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BESZÁMOLÓ A 6. OLDALON

Első Német 
Nemzetiségi Nap

Újabb ritkasággal bővült 
a megyei múzeum 
tárlatanyaga 
Fejér megye egykori alispánjának 
két bútorát mondhatja magáénak 
az intézmény. – 10. oldal

Zenével a megye árvíz-
károsultjaiért 
Példamutató összefogás eredmé-
nyeként jótékonysági koncertet 
rendeznek Fejér megye árvízkáro-
sultjainak javára.  – 3. ol dal

Horvát testvérek 
Vukovárról
Vukovár-Szerém és Fejér megye 
vezetői szándéknyilatkozatot írtak 
alá a szorosabb kapcsolatok meg-
teremtéséhez. – 3. ol dal

Köszönet a jövő 
alakítóinak
A megyei önkormányzat intéz-
ményeiben dolgozó tanárokat kö-
szöntötték a Megyeházán a Peda-
gógusnapon.  – 11. ol dal
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sajtótájékoztatót követően dr. Ba-
logh Ibolya, a Fejér Megyei Védel-
mi Bizottság elnöke, Szentes Lász-

ló, a megyei önkormányzat védelmi irodájá-
nak vezetője, Tóth Sándor, a Vízügy főmér-
nöke, Kiss Jenő megyei szakaszmérnök és 
Fülep Zoltán tűzoltó alezredes, a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója ismertette a részleteket.

– A három hete folyó elhárításnak, véde-
kezésnek és megelőzésnek számos tanulsá-
ga lett eddig is, bár a munka még nem ért 
véget. Leszögezhetjük, hogy Fejér az északi 
megyék után a legveszélyeztetettebb terület 
volt. A megyében a májusi csapadék messze 
a sokévi átlag fölött volt. 

Ennek ellenére az emberi erő, hozzáállás 
a védekezés minden területén megfelelő és 
elégséges volt, ami hiányzott esetleg – esz-
közben, technikában, anyagban –, annak 
előteremtése nem az érintett önkormány-
zatok dolga, hanem a mindenkori kormá-
nyé. Az önkormányzatok helyzetét és lehe-
tőségeit egyébként jól jellemzi, hogy még a 
hó okozta károk enyhítésére nekik megítélt 
összegekhez sem jutottak hozzá a mai napig. 
Azt kérik hát az új kormánytól, hogy vessen 
véget a finanszírozási és kifizetési anomáli-
áknak, valamint a rendkívüli esetekhez kap-

csolódó jogszabályok jövőbeni megváltoz-
tatásába vonja be az önkormányzatok kép-
viselőit is – mondta el dr. Balogh Ibolya. 

A károk felmérése legfeljebb még csak 80 
százalékban történt meg, de a megyében esett 
károkat már most is legalább 360 millió fo-
rintra lehet becsülni. Vannak azonban telepü-
lések, például Bakonycsernye, amelyek hiába 
kapnák meg akár az állami vis major keretből 
igényelhető legnagyobb összeget, ebből és sa-
ját erőből aligha tudnának teljesen talpra áll-
ni. Ők ezért – a szolidaritás elvét szem előtt 
tartva – fokozott mértékben részesülhetnek a 
megyei Katasztrófavédelmi Önkéntes Társu-
lás körülbelül harmincmilliós alapjából.

– Tározóink megteltek, és most mutatko-
zott meg az is, hogy az eddig elmaradt beru-
házási ütemek – például a csurgói tározó víz-
szigetelésének befejezése – nem halaszthatók 
tovább. Az eddig el nem végzett munkák árát 
ezzel, a meg nem épített záportározók árát pe-
dig az elöntött területek káraival most csőstől 
fizetjük meg – jelentette ki dr. Balogh Ibolya.

Ezután Tóth Sándor beszélt arról, hogy 
a csurgói tározóból kényszerűen leeresz-
tendő víz a sárrét-mezőföldi térség 1-2 éves 
nyári vízigényét, a halastavak szinten tartá-
sát, a földek öntözését oldhatná meg. Az is 
halaszthatatlan, hogy minden településnek 

legyen kész, egyeztetett és ha lehet, begya-
korlott katasztrófa-elhárítási terve – közöl-
te Tóth Sándor.

Végül szóba kerültek a Fehérvár szélén, a 
Szárazréten nagy tömegben elhullott birkák 
is, amelyeknek tetemei – a becslések sze-
rint több mint négyszáz állat – még mindig 
a víz alatt oszladoznak. Dr. Balogh Ibolya el-
mondta, hogy bár az elhullás régebben tör-
tént, és bár a tulajdonos is elkövetett min-
dent az elérhető dögök elszállítására, a Me-
gyei Védelmi Bizottság csak hetekkel ké-
sőbb értesült a tényleges helyzetről.

– Mivel a szükséges teendőket a városi 
vagy a megyei védelmi szervezetek saját ha-
táskörben és eszközökkel nem tudnák szak-
szerűen elvégezni, levélben fordultunk a 
Kormányzati Koordinációs Bizottsághoz, 
és kértük, hogy vonják be a honvédséget is a 
munkába. Tudomásunk szerint egy-két na-
pon belül speciális járművekkel és eszkö-
zökkel összegyűjtik a tetemeket, és elszál-
lítják a megsemmisítőbe, így – reményeink 
szerint – elkerülhető lesz a környezeti fertő-
zés – fogalmazott dr. Balogh Ibolya.

Nos, azóta kiderült, hogy a Kormányza-
ti Koordinációs Bizottság a Fejér Megyei Vé-
delmi Bizottság megkeresésére nagyon gyor-
san reagált, így két honvédségi jármű próbál-
kozott a terület megközelítésével. Sajnos a 
Szárazréthez közeli, városi külterületet hatal-
mas víz borítja, a tőzeges talaj pedig annyi-
ra átázott, hogy a kétéltűek sem az úszó, sem 
a terepjáró képességeiknek nem tudták hasz-
nát venni. A további intézkedések így későb-
bi, megfelelőbb időpontra maradtak.

A Fejér Megyei Szent György Kórház azon-
nali gyűjtést szervezett az árvízkárosul-
tak megsegítésére. Elsődleges céljuk az volt, 
hogy Fejér megyében segítsenek. Az inté-

zetben dolgozók által, az árvízkárosultak ré-
szére gyűjtött pénzadomány – összesen 
520 500 Ft – az alábbiak szerint kerül szétosz-
tásra: 84 000 Ft címkézett adományt Edelény 
árvízkárosultjai részére utaltak át, az önkor-
mányzatuk által erre a célra nyitott számlára; 
30 000 Ft egy kórházi dolgozó részére adtak 
át, akinek elöntötte a házát a szennyvíz és a 
sár; 406 500 Ft-ot az általuk vásárolt eszközök 
és tisztítószerek formájában, valamint pénz-
adományként átadták Igar polgármesterének.

A Fejér Megyei Szent György Kórház 
balatonszabadi üdülőjében 20 gyermek ré-
szére 2010. július 13–22. között üdülési le-
hetőséget biztosítanak. A gyermekek fel-
ügyeletét és ellátását a kórház biztosítja, a 
rászorultságot pedig a Magyar Vöröskereszt 
bírálja el. Tóka Szabolcs orgonaművész, a 
Hermann László  Zeneiskola igazgatója és a 
Szent György Kórház kórusa július második 
felében jótékonysági koncertet szervez a rá-
szorulók megsegítésére.
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Az árvízi károkról tájékoztattak

Megyei kórházi 
segítség az árvíz-
károsultaknak

A
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság agárdi 
szakaszmérnökségén tartottak tanácskozást az elmúlt hetek árvízével 
érintett önkormányzatok és védelmi szervezetek vezetői, képviselői. 
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– Hihetetlen nagy összefogásra van szük-
ségünk, hiszen a természeti katasztró-
fa utáni helyreállítás meg is követeli azt 
mindannyiunktól. A megyei védelmi bi-
zottság elnökeként tudom Fejérben nagyon 
komoly károkat okozott az árvíz. Akadnak 
olyan települések, amelyek sem önerőből, 
sem állami támogatással nem képesek hely-
reállítani a károkat – jelentette ki dr. Ba-
logh Ibolya, aki elmesélte, hogy Tolcsvay 
Béla kereste meg ötletével, s gyorsan össze-
állt egy rendkívül színvonalasnak ígérkező 
program.

– A befolyó összegeket a Fejér Megyei 
Védelmi Bizottság fogja elosztani a legin-
kább rászorulók között, így mindenki biz-
tos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb 
helyre kerül az adománya – tette hozzá dr. 
Balogh Ibolya.

Bedő Zoltán szomorúan jegyezte meg: 
rossz látni, hogy a búza, a „mi gyerekünk” 
vízben áll és rohad. Kijelentette, az agrárku-
tatókhoz a vidéki emberek, a gazdák állnak 
a legközelebb, akik most a legjobban szen-
vednek az árvíz következményeitől. Így az-
tán nem is volt kétséges, hogy dr. Balogh 

Ibolya hívására azonnal igent mondtak, s 
biztosították a helyszínt. Jelezte, dr. Pálinkás 
József, az MTA elnöke is azonnal elvállalta a 
jótékonysági koncert fővédnökségét dr. Ba-
logh Ibolya mellett.

– Egyesületünk, a Szép Nap Közhasz-
nú Egyesület azért jött létre, hogy az embe-
rek figyelmét a természet felé fordítsa. Ed-
dig jórészt szűkebb hazánkban, Pázmándon 
tevékenykedtünk, de most lépnünk kellett. 
Örülök, hogy pillanatok alatt komoly segí-
tőket találtunk – mondta el Tolcsvay Béla, 
aki hisz abban, hogy nagyon sokan meghall-
ják a hangjukat, jönnek és segítenek. 

