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Wekerle Sándor előtt 
tisztelegnek   
A volt miniszterelnök halálá-
nak 90. évfordulója alkalmá-
ból Wekerle-emlékévet hirdettek 
2011-re Móron.  – 6. oldal

Újabb félmillió az árvíz-
károsultaknak 
A martonvásári Brunszvik-kastély 
parkjának kis szigete adott otthont 
a július 9-i segélykoncertnek.
 – 2. ol dal

A hősiességre 
emlékeztek
A Magyar Királyi 17. Honvéd 
Gyalogezred július 18-i ezrednap-
ján megemlékezést tartottak a me-
gyeszékhelyen.  – 5. ol dal

Csíksomlyói zarándokok 
a Megyeházán
A híres székelyföldi zarándokhely 
Kegytemplomának kórusa érke-
zett Fejér megyébe június végén.  
 – 7. ol dal

Újra 
zakatol
a vonat

BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON
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dén ünnepli fennállásának 150. évfor-
dulóját a Székesfehérvár–Komárom 
közötti vasútvonal. Erre emlékezve, s 

annak az örömnek hangot adva, hogy újra 
megnyílt e „lezárt” szakasz, nosztalgiavo-
natot indított a MÁV. Az első vonat, amely 
ismét birtokába vehette a síneket, egy ma-
gyar gyártmányú, 424-es típusú gőzmoz-
dony volt.

Cser-Palkovics András székesfehérvá-
ri országgyűlési képviselő az újranyíló vas-
útvonalak kapcsán elmondta a Fejér Lap-
nak, a Fidesz nem értett egyet az előző kor-
mány döntésével, s képviselői már akkor 
megígérték, hogy ha lehetőségük lesz rá, 
helyrehozzák e „hibát”. Ennek az ideje pedig 
most jött el. Az új kormány öt vasúti szárny-
vonal beindításáról döntött, s újabb terve-

ket dolgozott ki a vasútvonalakkal kapcso-
latban. Mint Cser-Palkovics András mond-
ta: a vasutat szeretnék bevonni a helyi köz-
lekedésbe, úgymond „elővárosi vasútként”. 
Ennek előnye például a székesfehérvá-
ri Feketehegy-Szárazrét esetében az lenne, 
hogy az itt lakók sokkal gyorsabban jutná-
nak be a városba, hiszen az itt található kör-
forgalomban sokszor húsz–harminc percet 
is várakozniuk kell.

Az országgyűlési képviselő elmondta, fel 
fogják venni a kapcsolatot a MÁV-val, hogy 
megbeszéljék, milyen finanszírozást igényel-
ne az, ha a helyi tömegközlekedés bérlete-
it, jegyeit használva jutnának el a fehérvári-
ak Szárazrétről a vasútállomásra. A megnyílt 
vasúti vonal persze nemcsak Székesfehér-
várt érinti, hanem Mórt is.

– A móriak számára nagy problémát je-
lentett a Székesfehérvár–Komárom vasútvo-
nal  megszüntetése – mondta Cser-Palkovics 
András. – Sokan használták ugyanis arra, 
hogy eljussanak egy másik településen lévő 
munkahelyükre, az oktatási intézményekbe, 
ahol tanultak, a rokonaikhoz, vagy vásárolni 
Székesfehérvárra. Úgy látjuk, hogy komoly 
igény mutatkozik a vasúti személyszállítás-
ra a környéken. Azt pedig majd csak később 
tudjuk értékelni, hogy a vonalakhoz társított 
menetrend kielégíti-e az igényeket, vagy vál-
toztatni kell rajta.

Az „elővárosi vasút” elképzelést Fenyves 
Péter, Mór polgármestere is támogatja – vá-
rosára vetítve. S mint kifejtette: a móri vas-
útállomáson látható emléktáblán az áll, hogy 
az 1867–69 között épült Székesfehérvár–
Szőny-vasútvonalat „A gazdasági fejlesztés 
eredményeként” hozták létre.

