 – Méhes Mónika

Agyfélteke 
vagy farpofa

Három napon át három helyszínen vár-
ta a látogatókat a Vértesi Paripa Parádé. 
A programokat Móron, Csókakőn és Pusz-
tavámon rendezték meg, ahol pónifogat-
hajtó- és gazdafogathajtó-verseny, fogat-
bemutató és sétakocsikázás, lovas ügyes-
ségi verseny, és még számtalan turisztikai 
program szórakoztatta az érdeklődőket. 
A parádét e három önkormányzat, valamint 
a Móri Borvidék TDM Egyesület szervezte.

Az első, „móri napon” a lovasok és a foga-
tosok a Szent Rókus kápolnánál gyülekeztek, 
ahonnan a Móri Ifjúsági Zenekar kíséreté-
ben átvonultak a hétkúti lovasparkhoz, ahol 
egy rövid bemutatót tartottak a lovasok és a 
csikósok. A lovasokat és fogatosokat Vécsei 
László, a Hétkúti Lovasklub elnöke „gyűjtöt-
te csokorba”.

A programot a móri polgármester, Feny-
ves Péter nyitotta meg, aki elmondta, hogy 
Mór, Csókakő és Pusztavám összefogása pél-
daértékűnek számít. Az igazi eredmények az 
összefogásban gyökereznek, s a programok 
összehangolása főként a belföldi turizmus-
ban fontos mindegyik település számára.

A lovas parádé másnap Csókakőn folyta-
tódott, ahol a Jordán parkerdőben gyülekez-
tek a résztvevők. Innen indult el a fogat-, hin-
tó- és csikós, lovas és „pusztaötös” felvonu-
lás. Ezt követte a gazdafogathajtó-verseny, 

amely igen nagy érdeklődésre tartott számot. 
A sportrendezvényeket 15 táblás sakk-szi-
multán verseny, gyerek sportvetélkedők, fo-
gatbemutató, főzőverseny és különböző kul-
turális programok, kirakodóvásárok színesí-
tették. A nap – stílszerűen – a Négyesfogat 
együttes hajnalig tartó báljával zárult.

A parádé záró napját Pusztavámon rendez-
ték, ahol a helyi fúvószenekar is bemutatko-
zott. Möllmann Günterné, a Móri Borvidék 
TDM Egyesület elnöke elmondta, hogy az első 
„félnapon” csak sötétedésig tartott az ünnep-
ség, ám a vendégek kívánságára jövőre „lam-
pionos vacsoraesttel”, éjszakába nyúlóan mu-
latoznak majd. A Vértesi Paripa Parádét pedig 
azért rendezték meg – idén második alkalom-
mal –, mert az utóbbi időkben egyre többen 
foglalkoznak lovakkal a Móri Borvidéken. Ki 
hivatásszerűen, ki hobbiból – és bemutatkozá-
si lehetőséget szerettek volna teremteni nekik. 

Az igazi 
eredmények 
az összefogásban 
gyökereznek

SZALAMANDERREL BÚCSÚZTAK
A Dunaújvárosi Főiskola végzős hallgatói a diákhagyományoknak megfelelően az idén 
is megrendezték a várostól és az alma matertől búcsúzó fáklyás, bányászlámpás felvonu-
lásukat, a Szalamandert. A főiskolások 2010. május 20-án, az esti órákban Dunaújváros 
belvárosát bejárva díszegyenruhában, fáklyákkal és bányászlámpákkal a kezükben, vettek 
megható búcsút a várostól és a helyi főiskolától.
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– Milyen feltételekkel lehet felszereltetni a locsolómérőt?
– Legfontosabb, hogy legyen szennyvízcsatorna az utcá-

ban, és a mérőt követő vezetéken ne legyen olyan vízvételi hely, 
ahonnan a csatornába juthat a felhasznált víz. Ez utóbbit szigo-
rúan ellenőrizzük. A mérő feltétlenül legyen hitelesítve! Erről 
eredendően a fogyasztónak kellene gondoskodnia, a Fejérvíz 
azonban átvállalta a feladatot – nyilvántartjuk és a mérésügyi 
előírások szerint hatévente térítésmentesen hitelesítettre cserél-
jük az eszközt. A téliesítés azonban a fogyasztó dolga. Ha a mérő 
elfagy, a kiömlő vízből adódó kár őt terheli. Akinek gondot je-
lent a víztelenítés és a tavaszi üzembe helyezés, forduljon hoz-
zánk! Társaságunk megrendelés esetén térítés ellenében ellátja 
a téliesítés feladatait.

– Kinek érdemes felszereltetnie a locsolómérőt? 
– Természetesen annak, aki sok vizet használ el az udvarában, 

kertjében, hiszen a mérőeszköz megvásárlása, beépítése egysze-
ri beruházást jelent. Legolcsóbb megoldás a dobozos mérő fel-
szereltetése, kb. 25 ezer forintért: az összeg tartalmazza a mérő 
árát, házát és az üzembe helyezés költségét is. E szerkezet téli 
víztelenítését csak mi végezhetjük el, térítés ellenében, ám en-
nek költsége minimális. A megtérülés nagyságrendje, ideje ter-
mészetesen a csatornadíj függvényében és az udvaron felhasz-
nált víz arányában településenként változik!

– Mi a dobozos locsolómérő?
– Ha a mérőt nem lehet máshol, aknában vagy fagymentes 

helyiségben, például pincében elhelyezni, akkor a Fejérvíz gyárt 
egy, a vízmérő merevségét és védelmét szolgáló dobozt, amelyet 
a kerti csapra szerel fel. 

– Hol lehet kezdeményezni a locsolómérő felszerelését?
– Ügyfélszolgálati irodáinkban, Székesfehérváron, Móron, 

Bicskén, Szabadbattyánban, Sárbogárdon. Tájékoztató anyaga-
inkat megtalálják honlapunkon!

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

Az ellocsolt vízmennyiség 
nem terheli a szennyvízcsator-
na-hálózatot, így nem kell utá-
na szennyvízdíjat fizetni. Ehhez 
azonban külön meg kell mér-
ni az így elhasznált vizet. A fo-
gyasztók ezt locsolási kedvez-
ményként ismerik, de pontosabb volna az udva-
ri vízhasználat kifejezés, hiszen minden olyan te-
vékenységre vonatkozik, amelynek során az el-
használt víz nem jut a csatornába – ilyen például 
akár a tófeltöltés is. Zsebők Lajos, a FEJÉRVÍZ 
ZRt. kommunikációs és minőségfejlesztési fő-
mérnöke szerint a sok vizet fogyasztó kerttulaj-
donosoknak érdemes megfontolniuk a mellék-
vízmérő felszereltetését. 

Spóroljunk 
a szennyvízdíjon, 
ne a pénzt 
locsoljuk el!

Lóugrásban a Fejérvíz szolgáltatásával kapcsolatos fogalmat 
kapunk. A helyes megfejtést beküldők között 3 db locsoló-
víz-mérőt és üzembe helyezést, vagy ezzel megegyező érté-
kű, 15 ezer forintos vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Beküldési határidő: 2010. június 20.
Cím: FEJÉRVÍZ ZRt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 

3-15. A borítékra írják rá: REJTVÉNY

R E J T V É N Y
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