– Nálunk háromoldalú rendszer állt fel 
az árvízkárosultak megsegítésére. Sok kis-
nyugdíjas 500-1000 forintos anyagi támo-
gatásából 50-50 ezer forintot juttattunk 
Bakonycsernye és Edelény károsultjainak, 
mások tárgyi adományokkal, például gumi-
csizmával segítettek. A harmadik csoport 
pedig egy családot karolt fel, amelyet folya-
matosan támogatnak, s megpróbálnak se-
gíteni házuk újjáépítésében is. Jó tapasztal-
ni, hogy az emberekből nem halt ki a segítő 
szándék – közölte Tóth Andrásné.
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Nagyszerű kezdeményezés, pél-
damutató összefogás eredménye-
ként jótékonysági koncertet ren-
deznek Fejér megye árvízkáro-
sultjainak javára Martonvásáron, 
a Brunszvik-kastély parkjában 
2010. július 9-én, 20 órakor. Ez-
zel kapcsolatban tájékoztatta a 
sajtó munkatársait dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke, dr. Bedő Zoltán, az 
MTA Mezőgazdasági Kutatóin-
tézetének főigazgatója, Tolcsvay 
Béla, Fejér megye díszpolgára, a 
rendezvény ötletgazdája és Tóth 
Andrásné, a Martonvásári Nyár 
Egyesület elnöke.

Dunaújváros is segített
Egymillió forint rendkívüli pénzügyi támogatást szavazott meg 
június 10-én Dunaújváros közgyűlése a legrászorultabb árvíz-
károsult magyar település megsegítésére. Az azonnali segítsé-
get az a település kapja, ahol a legnagyobb károkat okozta az 
árvíz.

Sajnálatos módon nincs könnyű helyzetben Dunaújváros költ-
ségvetése, de még mindig szerencsésebb körülmények között va-
gyunk, mint nagyon sok észak-magyarországi település, így segí-
tenünk kell – ezzel indokolta dr. Dorkota Lajos alpolgármester azt 
az indítványt, amely a legrászorultabb magyar települést támogatja 
egymillió forinttal. A közgyűlés elé került javaslatot – természete-
sen pártállástól függetlenül – közösen fogalmazta meg a város pol-
gármestere és három alpolgármestere, egyhangúan fogadta el a köz-
gyűlés. 

A legrászorultabb település kiválasztásához a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat, illetve a Borsod Megyei Közgyűlés segítségét kéri a 
város, majd ezt követően utalják át a pénzt. A közgyűlésen az is el-
hangzott, hogy Szepesi Attila képviselő és Cserna Gábor alpolgár-
mester saját költségükön vállalják egy bajba jutott, otthonát elvesz-
tő család lakásának teljes berendezését.

Ugyancsak a rászorultak megsegítésére sietett a DF-DVCSH 
magyar bajnok női vízilabdacsapata. Kovács Annamária, a csapat 
sportmenedzsere kezdeményezésére a lányok is csatasorba álltak. 
Takarókat, ruhaneműt, tartós élelmiszert, pelenkát és minden gye-
rekkorosztálynak való játékokat gyűjtöttek, majd a Hulladék Mun-
kaszövetség (HuMuSz) szervezetén keresztül juttatták el a bajbaju-
tottaknak.

Horvát testvérek Vukovárról
A horvátországi Vukovár-Szerém és Fejér 
megye vezetői a szorosabb kapcsolatok meg-
teremtéséhez szándéknyilatkozatot írtak alá 
június 2-án a Megyeházán. A kelet-horvátor-
szági megye főispánja, Bozo Galic Fejér me-
gyében járt az ottani kisebbségi koordináció 
magyar elnöke, Kel József kíséretében.

Tavaly Fejér küldöttsége látogatta meg őket, akkor egyeztek meg 
a mostani szándéknyilatkozat aláírásáról. Mint a főispán elmond-
ta, megyéjükben, amely sok kárt szenvedett a délszláv háborúban, 
a történtek ellenére a horvát többség és a 20 százaléknyi kisebbség 
békében él, és igyekszik helyrehozni a rombolást. A 15 százaléknyi 
szerb mellett 5 százaléknyi egyéb kisebbség él, magyarnak minden 
századik polgáruk vallja magát. Mivel Horvátország és Magyaror-
szág között kitűnőek a kapcsolatok, joggal lehet remélni, hogy a két 
megye között is az lesz. 

További lehetőséget lát megyéjük fejlődésére és a „magyar kapcso-
lat” erősödésére a Duna-csatorna és a Dunától az Adriáig érő vasútvo-
nal használatában. Dr. Balogh Ibolya is örömmel üdvözölte a kapcsola-
tok megerősítésének lehetőségét, és külön azt, hogy a főispán a kisebb-
ségekkel – így a megye magyar lakosaival is – igen jó viszonyt ápol. 
Jó lenne – mondta –, ha a szándéknyilatkozat aláírását követően mind 
szervezeti, mind az egyes magánemberek szintjén jó ismeretségek, ba-
rátságok, hasznos együttműködések alakulnának ki. Fejér megye ön-
kormányzata mindent megtesz azért, hogy ez így legyen – tette hozzá.

A dokumentum aláírását követően a vezetők átnyújtották egy-
másnak a megyéket jelképező ajándékaikat.

Zenével a megye
árvízkárosultjaiért
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testületi ülés mindaddig nyugodt 
hangulatban telt, míg el nem jött az 
az egy óra, amikor a lakosság is el-

mondhatta véleményét. Elsőként a Sz-Épülő 
Velencéért Egyesület részéről Braun Péter 
intézett kérdést – név szerint – a képviselők-
höz. Érdeklődött arról, hogy mennyi hasz-
not hoz majd a projekt a városnak, kell-e 
csökkenteni a műszaki tartalmat. A polgár-
mestertől azt kérdezte, kié lesz az erkölcsi fe-
lelősség a fejenként 120 ezer forintot kitevő 
önrészért. Elmondta, a megvalósíthatósági 
tanulmány 416 ezer látogatót vizionál, mi-
közben évente 1,1 millió turista fordul meg 
egész Magyarországon.

A válaszokban elhangzott, nem lehetsé-
ges a műszaki tartalom módosítása, mert az 
uniós pályázat ezt nem teszi lehetővé. A 600 
milliós önerő fedezetére kibocsátott kötvé-
nyek 2027-ben járnak le, addigra 115 milli-
ós hasznot hoz majd a beruházás Velencé-
nek. Oláhné Surányi Ágnes polgármester je-
lezte, a politikai felelősség az övék, és vállal-
ják is azt. A számokról szólva elmondta, min-
den velencei polgár 300 ezer forintnyi „aján-
dékot” kap az EU-tól, és senkinek a pénztár-

cáját nem terheli a kötvénykibocsátás, hiszen 
az üzemeltetési bevételek és az idegenforgal-
mi adóbevétel növekedése mindezt kompen-
zálja. A polgármester által az ülést megelőző-
en kiosztott kommüniké szerint egy év alatt 
valóra válhat a velenceiek sok régi terve és vá-
gya: kialakul a városközpont, új munkahe-
lyek jönnek létre, megmarad és színvonala-
sabb lesz a szabadstrand, szupermarket épül, 
32 üzlet nyílik, megvalósul a termálfürdő és a 
strand közötti parti sétány, új játszótér épül, a 
fedett korzó biztosítja, hogy a turizmus ne le-
gyen kiszolgáltatva az időjárásnak, átépítésre 
kerül a kikötő és megépül egy gyalogos híd is.

A lakosságot láthatóan egyáltalán nem 
győzték meg ezek az érvek. A felszólalók 
mindegyike ellenérveket fogalmazott meg a 
gigaberuházással kapcsolatban. Köztük volt 

Varga Gábor is, aki a székesfehérvári Gaja 
Környezetvédő Egyesület nevében szólt a 
képviselőkhöz. Hangsúlyozta, a Velencei-tó 
a nemzet kincse, és nem egy tárgy, amit ked-
vünkre alakíthatunk. – Ez egy élő közeg, s a 
döntéshozók láthatóan nincsenek tisztában 
vele, milyen károkat okozna a beruházás a 
növény- és állatvilágnak – tette hozzá.

– A sukorói kaszinó-projekthez kísérte-
tiesen hasonlít a Velencei-tó Kapuja is, hi-
szen a pénz mindkét esetben megtámadja a 
természetet. Megdöbbentő, hogy a velencei 
önkormányzat nem sajnál 600 millió forin-
tot arra, hogy a tó keleti partját teljesen tönk-
retegye. Fejleszteni kizárólag a kulturális és 
természeti értékek megóvása mellett szabad. 
Ebben az esetben erről szó sincs – fejtette ki 
Szigeth Gábor, az Angelika Természetvédel-
mi és Kulturális Egyesület tagja, majd jelez-
te, több civil szervezettel közösen aláírásokat 
gyűjtenek, hogy megakadályozzák a projekt 
megvalósítását. Miután az érveiről kérdez-
tük, hosszasan sorolta azokat.

– A Velencei-tó Kapuja tipikusan 
plázajellegű épületkomplexum műtenger-
parttal. Mintegy 20 hektárnyi tóparttól fosz-
tana meg minket, velencei-tavi magyar pol-
gárokat és a táj szépségének köszönhetően 
ide látogatókat. A hosszan elhúzódó épület 
előtt homokos partot alakítanának ki, amely 
a legízléstelenebb tengerparti tömegnapo-
zók világát hozná el nekünk. Mindezt a gaz-
daságélénkítés és a minőségi turizmus jegyé-
ben. Ma már tudjuk, hogy ezek csupán nép-
ámító, üres ígérgetések, a létesítmény vél-
hetően semmiféle hasznot nem jelent majd 
a helyi közösségnek, azaz Velence polgárai-
nak, viszont elveszi a kilátást a Velencei-tóra. 
Sukoró, Pákozd, Gárdony, Agárd lakói pedig 
gyönyörködhetnek majd a klimatizált üveg-
beton építményekben – fejezte ki rosszallá-
sát a tervekkel kapcsolatban Szigeth Gábor.

Szerinte a Velencei-tóhoz látogatók épp 
a bájos, szemet gyönyörködtető tájnak, a tó 
adta lehetőségeknek köszönhetően keresik 
föl a településeket. Úgy vélte, a terület jelen-
leg a Velencei-tó legszebb szabad strandja. 

– A küzdelemben egyelőre alulmarad-
tunk, de lesz még folytatás – tette hozzá 
Szigeth Gábor.