– Ha az új kormány fejleszteni akarja a gaz-
daságot, akkor meg kell nyitnia a korábban 
forgalmas, ám lezárt szakaszokat – vélekedett 
a polgármester, aki kiemelte, hogy nagyon so-
kan utaznak nap mint nap Székesfehérvárra 
Mórról, s a kötött pályás közlekedés sokkal 
biztonságosabb, mintha a „halálútként” elhí-
resült 81-esen buszoznának vagy autóznának 
az emberek. Nem beszélve a gyorsaságról és 
az alacsonyabb utazási költségről.

Törő Gábor országgyűlési képviselő ki-
fejtette: több kerékpáros is megkereste az 
utóbbi időben azzal, hogy ki vannak szorít-
va a turizmus e formájából, mert a kerék-
párokat csak vonatra lehet felvinni, buszra 
nem. Azt kérdezték tőle, hogy hogyan akar-
ják fejleszteni a turizmust, ha a vasúti vona-
lakat megszüntetik? E probléma azonban 
ezzel a döntéssel megoldódott.

A martonvásári Brunszvik-kastély parkjá-
nak kis szigete adott otthont annak a július 
9-i segélykoncertnek, amely civil kezdemé-
nyezésre indult, s amelyet felkarolt a Fejér 
Megyei Önkormányzat is. Ahogy dr. Balogh 
Ibolya, a Közgyűlés elnöke és a rendezvény 
egyik fővédnöke elmondta megnyitójá-
ban, „empátiánk, emberségünk, nagylelkű-
ségünk próbája ez az esztendő, mert sokan 
nem számíthatnak másra a természeti csa-

pások után, mint az állam és polgártársaik 
szolidaritására, fokozott áldozatvállalására”.

A műsor két blokkja – az első, főként prózai 
és a második, leginkább zenei – egyaránt szóra-
koztató és színvonalas volt. A közönség látható-
an jól érezte magát, akár Bobory Zoltán repü-
lő kecskéje, akár Budai Ilona ízes énekei és tör-
ténetei, a Százszorszép szoknyareptető táncai, 
a Temüdzsin vagy Tolcsvayék szárnyaló dalai 
voltak a színen, de mindenki más is kitett ma-

gáért. A szünetben finom, kemencés lepényt, 
üdítőket, hűvös sört kínált a büfé, így akik eljöt-
tek, azok egy igen kellemes művészeti élmény-
nyel, továbbá jó falatokkal és kortyokkal tel-
ve térhettek haza. Egy segélykoncert kapcsán 
soha nem lehet azt mondani, hogy elégedet-
tek lehetünk az anyagi haszonnal, mindeneset-
re csaknem félmillió forint jött össze az este, ez 
– a korábbi gyűjtések eredményeihez adódva 
– enyhítheti az árvízkárosultak gondjait.
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Újra zakatol a vonat

Újabb félmillió 
az árvíz-
károsultaknak

I

Közel egy évvel ezelőtt az azóta már leköszönt kormány megszünte-
tett több, az országban korábban működő vasúti szárnyvonalat. Most 
viszont öt „leírt” vasúti szakaszon újraindult a személyszállítás. Ezek 
között van a Székesfehérvár–Komárom-vonal is, amelyen elsőként egy 
gőzmozdonyos nosztalgiavonat haladt végig július 3-án.

M e g y e i  h í r e k
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Jubileumi 
diplomaátadó 
és rönkavatás
Sűrű programot tudhat maga mögött a 
Dunaújvárosi Főiskola. A hatékonyabb 
működés érdekében ugyanis július 1-jével 
megújult a „Duf ” szervezete, majd alig két 
nap múltán a már hagyományos diploma-
átadóra és jubileumi rönkavatásra került 
sor az alma mater falain belül.