Az Országgyűlés elfogadta „A helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról” szóló, fideszes képviselők által 

benyújtott törvényjavaslatot. Az új törvény 
a nagymértékű módosítások elkerülésére az 
1990. évi LXIV. törvényt váltotta fel, elsődle-

ges célja a választási szabályok egyszerűsíté-
se, a testületek létszámának csökkentése volt. 
Fejér megye közgyűlésének létszáma várha-
tóan a felére csökken az új törvény alapján az 
őszi önkormányzati választásokat követően.

M e g y e i  h í r e k

NEM KELL A MINI RIMINI?

Civil tiltakozás a Velencei-tó 
Kapuja projekt ellen  

Csökkenő képviselőszám a megyénél is

Újabb fejezetéhez ért a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű kiemelt uniós 
projekt, miután a velencei önkormányzat – sokadik nekifutásra – köz-
beszerzési eljáráson kivitelezőt választott. A június 21-i testületi ülésen 
hozott döntéssel a jelenlévő 150-200 ember és a civil szervezetek nem 
értettek egyet, az egész beruházás azonnali leállítását követelték. 

A
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A bűnmegelőzési és 
vízirendészeti felada-
tokról beszélt lapunk-
nak dr. Sági János al-
ezredes, a gárdonyi 
rendőrkapitányság 
vezetője. 

– Március végén kapitányságunk szemé-
lyi létszáma 14 fővel bővült, velük egészült ki 
az állomány 100 emberre. Július és augusztus 
hónapra rajtuk kívül további 10 rendőrtiszti 
főiskolással gyarapodunk. Gépkocsiparkunk 
teljes, a járművek technikai állapota is megfe-
lelő. A Velencei-tavon szolgálatot teljesítő hajó 

technikai felkészítése már hónapokkal koráb-
ban megtörtént, a rendőrök számára 10 darab 
kerékpár és 3 darab rendőri felszereltségű se-
gédmotor-kerékpár is készenlétben áll – so-
rolja az adatokat az alezredes.

A Szezonális Bűnmegelőzési Központ 
(SZBK) hetedik esztendeje folytatja működé-
sét. A szolgálat keretében számos szóróanya-
got, bűncselekmények megelőzését segítő tu-
risztikai kiadványt terjesztenek a strandokon, 
fürdőhelyeken. Hanganyagok is készültek az 
idei szezonra, ezeket hangosbemondón játsz-
szák le a strandolók között, valamint tolmá-
csok segítik a rendőrök és a külföldről érke-

zett nyaralók közötti jobb kommunikációt. 
A bűnmegelőzési központ működése ide-
jén a rendőrtiszti főiskolás hallgatók kerék-
párral, az egyenruhások pedig segédmotor-
kerékpárral járják a partot és környékét.

– Mindezzel az a célunk, hogy az állam-
polgárok a rendőrökhöz minél közelebb ke-
rülhessenek, adott esetben a segítségkérés is 
könnyebb legyen – magyarázza a kapitányság 
vezetője. 

Ismeretes, hogy napjainkban a nyári sze-
zonban néhány pillanat alatt is képesek ki-
alakulni viharok, forgószelek. Akit ilyenkor 
a partoktól távol, mély vízben kap el a vihar, 
alaposan bajba kerülhet. A központ kereté-
ben látják el a vízirendészeti feladatokat is. A 
„vízizsaruk” 10 percen belül képesek a hely-
színen megjelenni, hogy segítséget nyújtsa-
nak a veszélybe került embereknek.

Ahhoz, hogy az épületrész étteremként mű-
ködtethessék, vállalták, hogy végrehajtják a 
szükséges mértékű értéknövelő beruházáso-
kat, és ezzel természetesen az önkormány-
zat vagyonát gyarapítják. A hasznosítás so-
rán a cég 12-16 új munkahelyet – részben 
részmunkaidőst – létesít, amelyek túlnyomó 
többségét sérült és megváltozott munkaké-
pességű munkavállalók tölthetik be. 

– Egy társadalom igen fontos értékmérő-
je az, hogyan gondoskodik a rászorulókról. 
Éppen ezért érezte kötelességének a köz-
gyűlés, hogy támogassa ezt az elképzelést. A 
Hatpöttyös Kft. azokról gondoskodik, akik 
magukról egyáltalán nem, vagy csak részben 

képesek, pedig ők éppen olyan fontos tag-
jai a társadalomnak, mint bárki más. Meg-
érdemlik hát a támogatást – fogalmazott dr. 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke.

Dr. Hermanné Nagy Vera, a kft. ügyve-
zetője ismertette terveiket. Elsőrendű cél-
juk az volt, hogy a Hatpöttyös körébe tar-
tozó megváltozott munkaképességűeknek 
értelmes, hasznos munkát, teljesebb éle-
tet biztosítsanak. Ezért készítették el az ét-
teremnyitás üzleti tervét, amivel egy pályá-
zaton 10 ezer dolláros díjat nyertek el. Ez-
után kerestek a megvalósításhoz megfelelő 
helyszínt, és így jutottak el a megyei önkor-

mányzathoz, ahol dr. Balogh Ibolya a kez-
deményezés mellé állt. Az ügyvezetőnő itt 
megjegyezte, hogy egy másik politikusnak, 
Vargha Tamás országgyűlési képviselőnek 
is rengeteget köszönhetnek, aki már a Hat-
pöttyös megszületése óta igyekszik segíte-
ni őket.

Az étterem átalakítási munkálatait az 
aláírás és a támogatási pályázat benyújtása, 
majd elbírálása után, remélhetőleg két hó-
napon belül megkezdik, és ősz végére befe-
jezik, a karácsonyi forgatagból tehát már ki-
vehetik a részüket.

Kitűnő séffel, friss és helyi alapanya-
gokkal, házias ízekkel, például helyben, kéz-
zel gyúrt tésztákkal várják majd a vendége-
ket, de terveznek vegetáriánus vagy külön-
féle érzékenységekhez kidolgozott ételsoro-
kat, gyermek vagy nyugdíjas zónaadagokat 
is. Az éttermet a 11–15 óra közti nyitva tar-
tás alatt a Megyeháza udvari kapuján keresz-
tül lehet majd megközelíteni.

– Természetesen az étterem teljesen 
akadálymentes lesz, a dolgozókat speciális 
munkaeszközök segítik, de a felszolgálást 
is guruló szervizkocsikról végzik, a tányé-
rok pedig a biztosabb fogás és elhelyezés ér-
dekében négyzet alakúak lesznek – tudtuk 
meg az ügyvezetőtől.

A beszédek után az aláírás és a sajtótájé-
koztató résztvevői szemrevételezték az ét-
termet, ami ugyan ma még kissé kiábrándí-
tó képet nyújt, de ha minden sikerül, fél év 
múlva már körülbelül húsz, többségében sé-
rült, de hihetetlenül lelkes és szolgálatkész 
éttermi dolgozó munkahelye és a finom ét-
kek tárháza lesz.

M e g y e i  h í r e k

Szerződés a Hatpöttyös 
étteremért

A gárdonyi rendőrkapitányság 
felkészült a nyári szezonra

A sajtó képviselői előtt írták alá június 9-én a Fejér Megyei Önkormány-
zat és a Hatpöttyös Nonprofit Kft. közötti megállapodást a Megyehá-
zán. Mint arról a megye közgyűlése március végén döntött, a Megyehá-
za épületében található, hosszú ideje használaton kívüli épületrészt, ami 
egy 90 négyzetméter nagyságú volt étterem, az önkormányzat 10 évre, 
ingyenes használatra átengedi a Hatpöttyös Nonprofit Kft.-nek.
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szervezők tájékoztatása szerint 
már az is kész csoda volt, hogy 
egyáltalán vendégül tudták látni az 

érkezőket, hiszen néhány nappal korábban – 
a heves esőzések miatt – hömpölygött a víz 
a faluban. Június 5-én már csak a házak, ker-
tek bejárata előtt tornyosuló homokzsákok 
emlékeztették a Gántra érkezőket az előző 
napok megfeszített küzdelmére. A gántiak 
igazán kitettek magukért, egy napig valame-
lyik németországi kistelepülésen érezhette 
magát a látogató.

– Öröm látni a sok népviseletbe, ünnep-
lőbe öltözött fiatalt, asszonyokat és urakat, 
akik örülnek egymásnak. Igen, örülhetünk 
egymásnak itt, a Fejér megyei Gánton, ahol 
tegnap még a hatalmas, sáros víz elöntéssel 

fenyegetett mindent. Ma pedig süt a nap, és 
bizakodunk a jövőben. Így van ez több mint 
1100 éve a Kárpát-medencében. A közös 
haza építésének 300 éve, a 90 éves nemze-
ti szétszakadás-tragédia, a kitelepítések és a 
Nemzeti Összetartozás Napja mind itt „ka-
varog a lelkünkben”, emlékezetünkben, és 
remélem, újból és újból egymásba kulcsol-
ja kezünket – mondta Balsay István, a me-
gyei közgyűlés alelnöke megnyitóbeszédé-
ben. Majd így folytatta: – Keressük a nem-
zetek közötti összefogás lehetőségét, szor-
galmazzuk az anyanyelv ápolását, a hagyo-
mány és a kulturális örökség továbbvitelét. 
Szent István intelmei óta tudjuk, hogy egy 
nemzet akkor erős, ha képes befogadni más 
népek tudását, kultúráját, ha képes közös cé-

lokért összefogni, és gazdagítani a földet, azt 
a hazát, amelyet örökül hagytak ránk az év-
ezredek és ma már azt is tudjuk, hogy ezt az 
örökséget az utókornak is át kell adnunk. 
Számomra a nemzeti összefogás és az I. Né-
met Nemzetiségi Nap Gánton ezt jelen-
ti – hangoztatta Balsay István, aki köszöne-
tét fejezte ki annak a 15 önkormányzatnak, 
amelyek Fejér megyében képviselik a német 
nemzeti kisebbséget. Majd azt kívánta, hogy 
kezdeményezésük váljon hagyománnyá, és 
egyre bővülő létszámmal folytassák a német 
kisebbségi önkormányzatok Fejér megyei 
találkozóinak sorát.