A Sport- és Rendezvénycsarnokban júli-
us 3-án, szombaton volt esedékes a Selmeci 
Diákhagyományok szellemében megrende-

zett diplomaátadó, majd az udvaron a rönk-
avatás és a szakestély következett. Utóbbin a 
dunaújvárosi felsőoktatás negyvenedik szü-
letésnapjának tiszteletére – a selmeci gyöke-
reken alapuló barátság jegyében – a Nyugat-
magyarországi Egyetem hallgatói 2009 szep-
temberében a főiskolára tolt, közel három-
méteres faragott tölgyfa rönk került végre a 
méltó helyére. Előtte, a diplomaosztó ünnep-
ségen azonban az ünnepi szenátusi ülés alkal-
mat teremtett díjak és elismerések átadására.

A bensőséges ünnep múltán – a hónap vé-
gén – aztán újabb örömhír látott napvilágot. A 
rendes felvételi eljárás keretében a tavalyihoz 
képest 17 fővel többen, 1204-en már most fel-
vételt nyertek a Dunaújvárosi Főiskolára. Az 
elmúlt évhez hasonlóan, az idei ponthúzáskor 
884-en jutottak be államilag támogatott képzé-
sekre és 320-an kezdhetik meg költségtéríté-
ses képzésben tanulmányaikat a DF-en. Mes-
terképzésre 31 fő, alapképzésre 706 fő, míg fel-
sőfokú szakképzési szakokra 467 fő jutott be. 

– A Sapa olyan vállalat, amely tudatában van 
annak, hogy mi a társadalmi felelősségválla-
lás. Persze nem csak a jégkorongról, illetve a 
fiatalok és a tehetségek közkedvelt sportolá-
si lehetőségeinek támogatásáról van szó. A 
társaság nem hagyja elveszni a székesfehér-
vári Gróf Széchenyi István Műszaki Szakkö-
zépiskola fiataljait sem, hiszen a szakmun-
kásokat folyamatosan foglalkoztatják. Ez a 
magyar kormány filozófiájával tökéletesen 

egybevág. A jövőt is erre a felfogásra érde-
mes építeni, azaz a növekvő iskolai létszá-
mot megnövekedett gyakorlati képzés, il-
letve munkahelyek biztosításával kell pó-
tolni, a tényleges termelésre, a teljesítmény-
re kell a hangsúlyt helyezni. Egymillió mun-
kahely 10 év távlatában csak akkor lesz elér-
hető és megvalósítható Magyarországon, ha 
az itt lévő termelőkapacitást beindítjuk, és 
gazdasági-termelői szempontból az orszá-

got újra vonzóvá tesszük – jelentette ki Or-
bán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar 
állam sohasem fog önmaga létrehozni egy-
millió új munkahelyet, s ez nem is lenne kí-
vánatos, épp elég nagy baj, hogy a piacon al-
kalmazottak és a közszférában alkalmazottak 
aránya egészségtelenül eltolódott a közszférá-
ban alkalmazottak javára, tehát növelni kell a 
piac részarányát. Elmondta, a kormány a jö-
vőben is azokat a beruházásokat fogja támo-
gatni, amelyek a magyar emberek számára ke-
nyérkereseti lehetőséget biztosítanak. Szeret-
nék, ha Magyarország ismét Közép-Európa 
legvonzóbb és legversenyképesebb befekte-
tési helyévé, célpontjává válna. Ehhez szerin-
te a lehető legkevésbé bürokratikus, a vállal-
kozásokat kiszolgáló közigazgatási rendszerre 
van szükség, valamint kiszámíthatóságra.

John van den Nieuwelaar ügyvezető igazga-
tó beszédében elmondta, több mint 548 millió 
forint európai uniós támogatással, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásában, 1,4 milliárd forintból megvalósuló 
beruházás révén a kapacitás bővítése és a mű-
szaki hatékonyság növelése valósulhat meg. 

A Sapa a termelési, értékesítési, fejlesz-
tési tevékenységeken túl más területeken 
is számít a székesfehérváriak munkájára. A 
városban hozták létre a globális pénzügyi 
és adminisztrációs, valamint az informati-
kán belül a telekommunikációs szolgáltatási 
központjukat. Ez a terület is a fejlődés fázi-
sában van még, mert folyamatosan történik 
a csoport cégeinek bevonása a szolgáltatási 
ernyő alá, de ez már nemcsak a Sapát, ha-
nem bizonyos szakmai területeken a tulaj-
donosi csoportot, az Orklát is érinti.