A folytatásban Schmidt Ferenc, a Fe-
jér Megyei Német Területi Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke és Spergelné Rádl Ibo-
lya, Gánt község polgármestere köszöntötte 
a megjelenteket.

A nemzetiségi nap két részből állt: dél-
előtt a fiatalok kaptak lehetőséget arra, hogy 
megmutassák, a sváb kultúra nincs kiha-
lófélben. Délután a felnőttek tánccsoport-
jai és a zenekarok mulattatták a nagyérde-
műt, amely zsúfolásig megtöltötte a hatal-
mas rendezvénysátrat. A nap fénypontja a 
résztvevők felvonulása volt. Az eseményen 
képviseltette magát Bodajk, Mór, Újbarok, 
Szár, Mány, Vértesacsa, Vértesboglár, Etyek, 
Pusztavám, Székesfehérvár, Adony és a há-
zigazda Gánt.

Az első alkalom igazán jól sikerült, jövő-
re legyen folytatás – ilyen és ehhez hasonló 
szavakkal búcsúztak egymástól a különböző 
csoportok, amelyek lelkileg feltöltődve gon-
dolhatnak vissza a Vértesben megbúvó kis 
falucskára, Gántra.

A közös hazát építették
Először rendeztek Fejér megyében német nemzetiségi napot. Gánt 
adott otthont az egész napos rendezvénynek, amelyre a megye min-
den szegletéből érkeztek hagyományőrző csoportok.

A

A trianoni békediktátumra 
emlékeztek 
Megyeszerte csakúgy, mint az országban több helyen, június 4-én 
megemlékeztek a magyarság számára tragikus történelmi jelen-
tőséggel bíró trianoni békediktátumról. Bodajkon helyi társadal-
mi és egyházi összefogás keretében Trianoni Mementót avattak, 
Székesfehérváron pedig fáklyás felvonulással emlékeztek.

„A most Bodajkon felavatásra kerülő emlékoszlop jel. Jelez a 
múltba, s jelez a jövő számára is, hiszen azokhoz beszél, akik 50-
100 év múlva élnek majd e közösségben. Figyelmeztet arra, ami 
egykor velünk megtörtént a Kárpát-medencében.” Ezeket a gondo-
latokat dr. Pálfi József, az erdélyi Nagyvárad-réti Református Egy-
házközség lelkipásztora fogalmazta meg a református egyházköz-
ségben megrendezett Trianon-ünnepségen. 

Majd ökumenikus szertartás 
keretében megszentelték és meg-
áldották a közadakozásból felál-
lított, Révai Gyula grafikus-fafa-
ragóművész által készített Tria-
non-emlékművet. 

A trianoni békediktátum 90. év-
fordulója alkalmából a Székesfe-
hérvári Egyházmegye fenntartá-
sában működő Szent István Mű-

velődési Ház vezetősége fáklyás felvonulást hirdetett a megyeszék-
hely polgárai számára. Az eseményen közel kétezeren jelentek meg. 
A megemlékezés első helyszíne a Csúcsos-hegyen az Aranybulla em-
lékműnél volt, ahol Bobory Zoltán igazgató olvasta fel Karinthy Fri-
gyes Trianon emléknapjára című írását. Spányi Antal megyés püs-
pök személyes hangú, saját élményeket felidéző beszéddel szólt a 
megjelentekhez. 
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A programsorozat kezdetén rendőrkutya-bemutatót láthatott a nagy-
érdemű, majd dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke köszön-
tötte a Fejér megyei állat- és természetvédelmi pályázat résztvevő-
it. Mint hangsúlyozta, minden embernek fontos, hogy ne haljanak 
ki örökre növények, állatok, hogy környezetünk, amelyben élünk, 
egészséges maradjon. Ám sajnos nem tesz érte mindenki egyformán 
azért, hogy így legyen. Ezért érezte szükségesnek a Fejér Megyei Ön-
kormányzat, hogy már a legfiatalabbakat is arra ösztönözze, vegyék 
ki a részüket ebből a nagy munkából. Díjakkal, jutalmakkal ismeri 
el azok tetteit, akik állatok megmentésével, gondozásával, vagy akár 
szűkebb környezetük rendbe tételével, megtisztításával járulnak hoz-
zá egy szebb, színesebb, egészségesebb világ megteremtéséhez.

– Nem vártunk el senkitől hatalmas hőstetteket, de nem is azok 
a fontosak – emelte ki dr. Balogh Ibolya. – A Föld sorsát sokkal in-
kább a több millió, tíz- és százmillió gyerek és felnőtt apró, minden-
napi tettei határozzák meg. 

A köszöntőt követően a műsorvezető, Benkő Andrea – az ál-
latotthon vezetője, Krebsz Gyöngyi közreműködésével – kihirdet-
te a megyei pályázat eredményét. Az ötödik a sárbogárdi Mészöly 
Géza Általános Iskola, a negyedikek a pákozdi Nemeskócsag Álta-
lános Iskola diákjai, a harmadik a fehérvári Zentai úti általános is-
kola 1. osztálya, a másodikak a zichyújfalui Napraforgó Óvoda ki-
csinyei lettek, a győztes pályázatot pedig a lajoskomáromi általá-
nos iskola 1/a osztályának tanulói készítették. Az értékes könyv-
utalványokat, ajándékokat és díszokleveleket a diákok – és felké-
szítő pedagógusok kíséretében – nagy örömmel vették át dr. Ba-
logh Ibolyától.

Az állatvédelmi nyílt napon a magyar jégkorong-válogatott tagja, 
Ladányi Balázs beszélt kedvenc bullterrierjéről, majd a programban 
ezt követően vándorsólyom- és héja madárbemutató, táncház, kéz-
műves játszóház, kutyanevelési tanácsadás következett.

Apró tettek kellenek

HIRDETÉS

– Ez a nap törvénybe iktatott módon a nemzeti összetarto-
zás napja lett, ezért nemcsak a múltba révedő, hanem nagyon is 
a jelenbe kapaszkodó és a jövőbe néző nappá vált. Fontos volna, 
hogy végre mindannyian összefogjunk. Nem a magunk életét, si-
kereit kell építeni, hanem az ország jelenét és jövőjét, akkor lesz 
Isten áldása rajtunk – mondta a megyés püspök. Ezután az em-
lékezők az öreghegyi Szent Donát kápolnához, majd az Öreghe-
gyen az első világháborúban elesett áldozatok emlékére állított 
kőkereszthez, és végül a máriavölgyi Mária-szoborhoz vonultak.

Állatvédelmi nyílt napot rendezett a HEROSZ Fej-
ér megyei szervezete a fehérvári állatotthonban. A 
rekkenő hőség ellenére sok természet- és állatba-
rát fiatal és örökifjú vett részt az eseményen, ame-
lyen dr. Balogh Ibolya közgyűlési elnök, mint fő-
védnök és támogató, átadta a megyei állat- és ter-
mészetvédelmi kiskövet pályázat fődíjait.
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Minden nyár elejének fontos és értékes 
eseménye az ünnepi könyvhét. Ekkor – a 
hajdani életre hívó, Supka Géza kívánsá-
gának megfelelően – kivonul az irodalom 
az utcára, a sátrak közé. Ekkor megszapo-
rodnak az irodalmi estek, a találkozások, 
a műsorok. Így van ez már évtizedek óta 
Magyarországon, és így van ez Fejér me-
gyében, Székesfehérváron és más telepü-
léseken is. Immár a nyolcvanegyedik volt 
az idei, és ismét bearanyozta néhány napig 
az életet.

Akkor is így volt, ha a természeti körülmé-
nyek az első napokban nem tették lehetővé 
a felhőtlen szabadtéri időtöltést, és egy ide-
ig hiába állt a fehérvári Városház téren a ha-
talmas színpad. Az idén az első napokban be-
szorultunk a Szent István Művelődési Ház-
ba, amely rendszeresen helyt ad a könyvheti 
rendezvényeknek. Az új helyzetben a Molnár 
Ilona igazgatta Városi Könyvtár volt a progra-
mok fő szervezője, természetesen az önkor-
mányzattal, a megyei könyvtárral, a Vörös-
marty Társasággal és a terjesztőkkel kiegé-
szülve.

Az is hagyomány, hogy Fejérben az or-
szágos nyitóünnepség előtt egy nappal kez-
dődnek a rendezvények. Most is a helyi szer-
zők kiadványainak közös bemutatójával talál-
kozhatott a népes közönség a Szent István te-
remben. Megtisztelte a rendezvényt Ugrits 
Tamás püspöki irodaigazgató, Warvasovszky 
Tihamér, Székesfehérvár polgármestere, va-

lamint Vargha Tamás országgyűlési képvise-
lő is. Mindhárman szóltak az egybegyűltek-
hez, hangsúlyozván a könyv, a kultúra jelen-
tőségét.

Egyébként más eseményeken is népes 
hallgatóság gyűlt egybe. (Más kérdés, hogy 
a terjesztők szerint a vásárlási kedv nem volt 
éppen eget verő, de ennek okát sejti az ember 
elnehezült világunkban…) A Vörösmarty 
Társaság terme például éppúgy szűknek bi-
zonyult a magyarság sorskérdéseivel oly so-
kat foglalkozó világhírű szívsebész Papp La-
jos professzor estjén, mint a megyei könyv-
tár olvasóterme, ahol Esterházy Péter Kos-
suth-díjas író tartott felolvasóestet. Láthat-
tuk tehát, hogy a különböző ízlésű és felfogá-
sú emberek egyaránt ki vannak éhezve az em-
beri szóra, az irodalmi értékre. 

S ha már a neves vendégeknél tartunk, 
Móron a jeles médiaszemélyiség, Kepes 
András volt a főszereplő, a Kodolányi János 
Főiskola könyvtárában pedig Pozsgay Imre 
egyetemi tanár. Ebbe a sorba tartozik a haj-
dan Dunaújvárosban és Székesfehérváron is 
élt kiváló költő és író, Kalász 
Márton, a Magyar 
Írószövetség korábbi 
elnöke is, aki ezúttal 
a Városi Könyvtár 
Széna téri épületé-
be jött, hogy me-
séljen Berlin – zárt 
övezet című kötete 

hátteréről. S ez a háttér nem más, mint a szer-
ző hatvanas-hetvenes évekbeli NDK-s ösz-
töndíjainak világa. Izgalmas olvasmány, hi-
szen új adalékokat kapunk belőle az Ulbricht 
és Honecker nevével fémjelzett diktatúráról, 
a titkosrendőrség manővereiről, az irodalmi 
élet sajátosságairól, a magyar-német irodalmi 
kapcsolatokról. 