Orbán Viktor miniszterelnök 
rakta le a Sapa új fehérvári 
gyárának alapkövét  

Székesfehérvárra látogatott július 26-án Orbán Viktor miniszterelnök, 
hogy részt vegyen a Sapa Profiles Kft. új, közel 8000 négyzetméteres 
gyártócsarnokának alapkőletételi ünnepségén. Az eseményen részt 
vettek a város országgyűlési képviselői – Cser-Palkovics András és Var-
gha Tamás –, valamint Székesfehérvár vezetése – Viniczai Tibor a pol-
gármesteri feladatok ellátásával megbízott alpolgármester és Bóka Vik-
tor jegyző – is. A kormányfő beszédében párhuzamot vont a cég és a 
kormány törekvései között.
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A küldöttséget Görög István ezredes ve-
zette, aki a Honvédség és Társadalom Ba-
ráti Kör székesfehérvári szervezetét is kép-
viselte. A Fejér megyei hagyományőrzők, 
köztük a Németh István vezette Krajczáros 
Alapítvány tíz éve van kapcsolatban az olasz 
Isonzó Baráti Körrel, akik sokat tesznek az 
olaszországi magyar katonai emlékek és sí-
rok ápolásáért.

A Bíró Rozália alpolgármester vezette 
nagyváradi küldöttséggel kiegészült delegá-
ció több helyütt a helyi polgármesterekkel 
együtt tartott megemlékezést és koszorú-
zást, köztük a foglianói osztrák-magyar ka-
tonai temetőben, a San Martino del Carso 
határában álló M. Kir. 4. Honvédemlékmű-
nél, a San Michele csúcsán található olasz-
magyar emlékműnél, valamint a felújított, 
2009-ben Sólyom László köztársasági elnök 
által felavatott doberdói magyar kápolnánál.

A delegáció vendége volt L. Simon Lász-
ló országgyűlési képviselő, a Kulturális és 
sajtóbizottság elnöke, aki Görög Istvánnal 
és a delegáció tagjaival együtt tárgyaláso-
kat folytatott a az első világháborús emlé-
keket gondozó települések polgármesterei-
vel, valamint Gherghetta Enricoval, Gorizia 
Provincia elnökével. A tárgyaláson, amelyet 
– a tervek szerint – 2010. októberében Bu-
dapesten, dr. Hende Csaba honvédelmi mi-
niszterrel együtt fognak folytatni, az első vi-
lágháború kitörésének 100. évfordulójára 
készülő nagy uniós programban való ma-
gyar részvételről egyeztettek. 

A tervezett szakmai programok kidol-
gozásában részt vesz az a három történész, 
Pintér Tamás, Rózsafi János és Stencinger 
Norbert is, akik a Magyar ezredek a 
Doberdó-fennsík védelmében című köny-
vet írták.

A megye önkormányzata ismét meghir-
dette a „Fejér megye biodiverzitása” ter-
mészetkutatási pályázatot (2010. nyár-
ősz), melynek legjobbjait pénzjutalom-
ban részesíti.

A Fejér Megyei Közgyűlés Önkormány-
zati, Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottsága 2010. június 30-i ülésén ismét kiírta a 
„Fejér megye biodiverzitása” című természet-
védelmi kutatási pályázatot a Fejér megyében 
működő oktatási intézmények számára.

A pályázat célja: a gyermekek természet-
szeretetének, természetvédelmi szemlélet-

módjának fejlesztése, a természet szépsé-
geinek felfedezése, a természettel való szo-
ros és harmonikus kapcsolat kialakításá-
nak elősegítése, a megye természeti érté-
keinek megismerése és oltalma, a védett 
és védelemre érdemes természeti terüle-
tek biodiverzitásának felmérése, megőrzé-
se, gyarapítása.