Nemcsak Fehérvár adott otthont a könyv-
hét rendezvényeinek, hanem a már jelzett 
Mór mellett például Polgárdi is. A Városhá-
zán került sor Bobory Zoltán, Cserta Gábor 
és Cserta Balázs közreműködésével a város-
ban élő, köztiszteletben álló nyugalmazott ta-
nár és költő, Pásztohy Domokos Egyetemes-
ség – magyarság című válogatott verseskö-
tetének bemutatójára. A nyolcvanöt eszten-
dős szerző versei hűségről, hazaszeretetről és 
mélységes keresztyén hitről tanúskodnak.

S végül essék szó egy másik kötetről, az 
In memoriam Szopori Nagy Lajosról, me-
lyet Román Károly szerkesztett az öt eszten-
deje halott kiváló műfordító emlékére. Az is 
indokolttá tette a kiadást itt, Fejérben, hogy 
Szopori Nagy Lajos tanított Polgárdiban és a 
székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban is. 

Talán a fentiekből is érzékelhető, hogy 
szűkebb hazánkban 

arról szólt az idei 
ünnepi könyvhét, 

hogy a helyi és az 
egyetemes érték egyaránt 

fontos annak a világnak, amely 
nem fordít hátat a kultúrának, az 

irodalomnak.
     – Bakonyi István

Az elmúlt hetekben Székesfehérváron 
a Zichy-ligetben, a Székesfehérvári 17. 
Honvéd Gyalogezred emlékművének 
környezetében méltó változás történt. A 
köznyelvben csak oroszlános szoborként 
emlegetett Bory Jenő-alkotás talapzatá-
nak tövét virágmező díszíti. 

Az elmúlt években elhanyagolt álla-
potban volt a székesfehérvári Zichy-ligeti 
oroszlános szobor környezete. Mindez mél-
tatlan volt az első világháború hőseinek em-
léket állító alkotáshoz. 

Simon Lászlót, a 
Fejér Megyei Önkor-
mányzat képviselőjét 
nem hagyta nyugod-
ni ez a helyzet. Két 
esztendeje éppen 
Kocsis Balázs szob-
rászművész-restau-
rátor vette kezelésbe 

Bory Jenő remekét, s az évtizedes roncsoló-
dásokat, repedéseket nagy gonddal, műértő 
odafigyeléssel tüntette el. 

– Akkor azt mondtam, mivel 2008-ra, az 
emlékű 80 éves évfordulójára a városvezetés 
nem volt képes megfelelő módon helyreál-
lítani a szobrot, akkor a fiammal együtt mi 
fogjuk a környezetét rendbe tenni. Virággal 
ültetjük be, így emlékezve kegyelettel  első 
világháborús elődeink előtt – mondja a kép-

viselő, aki arra is emlékeztet, hogy a korabe-
li városvezetés 1916-ban, tehát még az első 
világháború harcainak közepén jelölte ki a 
Zichy-liget észak-nyugati sarkán, az akkori 
honvéd laktanyák szomszédságában a har-
cokat megjárt hősök emlékművének helyét. 

Simon László, aki már több ízben is vállalt 
saját költségén szociális és karitatív jellegű 
szolgálatokat, hangsúlyozta: a szoborkom-
pozíción elhelyezkedő kőoroszlán „örök fel-
adata” emlékeztetni a zászlót védő, meghát-
rálásra nem kényszeríthető Magyar Királyi 
17. Honvéd Gyalogezred hős katonáira. 

Megegyezés alapján, a városi kertészet 
munkatársaival közösen csinosították ki az 
emlékmű környezetét, egynyári piros és fe-
hér szárú növények tarkítják a szobor talap-
zatát. Melléjük 8 darab cukorsüveg tuját is 
elültettek.

K u l t ú r a

Az ünnepi könyvhét után

Virágmező övezi 
a 17-es gyalog-
ezred szobrát
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– Mi, emberek, bár egyenként ugyan különbözőek vagyunk, sok 
mindenben igencsak hasonlítunk. Képekkel, díszekkel, számunk-
ra fontos tárgyakkal rendezzük be környezetünket. Igyekszünk 
szépen öltözni, hogy tetsszünk másoknak, no és persze beszé-
dünkkel, énekünkkel, szerepléseinkkel is megpróbáljuk elnyerni 
mások elismerését. Mert minden ember arra vágyik a legjobban, 
hogy soha ne maradjon egyedül, hogy akik körülveszik, kedveljék, 
elismerjék, szeressék – mondta megnyitójában dr. Balogh Ibolya, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. – „Akik a színpadon fellépnek, 
azoknak angyali szívük van – folytatta egy idézettel –, mert azt 
akarják, hogy a közönség jól szórakozzon. Nem a saját hasznukat 
lesik, nincs bennük semmi más, csak az őszinte remény és a szán-
dék, hogy boldoggá tegyék a közönséget”. Azok a gyerekek, ifjak, 
fiatal vagy idősebb felnőttek, akik ma fellépnek ezen a kulturális 
fesztiválon, eléggé bátrak és kitartóak voltak ahhoz, hogy most a 
nézők elé tárhassák tehetségük legjavát. Már csak ezért is elisme-
rés illeti hát őket, még mielőtt a színpadra lépnének. Ha pedig pro-
dukciójuk elnyeri a közönség tetszését, jár nekik a dörgő taps is, 
mert ez az ő igazi fizetségük – fejezte be, megköszönve a megye 
intézményeiben dolgozó tanárok, fejlesztő pedagógusok, gondo-
zók, vezetők munkáját, amellyel „táplálták lakóik lelkében a lán-
got, a tanulás és a bizonyítás vágyát”, és amellyel segítették, támo-
gatták őket.

Ezután a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület nevé-
ben köszöntőt mondott Asztalos Zsolt ügyvezető igazgató, aki  – a 
fellépők tiszteletre méltó igyekezetén és megmutatkozó tehetsé-
gén kívül – szintén azt emelte ki és köszönte meg, amit az intéze-
tek munkatársai a siker érdekében tettek.

Ezután Szilasy Katalin, a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye igazgatója ismét a színpadra hívta dr. Balogh Ibo-
lyát, valamint az Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Iroda veze-
tőjét, dr. Molnár Krisztián aljegyzőt, hogy mindkettőjüknek megkö-
szönje erőfeszítéseiket, amelyekkel a romló feltételek közepette is igye-
keztek biztosítani a zavartalan működést. Ezután virágcsokrokat nyúj-
tott át, valamint a gondozottak által saját kezűleg készített ajándékokat.

A megnyitó után színpadra lépett az első társulat, a polgárdiak 
„Bíborszív” együttese, majd őket követte az összes többi produk-
ció, Fejérből, Komárom-Esztergomból és Veszprémből…

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes június 11-e és 13-a kö-
zött Németországban lépett fel a Nemzetközi Tánc Szövetség 
(IDO) történetében először megrendezett néptáncfesztiválon. 
A show-táncversenyeket rendező nemzetközi táncszervezet 
2010-ben először adott lehetőséget a néptáncegyüttesek be-
mutatkozására.

A Riesa városában megrendezett Nemzetközi Néptánc Fesztivá-
lon hat ország táncosai vettek részt, s a Vasas Táncegyüttes az uk-
rán és olasz csoportot maga mögé utasítva nyerte meg a versenyt. 
A dunaújvárosi táncosok tizenöt perces műsora fergeteges sikert 
aratott a közönség és a szakmai zsűri körében egyaránt. A meg-

adott időkeretbe egyébként három koreográfia fért bele. A csapat 
Zsuráfszky Zoltán Györgyfalvi legényes, Balogh Edina és Varga 
Péter Bonchidai csárdás, valamint Fitos Dezső „Elküldték Gyur-
kát” című táncait vitte hatalmas sikerrel színre a versenyprogram 
hatos döntőjében.

Taps volt a fizetség
A megyei önkormányzat intézményei számos értel-
mileg különböző mértékben sérült gyermekről, fi-
atalról és felnőttről gondoskodnak. Ezúttal művé-
szi kvalitásaikat mutathatták meg nemcsak megye-
béli, hanem más megyékben élő társaiknak is. Kul-
turális fesztiváljukat június 10-én, a Megyei Műve-
lődési Központban rendezték meg.

Vasas siker Riesában

HIRDETÉS
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Manapság nehéz olyan támogatóra lelni, 
aki kész az igényes kultúrára pénzt for-
dítani. A megyei múzeum a szűkös költ-
ségvetés ellenére nemrég mégis míves 
néprajzi, történeti tárggyal gyarapodott. 
Bóné Géza, Fejér megye egykori alispán-
jának két, saját faragású, 1893-as évszám-
mal jelölt bútorát mondhatja magáénak 
az intézmény. A ritkaságot – stílusosan – a 
múzeumok éjszakáján mutatták be a sajtó 
képviselői számára.

– Meglehetősen ritkaság, hogy egy neme-
si família utódja felajánljon valamit megvé-
telre a múzeum számára. És arra sincs gya-
kori példa, hogy ezt megyei költségvetésből 
meg is szerezhessük – mondta dr. Demeter 
Zsófia, a Fejér Megyei Szent István Király 
Múzeum igazgatója annak alkalmából, hogy 
felajánlás révén egy muzeális értéket képvise-
lő bútorral gazdagodott a megyei intézmény. 
A közelmúltban egy fiatalember, dr. Bóné 
Zoltán jogász, a nemesi család leszármazott-
ja kereste meg az intézmény vezetését meg-

vételre kínálva családi emléküket. A komód 
és egy hozzá tartozó faliszekrény a nemesi 
család tulajdonában állt. Demeter Zsófia el-
mondta, Bóné Géza, a bútor egykori tulajdo-
nosa korábban a megyei alispánságot is be-
töltötte. Az alkotást, amely a századforduló 
jellegzetes formajegyeit hordozza, 1893-ban 
készítette. Az évszámot a fedélre díszesen rá 
is faragta (gyanítható, hogy a díszítését saját 
maga készítette, a bútor összeállítását azon-
ban minden valószínűség szerint egy asztalos 
mester végezte). A motívumok a család tör-
ténetét elevenítik fel. A komód fedelének kö-
zepén a református Bóné család címere, egy 
pelikánmadár látható, a kisszekrény tetején 
vízszintesen elrendezve pedig a család női 
ágának címereit fedezheti fel a szemlélő. 