A kutatás során a résztvevők egy tetsző-
legesen kiválasztott területen felmérik a nö-
vény- és állatfaj-összetételt, rögzítik az adat-
lapon a kutatási eredményeket és az érté-
kelést, valamint lefotózzák a felmért terü-

let élővilágát, annak környezetét. A pályázat 
keretében 2010. július–október között kell 
elvégezni a természetkutatást. A legjobb ku-
tatási munkát végző iskolákat pénzjutalom-
ban részesíti a Bizottság.

Bővebb információ a www.fejer.hu hon-
lapon olvasható.

M e g y e i  h í r e k

Küldöttség járt Doberdóban 

Természetkutatási, iskolai pályázat

Magyar katonai hagyományőrző küldöttség látogatott el 2010. júli-
us  27. és augusztus 1. között az első világháború sok tízezer magyar 
hősi halottat követelő véres csatáinak helyszínére, az észak-olaszorszá-
gi Isonzó folyó partjára, Doberdóba.

Miniszteri 
látogatás 
Pákozdon
Dr. Hende Csaba honvédelmi mi-
nisztert és a kíséretében érkező ka-
tonai vezetőket fogadta 2010. július 
15-én csütörtök este a pákozdi kato-
nai emlékhelyen Takács János pol-
gármester, L. Simon László a térség 
országgyűlési képviselője, valamint 
Görög István ezredes, az emlékhelyet 
működtető Kft. ügyvezetője.

A honvédelmi miniszter megtekin-
tette az emlékhelyet, Görög István ezre-
des bemutatta a kft. működését és a meg-
valósult fejlesztéseket, Takács János és 
L. Simon László pedig a tervekről tájé-
koztatták a szaktárca vezetőjét. A minisz-
ter a kíséretében tartózkodó vezérkari 
főnökkel, Benkő Tibor altábornaggyal, 
Kovács József vezérőrnaggyal, az Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi parancsno-
kával és Szarka Gábor kabinetfőnökkel 
együtt sokra értékelte az eddig elért ered-
ményeket és ígéretet tett az emlékhely 
további fejlesztésére és támogatására.
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z ünnepség kezdetén a Fejér Me-
gyei Honvéd Nyugállományúak 
Székesfehérvári Klubjának „Nő-

szirom” énekkara katonadalokat adott elő, 
majd Pénzes Mihály, Székesfehérvár alpol-
gármestere köszöntötte a megjelenteket. 
Beszédében arról szólt, hogy az első világ-

háború alapjaiban változtatta meg a történe-
lem korábbi harcairól alkotott ismereteket. 
Minden hadat viselő fél hitte, hogy gyors 
győzelmével ér véget a küzdelem. Ehhez ké-
pest négy évig elhúzódó világháború bonta-
kozott ki. Székesfehérvárról is indultak kato-
nák a frontra, hogy az olasz hadszíntéren, lö-
vészárkokba temetkezve, megfelelő élelem 
és víz hiányában teljesítsenek szolgálatot. 

– Bory Jenő szobrászművész megkapó és 
erőteljes alkotása, a zászlót taposó oroszlán 
a város házi ezredének állít emléket immár 
82 esztendeje. Az oroszlán a bátorság, a meg 
nem hátráló helytállás jelképévé vált, amit 
Székesfehérváron a Magyar Királyi 17. Hon-
véd Gyalogezred tisztjei és katonái tanúsítot-
tak az első világháború frontjain – fogalma-
zott ünnepi köszöntőjében Vargha Tamás or-
szággyűlési képviselő. A katonák küzdöttek a 
Kárpátoknál, harcoltak a román és orosz had-
osztályok ellen és egy évnél is tovább „állták a 
sarat” az olasz fronton. A Doberdó-fennsíkon, 
az Isonzó és a Piave menti harcok véres való-
ságában mutatkozott meg a gyalogezred ka-
tonáinak hősi helytállása: egy milliméternyit 
sem veszítettek állásaikból, jóllehet nagyon 
súlyos támadásoknak kellett ellenállniuk. Ez 
persze iszonyú árat követelt. Az oroszlános 
szobor hirdeti a több mint 4 ezer elesett és 10 
ezer sebesült, fogságba esett férfi hősiességét. 
A katonáit megbecsüléssel és tisztelettel üd-
vözlő város emléket állított számukra. 