Az új kiállítási tárgyak a jövőben egy me-
gyetörténeti tárlat anyagát gazdagítják majd.

– Egy múzeum életének szerves része, 
hogy időről időre új anyagokkal gazdagod-
jon vásárlás révén is. Az önkormányzatok az 
utóbbi években a bőkezű mecénások szere-
pét legkevésbé sem gyakorolhatták. Gyűjte-
ményeink pályázatok révén leginkább régé-
szeti emlékekkel, néha képzőművészeti al-
kotásokkal gyarapodhattak, de néprajzi, tör-
téneti tárgyakkal legfeljebb önzetlen felaján-
lás révén. Ez a helyzet kényelmetlen, főleg 
azért, mert a Fejér Megyei Közgyűlés érték-
rendjében kiemelt helyet foglal el múlt és a 
jelen értékeinek megbecsülése, az értékmen-
tés – mondta dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyűlés elnöke. Ezt alátámasztandó kiemelte, 
hogy a megye felújíttatta és ünnepi keretek 
között visszahelyezte az önkormányzat dísz-
terme mellé a gróf Károlyi József megyei fő-
ispán 1919-es bátor közéleti tettének emléket 
állító táblát. Szintén egy raktár mélyéből sike-
rült kimenteni és felújítás után a 2009-es mil-
lenniumi ünnepség alkalmával a Megyeháza 
Dísztermében elhelyezni a gróf Cziráky János 
és gróf Károlyi József megyei főispánokat áb-
rázoló festményeket. E sorba illik a múlt szá-
zadforduló festőgéniusza, Mednyánszky Lász-
ló Őszi világ című festményének restaurálása.

– Mindezekkel együtt is sok év után elő-
ször tudott a megye arra áldozni – közel fél-
millió forintot –, hogy újra értékes kiállítá-
si tárgyat, muzeális bútort vásároljon – zárta 
beszédét a megyei közgyűlés elnöke.

Múzeumpedagógiai oktatóterek 
kialakítására nyertek pályázatot
Nagyszabású infrastrukturális fejlesztés valósulhat meg a dunaújvárosi 
Intercisa Múzeumban annak a 41,3 millió forintos uniós pályázati támogatás-
nak köszönhetően, amelyet a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009 jú-
liusában nyert el. 

A jövőben internetes, számítógépes és multimédiás alkalmazások teszik felejthe-
tetlenné a múzeumi kalandozást. A megújuló múzeumi foglalkozásokra érkező óvo-
dások, diákok és családok a régmúlt korok és a közelmúlt történelmi emlékeivel ta-
lálkozva, az élethosszig való tanulás jegyében lehetnek élvezői a múzeum gyűjtemé-
nyeiben fellelhető kulturális örökségnek a jövő évtől.

A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009 első negyedévében nyújtotta be 
pályázatát „Új foglalkoztató terek kialakítása a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban” 
címmel. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására a Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program keretében 41,3 millió forintos, 100 százalékos uniós támoga-
tást nyert el. A korszerűsítések és az oktatási segédletek fejlesztése mellett, az uniós 
pályázat nyújtotta támogatás lehetőséget biztosít a múzeum második emeleti trak-
tusának átalakítására, így a többfunkciós múzeumpedagógiai oktató- és foglalkozta-
tó terek létrehozására. A földszinten két virtuális tájékozódási pont segíti majd a fo-
gyatékkal élő látogatókat. A projekt befejezésének határideje 2010. december 31.

Supernatural 
a KMI-ben
A Robert Capa-kiállítás után újabb tárlattal ké-
szült a Kortárs Művészeti Intézet. A június 25-én 
megnyitott kiállítást iski Kocsis Tibor festőművész 
műveinek szentelték. A megnyitón a Supernatural 
című kiállítás festményeit, rajzait, szobrait és vide-
óit Mélyi József művészettörténész ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe.

Iski Kocsis Tibor 2001-ben végzett a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem festő szakán. Alkotásai számos 
hazai és külföldi gyűjteményben is megtalálhatók. 
A Supernatural kiállítás művei többnyire ábrázoló jel-
legűek, műveiről a valósághűség juthat az eszünk-
be. Ábrázolási készsége önmagában is élményszám-
ba megy, de valójában a művészember döntései vál-
hatnak érdekessé számunkra, nézők számára: mit, mi-
ért, milyen szándékkal tár elénk? Önreflektív mű-
vészete egészen biztosan senkit sem hagy hidegen. 
A tárlat július 31-ig látható.

Újabb ritkasággal 
bővült a megyei 
múzeum 
tárlatanyaga 
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z ünnepséget megnyitó műsort 
követően, amelyet a velencei Fe-
jér Megyei Önkormányzat Óvodá-

ja, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolá-
ja, Diákotthona és Gyermekotthona tanulói 
adtak, elsőként dr. Balogh Ibolya, a Fe-
jér Megyei Közgyűlés elnöke mondta el kö-
szöntőjét.

– Tanulunk születésünktől halálunkig, 
tényeket, véleményeket, feltételezéseket, ér-
tékeléseket és következtetéseket ismerünk 
meg, és új kérdéseket teszünk fel. Így ala-
kítjuk magunkat, és így alakítjuk a világun-
kat – kezdte. Majd elmondta, hogy a taná-
rokban mindehhez képest is erősebb tudás-

vágynak kell élnie, és teljes személyiségük-
kel, minden eszközükkel sokkal inkább ezt a 
tudásvágyat kell átplántálniuk tanítványaik-
ba, mint a puszta lexikális ismereteket.

– Ehhez természetesen elengedhetetlen 
bizonyos feltételek megléte – mind techni-
kai, mind szabályozási oldalról. Remélem, 
hogy az oktatás objektív adottságai az új 
kormány alatt javulni fognak, ahogy a pe-
dagógusok egzisztenciális biztonsága, jog-
szabályi védelme, fegyelmezési lehetősége-
ik, és általában „a tanítás medrének rende-
zettsége” is – tette hozzá dr. Balogh Ibolya.

Mindezekben bízva köszönte meg a me-
gyei intézmények pedagógusainak eddi-

gi munkájukat, azt kívánva, hogy ne feled-
jék Szent-Györgyi Albert szavait: „Olyan 
lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”. Te-
remtsünk hát remek iskolákat! – zárta be-
szédét.

Ezt követően díjak átadására került sor. 

Megköszönték azok munkáját, akik egész évben a gyerekek testi ne-
veléséért, szellemi pallérozódásáért felelnek: a megyei önkormány-
zat által fenntartott oktatási, nevelési és szociális intézmények taná-
rai, pedagógusai gyűltek össze a Megyeháza Dísztermében a 2010-es 
pedagógusnapon.

A

Á L L Á S H I R D E T É S

Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Reha-
bilitációs Bizottsága, Nevelési Tanács-
adója és Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálata pályázatot hirdet pszichológus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: Határozott idejű közalkalmazotti jog-
viszony (GYES idejére), teljes munkaidő.  

Munkavégzés helye: FMÖ Pedagógiai 
Szakszolgálata, 8000 Székesfehérvár, Má-
tyás király krt. 13. III. em.

A munkakörbe tartozó feladatok: Pszi-
chológiai vizsgálatok, tájékoztatás, kon-

zultálás szülőkkel, pedagógusokkal. Mind-
azon feladatok, melyeket az SZMSZ fel-
adatkörébe rendel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény, valamint az SZMSZ, Közalkalma-
zotti Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetemi végzettség, szakvizsga
•  pedagógiai szakszolgálatnál eltöltött gya-

korlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•  felhasználói szintű MS Office (irodai al-

kalmazások) ismeretek
• B kategóriás jogosítvány
• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2010. szeptember 1. 

Pályázni 2 példányban benyújtott írás-
beli pályázattal lehet. Mellékletek: részle-
tes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai vég-
zettséget igazoló dokumentumok máso-
lata.

A pályázat benyújtásának határideje, 
módja: 2010. 08. 15., postai úton (FMÖ 
Pedagógiai Szakszolgálata, Vámos Éva igaz-
gató, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király 
krt. 13.)

A pályázat részletes kiírása a KSZK 
Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság – 
KÖZIGÁLLÁS honlapon található.     

Köszönet a jövő alakítóinak

 
A Simon és Simon Kft. agárdi

pincészetében 20 liter vásárlása
esetén nagy kedvezménnyel 

adjuk a folyóborokat. 
Már kapható friss meggy 

és barack is!
Szedd magad meggy akció is

 van a telephelyünkön! 
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

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

HIRDETÉS
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– Igazából tizennégy éves korunk óta ismer-
tük egymást – meséli Lili –, mindketten itt 
vízilabdáztunk, itt nőttünk föl az uszodában. 
Igazi gyermekszerelem volt a miénk, az első 
csókom is – tizennégy éves koromból – Dá-
vidhoz fűződik, aki sokáig kísérgetett haza 
– egy ideig, aztán hirtelen minden megsza-
kadt, s mindenki ment a saját dolga után.

Dávid: – Három éve az OSC leigazolta 
tőlünk Zantleitner Krisztinát, Primász Ágit, 
Sós Ildikót, s mindenki azt hitte, bajnokok 
lesznek. Ám a döntőbe jutásért itthon az 
ötödik meccsen Liliék megverték az OSC-t, 
s a meccs után egy hatalmas ünnepség ke-
rekedett. E nagy mulatás közben lángolt fel 
újra a szerelmünk, s azóta is tart – veszi át a 
szót az ifjú apa.

Lili: – Minden csak úgy jött. Nem is vol-
tak kérdések…

Dávid: – Attól a naptól minden nap 
együtt voltunk. Másfél évre rá megkértem 
a kezét.

– A baba mennyire volt tudatos?
Dávid: – Vicces volt, mert amikor meg-

kértem a kezét, megbeszéltük, hogy a lány-
kérés után másfél év múlva majd nekive-
selkedünk a babaprojektnek, addig pe-
dig Lili versenyszerűen vízilabdázik. De az 
élet másképp írta ezt a történetet: lányké-
rés után pár héttel Lili szólt, hogy állapotos. 
Nagyon örülünk Boldizsárnak, aki augusz-
tus 20-án született.

– Vízilabdás múltú szülők gyermekeként 
mire predesztinált Boldizsár?

Dávid: – Labdarúgó lesz. Azt céloztam 
meg, hogy Amsterdamban játszik majd 
utánpótlás szinten, mert ott a legjobb a já-
tékosok nevelése, aztán délre, a profi ligá-
ba, a spanyol első osztályba fog szerződni…  
Mert az apja szeretne ott élni… (nevetnek).

Lili: – Azt mindketten fontosnak tartjuk, 
hogy sportoljon, bármit, amihez kedve és te-
hetsége lesz. Öt hónapja járunk babaúszásra, 
nagyon jól megy neki, nagyon szereti a vi-
zet – mondhatjuk, a génjeiben van. Most he-
tente kétszer megyünk, s Boldizsár egy iga-

zi vízicsibe. Fontos, hogy megtanuljon ren-
desen úszni, másrészt jó izomzatot, tartást, 
testfelépítést ad neki ez a sport. Szeretnénk, 
ha több sportágat is kipróbálna. Ha balkezes 
lesz, akár vízilabdázó, de kézilabdázó is lehet, 
bár apa nagyon szeretne focistát faragni belő-
le. A lényeg, hogy szeressen sportolni, az éle-
tének része legyen a sport. Nekünk is az. Úgy 
látjuk, hogy a mai gyermekek inkább a tévé 
vagy a számítógép elé ülnek, a sport, a rohan-
gálás, a szabadtéri játék helyett.

– Mikor jön a következő csemete? Fiút vagy 
lányt szeretnétek?

Lili: – Bízunk benne, hogy lány lesz.
Dávid: – Ha fiú lesz, akkor teniszező lesz, 

mert apa nagyon szeret utazni is… (nevet-
nek).

Lili: – Nem mostanában tervezzük a má-
sodik gyermeket, bár Boldizsárhoz hason-
lóan bármi megeshet. De ha nem így törté-
nik, akkor szeretném kiélvezni a gyermek-
nevelés örömeit. Jó, hogy sokat tudok vele 
foglalkozni, fontosnak tartom, hogy ne kell-
jen megosztanom a figyelmem két hasonló 
korú gyermek között. Reméljük, pár év lesz 
közöttük.

– A vízilabdázók körében működik  „ba-
ba-mama klub”?

Lili: – Persze. Mindig összejárunk a lá-
nyokkal (a csapat kismama tagjaival – a 

szerk.): Henkóékkal (Brávik Henrietta, ka-
pus), Timcáékkal (Benkő Tímea, szélső), 
míg Ágiékkal (Primász Ágnes) a babaúszá-
son találkozunk rendszeresen. S nagyon jó, 
hogy meg tudjuk osztani élményeinket, ta-
pasztalatainkat, amit átéltünk, hiszen nem 
mindent találunk meg a szakirodalomban 
és az interneten sem. Gyakran akkor is egy-
máshoz fordulunk, ha valamilyen konkrét 
segítségre van szükségünk. No meg az sem 
mellékes, hogy a gyerkőceink szeretik, élve-
zik egymás társaságát.

– Mennyire volt furcsa visszatérni a profi 
sportéletbe?

Lili: – Boldizsár négy hónapos volt, ami-
kor elkezdtem heti egyszer úszni, s jó más-
fél hónapig tartott, míg megszabadultam a 
fölös kilóimtól. Volt, hogy szaporán kap-
kodtam a levegőt, pedig még állapotosan is 
úszkáltam. Utána heti háromra emeltem az 
edzések számát, de három hónapnak kellett 
eltelnie, mire két-három percet intenzíven 
tudtam mozogni. Szerencsére könnyebb 
volt így visszatérni, mint egy esetleges sérü-
lést követően, nagyobb elánnal vetette bele 
magát az ember, hiszen nagyon hiányzott a 
mozgás. Most úgy érzem, egyre könnyeb-
ben veszem az edzésmunkát, de majd meg-
látjuk, mi lesz augusztusban, az alapozáson.
 – Szóládi Zoltán

Lányregényekbe illő diákszerelem beteljesedése a vízilabdás Balogh család története. A férj Balogh Dávid, 
a dunaújvárosi férfi csapat játékosa és az utánpótlás csapat szakedzője, valamint egyetemi végzettségű test-
nevelő, a helyi önkormányzat Ifjúsági és Sportirodájának sportszervezője, míg a boldog ara Zsámbok Lili, 
a Dunaújvárosi Főiskola hétszeres bajnokcsapatának saját nevelésű játékosa. Gyermekük, Boldizsár pedig 
igazi sportbaba. Megismerkedésük történetét és terveiket az alábbiakban olvashatják. 

LILI, DÁVID ÉS BOLDIZSÁR, AVAGY EGY VÍZIPÓLÓS CSALÁD MINDENNAPJAI

Egy beteljesedetett diákszerelem története
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Székesfehérvár az öttusa egyik fővárosa. E kijelentést erősíti, 
hogy augusztusban a világ legjobb junior férfi és női verseny-
zői érkeznek a városba. Ebből az apropóból tartott sajtótájé-
koztatót az Alba Volán SC öttusa szakosztálya.

– Hosszú-hosszú ideje tartjuk azon jó szokásunkat, hogy min-
den évben rendezünk egy jelentős öttusa világeseményt. Ezúttal ju-
nior világbajnokságot. A résztvevők a jövőt képviselik, hamarosan 
a világ legjobbjai lesznek. Úgy gondolom, ez nemcsak a szakosz-
tály és a klub számára fontos, hanem az egész városnak – jelentette 
ki Tóth István, az Alba Volán SC társelnöke.

Csáder Dezsőtől, a klub és a szervezőbizottság elnökétől meg-
tudtuk, az augusztus 5-e és 10-e között megrendezésre kerülő via-
dalon 30 ország képviseli magát. A klubelnök köszönetét fejezte ki 
a városnak, hiszen anyagilag és a létesítmények biztosításával is tá-
mogatják a vb-t.

A szakma részéről Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány bízik 
benne, hogy ismét jó versenyt láthat a szakértő fehérvári közön-
ség. Korponai István, az Alba Volán szakosztály-igazgatója ismer-
tette a felkészülés menetét: rövidesen Tatán edzőtáborozik a vá-
logatott, majd jön a felnőtt Európa-bajnokság, s ismét Tata követ-
kezik.

A tájékoztatón megjelent két ősfehérvári ikon is: Vörös Zsu-
zsanna és Horváth Viktor tapasztalatával segíti a minél jobb szerve-
zést és a versenyre való felkészülést.

Felcsúton került sor június 
9-én, a Puskás Ferenc Lab-
darúgó Akadémia és a Duna-
újvárosi Városi Sportiskola 
(DVSI) közötti partneri meg-

állapodás aláírására, amely 
többek között a két sportszer-
vezet labdarúgó utánpótlás-
nevelési közös szakmai prog-
ramját és a kiemelkedően te-
hetséges fiatalok magasabb 
szintű fejlesztésének lehetősé-
gét is tartalmazza. 

Az ünnepélyes eseményen 
a fenntartó Dunaújváros Ön-
kormányzata képviseletében dr. 

Dorkota Lajos alpolgármester 
és Tóth László képviselő, vala-
mint Ruffing Péter, a Dunaújvá-
rosi Városi Sportiskola igazgató-
ja és Szellák Sándor, az Egy Da-
rab Gyepért Alapítvány elnö-
ke vettek részt, míg az akadémia 
részéről Jakab János technikai 
igazgató, Mészáros Lőrinc elnök 
és ifj. Tajti József operatív igaz-
gató voltak jelen.

A szerződést létrejötte után 
Ruffing Péter, a DVSI igazga-
tója méltatta annak jelentő-
ségét: – Óriási lehetőségnek 
tartom a megállapodás létre-
jöttét, ami az Egy Darab Gye-
pért Alapítványban és a Du-
naújvárosi Városi Sportiskolá-
ban folyó szakmai munka el-
ismerése. Ez az együttműkö-
dés hosszú távon újból alapja 
lehet a minőségi dunaújváro-
si felnőtt labdarúgás kialaku-
lásának is.

Bár még a nyár sem kezdődött el iga-
zán, az Alba Volán jégkorongszakosztá-
lya már a szeptemberben kezdődő évad 
kapcsán tartott sajtótájékoztatót az If-
jabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Fon-
tos bejelentésekre is sor került.

– Hosszú és komoly tárgyalásokon va-
gyunk túl. Így hivatalosan is bejelenthe-
tem, hogy a svéd Ulf Weinstock irányítja a 
következő szezonban a Sapa Fehérvár AV 
19 együttesét. Egy biztos, ilyen komoly já-
tékos múltú edzőnk még soha nem volt – 
mondta Ocskay Gábor szakosztályvezető.

– A legfontosabb, hogy az osztrák bajnokságban ismét be-
kerüljünk az első nyolcba, tehát a rájátszásba. Jó lenne, ha a ta-
valyi hangulatot és nézőszámot is el tudnánk érni – tette hoz-
zá Ocskay.

– Tavaly személyesen tekintettem meg a Red Bull Salzburg elle-
ni EBEL mérkőzést. A csapat 5:1-re kikapott, ám a szurkolók még-
is ünnepelték a fiúkat. Utána 8-9 meccset láttam a tévében, ráadá-
sul Csíkszeredában is csupa jókat meséltek a klubról. Nem volt ne-
héz elfogadnom a klub invitálását – közölte Ulf Weinstock. Hozzá-
fűzte, ismeri a csapat problémáit, de ismeri a gyógymódot is, ami-
vel ezeken segíteni lehet. 