Simon László, a megyei önkormányzat 
képviselője elmondta: a nemzet fiai főként 
Fejérből, de Somogyból és Tolnából is kike-
rülve sorakoztak az ezred zászlaja alá, hogy 
aztán az első világháború keleti, majd déli 
frontján küzdjenek, rengetegen életüket ál-
dozva a hazáért. Amikor a 18 kilométeres 
olasz frontra vezényelték őket, már ször-
nyű harc tombolt. A 17-esek a többi, cseré-
lődő ezred mellett folyamatosan kitartottak, 
s 1915 nyarától több mint egy éven át küz-
döttek Doberdónál, néhol csupán méterek-
re lapulva az ellenség lövészárkaitól. Kilenc 
rettenetes, véres csatát vívtak, napról napra 
fogytak a fronton csatázó seregek, míg vé-
gül egy-egy ezredben alig maradt pár száz 
ember.

– 1928. június 10-én ünnepre, Doberdó 
hőseinek seregszemléjére és a Zichy-li-
getben felállított emlékmű avatására éb-
redt Fehérvár. Bory Jenő szobrára a bronz 
plasztikákat Philipp János tervei alapján 
Halmágyi-Havranek Antal készítette, ame-
lyen a sziklaharc nehézségeit és szenvedése-
it a kézigránátokkal és szuronyokkal vívott 
küzdelem képe festi le hűen – fogalmazott 
Simon László. A képviselő keserűségének is 
hangot adott, hiszen a közelmúltban a szo-
bor talapzata környezetében saját költségén 
elvégzett virágosításból „lelketlen tolvajok” 
két cukorsüveg alakú tuját elvittek.

Horváth Imre kanonok az ünnepségen 
arra emlékeztetett, hogy a hős katonák pél-
dát mutattak mindannyiunk számára az Is-
ten és a haza iránti szeretetből. 

A megemlékezés további része a szobor-
nál folytatódott, ahol a Honvéd Helyőrségi 
Zenekar közreműködésével a honvédség, a 
politikai és civil szervezetek képviselői he-
lyezték el virágaikat, koszorúikat a hős kato-
nák emléke előtt tisztelegve. 

M e g y e i  h í r e k

A

Apró figyelmességek 
Egy korábbi alkalomhoz hasonlóan júli-
us 8-án is adományokat vitt a Polgárdi-
Tekerespusztán lévő szociális otthonba 
Simon László megyei képviselő, ám most 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő is 
elkísérte őt.

Az ilyen alkalmak jó lehetőséget adnak arra, 
hogy az intézet lakói vagy szereplőként, vagy 
nézőként részt vegyenek saját műsorukban, 
fellépjenek vagy tapsoljanak, most is így volt. A 
program után a képviselők is szót kaptak.

– Tudom, hogy azok, akik a műhely-
ben dolgoznak, igencsak megizzadnak. Úgy 
gondoltam hát, mindnyájan örülnének, ha 
pár ventilátor keverné a levegőt körülöttük. 
Többször hallottam már az intézmény zene-
karát is, mindig nagyon tetszettek. Márpe-
dig ha a zene, a muzsikálás ennyire fontos 
itt mindenkinek, hoztam egy kis szintetizá-
tort. Végezetül pedig, ha nyár van, tollaslab-
dakészletből soha nincs elég, ezekből is hoz-
tam párat – mondta Simon László.