A világ legjobbjait várja 
Székesfehérvár

ULF WEINSTOCK A SAPA FEHÉRVÁR AV 19 
ÚJ VEZETŐEDZŐJE

Ismételnék a tavalyi bravúrt

Futball: megállapodás kötöttek
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Audiovizuális 
emlékgyűjtés 
Pusztaszabolcson
A TÁMOP-3.2.9/B „Audiovizuális em-
lékgyűjtés” című pályázat célja a szociális 
és állampolgári kompetenciák megerősí-
tése, a demokráciára és a toleranciára ne-
velés. A konstrukció közvetett célcsoport-
ja azok a pályázatban részt vevő diákok, 
akiket a TÁMOP-3.2.9/08/1/A kiemelt 
program által kiképzett pedagógusok fel-
készítenek audiovizuális emlékgyűjtésre.

A konstrukció közvetlen célcsoportja azok 
a pályázat keretében kiképzett pedagógusok, 
akik a pályázatban részt vevő diákokat felkészí-
tik audiovizuális emlékgyűjtésre. A hazai kö-
zépiskolai történelemoktatásban csekély súly-
lyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint 
egyes hátrányos helyzetű társadalmi csopor-
tok – a közvéleményt sok tekintetben megosz-
tó – témaköre. Ezen állapot megváltoztatása 
indokolt, hiszen a diákok állampolgári és szo-
ciális kompetenciái, társadalmi tudatossága a 
jelenkor eseménytörténetének anyagára ala-
pozva, az annak feltárásába való aktív bekap-
csolódás (közvetlen tapasztalás, személyes-
ség) lehetőségét is megteremtve nagyságren-
dekkel jobban fejleszthető. A közelmúlt törté-
neti eseményeinek feltárására és bemutatására 
a korszerű szakmai módszerek és informatikai 

eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos 
és új típusú dokumentumok és tartalmak di-
gitalizált, multimédiás prezentációja pedig ké-
pes megszólítani a középiskolás korosztályt. A 
formális oktatásban folyó állampolgári, törté-
nelmi képzés során erősíteni szükséges a kö-
zelmúlt történelmi eseményeinek feldolgozá-
sát, amelynek során szükség van nem-formá-
lis módszerekre. A projekt keretében megva-
lósuló szakmai-tartalmi fejlesztés nyomán, to-
vábbá folyamatos szakmai támogatása, segít-
ségnyújtása mellett középiskolánk diákjainak 
bevonásával kerül sor az elmúlt évszázad, illet-
ve a közelmúlt történeti eseményeit felidéző, 
még élő szemtanúk felkutatására a közremű-
ködő diákcsoportok szűkebb környezetében 
(pl. családtagok, rokonság, lakókörnyezet, is-
merősök stb.), a feladatra a projektgazda által 
speciálisan felkészített szaktanárok irányításá-
val és felügyeletével.

RÉSZCÉLOK: A középiskolai történe-
lemoktatás módszertanának gazdagítása. 
A középiskolai diákok felkészítése a TÁMOP-
3.2.9/08/1/A kiemelt projekt keretében ki-
fejlesztett audiovizuális forrásgyűjtés techni-
kájának használatára, audiovizuális források 
elkészítése. Az elkészült 25 db audiovizuális 
forrás oktatási segédanyagként való felhasz-
nálása a középiskolai történelemoktatásban. 

A projektben támogatott tevékenységek:
– a középiskolai tanulók felkészítése tan-

órán kívüli tevékenység keretein belül az au-
diovizuális adatgyűjtés elvégzésére (inter-

júkészítés technikája, a szükséges eszközök 
használata stb.); 

–  az interjúk elkészítésének megszerve-
zése, interjúalanyok azonosítása, felku-
tatása;

–  az 1939–90 közötti korszak tanúival 
életútinterjúk készítése tanórán kívüli 
tevékenységek formájában, a TÁMOP- 
3.2.9/08/1/A kiírás keretében kidol-
gozott tematika alapján, a feladatra a 
projektgazda által speciálisan felkészí-
tett tanárok irányításával és felügyele-
tével;

–  a tanárok részvétele a pályázat tartalmá-
nak megvalósítását segítő konzultáció-
kon, tanácskozásokon, konferenciákon; 

–  tanórán kívüli tevékenységek megszer-
vezése a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény alapján (pl. szakkör, 
klub), amelyek tematikájukban és cél-
jukban megfelelnek az Útmutató C1.1 
pontjában megnevezett tevékenységek-
nek, illetve kapcsolódnak a TÁMOP- 
3.2.9/08/1/A kiemelt projekt céljaihoz;

–  az interjúk elkészítéséhez, feldolgozásá-
hoz szükséges technikai feltételek meg-
teremtése.

Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér 
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Messze van, mint 
IASI Pázmándtól
Az egyik budapesti cég telephelyén, 
Pázmándon a múlt év végén átadásra ke-
rült egy nemzetközi, elektronikus kereske-
delmi rendszer, az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében elnyert támogatás-
ból. A cég kereskedelmi folyamatai egyre in-
kább az interneten zajlanak, és az elkövet-
kező években további bővülésre lehet szá-
mítani. Ezért döntöttek úgy a magyar tulaj-
donosok, hogy Budapesthez közel, de még-
is egy kistérségben teremtenek munkahelye-
ket és végzik az immár nem földrajzi helyhez 

kötött kereskedelmi és fejlesztési tevékeny-
ségeket. Pázmándi diplomás munkaerőt is 
foglalkoztatnak, és székesfehérvári szoft-
verfejlesztő is dolgozik az irodában. A por-
tálrendszerben jól informálhatóak az érdek-
lődők, több nyelven és a gyengénlátók szá-
mára is elérhetőek az oldalak. Így történhe-
tett, hogy a román–moldáv határon lévő Iasi 
városába Pázmándról adtak ajánlatot, innen 
csináltak rendszerbemutatót angol nyelven a 
cég munkatársai.

A telephely kialakítása még nem fejező-
dött be, de az elkövetkező években 5-10 fős 
iroda működésére lehet számítani, amely fo-
lyamatosan fogadja-kezeli a szakmai érdek-
lődők kérdéseit, megrendeléseit. Szintén 

ez a csapat vállalkozik a Velencei-tó Kártya 
rendszerének továbbfejlesztésére.

Az adatbázis alapú www.sarkany.hu web-
oldal az intelligens kártyák világába vezet el 
bennünket. A pázmándi irodában hamaro-
san egy új kártyaelőállítási technológia kísér-
leti fejlesztése is befejeződik, illetve további 
innovációs tervek is vannak a Velence-tavi 
kistérségben. Pl. az Agárdi Fürdő törzsvevő 
kártyájának továbbfejlesztése vagy egy mo-
biltelefonos turisztikai információs rendszer 
kialakítása. Mivel az internetes technológia, 
a mobiltelefónia rohamléptekkel fejlődik, 
egyre könnyebb távoli helyek cégeivel ke-
reskedni, így már nincs is olyan messze Iasi 
Pázmándtól. (x)
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Már levonult az özön, tíz centis sárréteget hagyva maga után 
a fészerben. De nem bántotta a házat, nem gyűlt belvízzé a 
kertben. Csak földillat maradt utána és buja vegetáció. Egy li-
batopféle derékig felmagzott, egy másik, apró talléros, csip-
kés levelű gyom pedig indáit nyújtogatva, kamasz futótűz-
ként szaladgált a palánták között. Esőre állt, de néhány této-
va, váratlan széllökésen kívül a levegő szinte mozdulatlan ma-
radt. 

 Egy jó barátom bérelt kertjében gazoltam, a gyomok köny-
nyedén fordultak ki a földből. Gondosan rendezett, fonnya-
dó kupacokat rakosgattam belőlük. Játszottam. Hosszú évek 
óta először éreztem úgy, hogy nem kell sietnem sehová. Hogy 
megvárnak a feladataim, én osztom be az órákat, és nem en-
gem darál be a sürgető idő. Nagyon ritka adomány az ember 
életében, hogy beleszagoljon a bibliai kezdetekbe – én ott, ak-
kor megéreztem valamit az édeniből.

 Nekünk is volt kertünk, ezért jól tudom, hogy növénye-
ket termeszteni nem éppen idilli elfoglaltság. Az elképesztő-
en fajgazdag, minden körülmények között életképes gyomvi-
lág mellett kényes kultúrnövényeink számára biztosítani a lé-
tezés feltételeit még egy kis kertben is komoly munka. Kiszá-
rad, elárasztja a víz, elfonnyad, megtetvesedik, foltokban kel 
ki, kevés termést hoz, túlérik és ezer meg egy vele a nyűg… 
Mégis, ha belső békét keres az ember, és nincs zöld a köze-
lében, érdemes felkutatnia olyan kerttulajdonos barátot, is-
merőst, aki szívesen megengedi, hogy babráljon kicsit a nö-
vények között.

 Kora délután végeztem a kapálással. A talaj egészen finom 
volt, gereblyét nem használtam, csak úgy morzsoltam a rö-
göket az ujjaim között. Letérdeltem, beletúrtam, mintha úsz-
nék, belenyomtam a homlokom, és teleszívtam a föld illatával 
a tüdőm. Amikor összeszedtük a szerszámokat, barátom szól-
ni akart, de leintettem, hogy meg ne köszönje. Én köszönöm.
 – Méhes Mónika

Édeni kert

A legrangosabb hazai 
elismerés az ortopédiának

Dr. Bucsi Lászlót, a Fejér Megyei 
Szent György Kórház Mozgásszer-
vi Sebészeti Centrumának vezetőjét, 
Magyar Traumatológusok Társasága 
és a Magyar Ortopéd Társaság közös 
nemzeti kongresszusán – melyet Pé-
csett rendeztek – a legrangosabb ha-
zai kitüntetetésnek számító szakmai 

elismerésben részesítették: Dollinger Emlékéremmel jutal-
mazták.

Dr. Bucsi László osztályvezető főorvos ünnepi díszelőadá-
sában „hűségnyilatkozatot” is tett szűkebb hazájának, Fej-
ér megye és Székesfehérvár mozgásszervi betegeinek továb-
bi szolgálatára.
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