Vargha Tamás kifejtette, a távlati cél an-
nak elérése, hogy a bármilyen módon és 
szinten sérült emberek éppen annyi lehető-

séggel bírjanak, mint a többiek. Ami rajta áll 
ennek érdekében, azt meg fogja tenni, s egy-
ben viszontlátogatásra hívta meg a lakók egy 
csoportját a Parlamentbe. Szilasy Katalin, a 
megyei integrált intézet vezetője köszönte 
meg a képviselők látogatását és ajándékait, 
hangsúlyozva, hogy nagyon kevesen jönnek 
el hozzájuk. Országgyűlési képviselő példá-
ul – tette hozzá – 1993 óta (azóta vezeti a 
polgárdi intézményt) még nem járt náluk…

Végezetül persze az ajándékok is átadásra 
kerültek – Vargha Tamás egy DVD-lejátszót 
hozott magával –, majd a lakók és a képvise-
lők kötetlenül beszélgettek.

A Magyar Királyi 17. Honvéd 
Gyalogezred július 18-i ezred-
napján a megyeszékhelyen – 
mint tíz éve minden évben – idén 
is megemlékezést tartottak. Az 
ünnepség azonban a hagyomá-
nyoktól eltérően nem a kőorosz-
lános emlékműnél kezdődött, 
hanem a Helyőrségi Művelődési 
Központban, a 17-esek egykori 
laktanyaépületében. 

A 17-es 
Honvéd 
Gyalogezred 
hősiességére 
emlékeztek
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– Évek óta tervezzük, s kötelezettségünknek 
érezzük az emlékév és az emlékmű létreho-
zását, mivel Wekerle Sándor városunk szü-
lötte – nyilatkozta a Fejér Lapnak Fenyves 
Péter, Mór polgármestere.

Az elképzelés pedig jövőre meg is való-
sulhat, hiszen kerek évfordulóra kerül sor: 
a közkedvelt politikus 1921-ben hunyt el. 
A Wekerle-emlékév előkészítésére a napok-
ban megalakult egy 21 tagú emlékbizottság 
is. Ennek elnöke Törő Gábor országgyűlé-
si képviselő lett, aki lapunknak elmondta: a 
programsorozat elindítását a Móri Városvé-
dő és Szépítő Egyesület kezdeményezte, ő 
pedig örömmel állt e mozgalom élére. A bi-
zottság tagjai már alá is írtak egy szándék-
nyilatkozatot arról, miszerint kezdeménye-
zik, hogy Wekerle Sándor-emlékévvé nyilvá-
nítsák Móron 2011-et, s méltó módon em-
lékezzenek meg a politikus munkásságáról.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan 
emberek jöttek össze, akik pártállástól függet-
lenül támogatták az emlékbizottság létreho-
zását. Az sem elhanyagolható, hogy a móriak 
mellett Székesfehérvárról, Budapestről és az 
ország más területeiről is érkeztek a bizottság 
alakuló ülésére. Bízom benne, hogy az ünne-
pi év programjait a jelenlegi testület támo-
gatni fogja, az októberi választások után fel-
álló új testület pedig a jövő évi költségvetés-

be betervezi a programok támogatását – fog-
lalta össze Törő Gábor, akinek még egy fel-
adata van: felkérni az emlékév fővédnökének 
a jelenlegi miniszterelnököt, Orbán Viktort.

A rendezvények első állo-
másaként idén novemberben, 
Wekerle Sándor születésnap-
ján jótékonysági estet tartanak, 
amelyet jövő februárban egy 
városi vetélkedő követ Wekerle munkásságá-
ról az általános és középiskolások számára, jú-
niusban pedig egy tudományos konferenciát 
szerveznek életművéről. Az emlékév csúcs-
pontja augusztus 26-a lesz, a politikus halálá-
nak évfordulója, amikor ünnepi megemléke-
zést tartanak, s az Erzsébet téren, nem messze 
egykori szülőházától felavatják emlékművét.

Fenyves Pétertől megtudtuk, hogy e té-
ren voltak egykoron elhantolva a szovjet 
hadsereg katonái, mivel a tér északkeleti ol-
dalán helyezkedett el az egykori pártköz-
pont. A móri önkormányzat – teljesen ön-
erőből, több mint tízmillió forintot felhasz-
nálva, Dmytro Tkac ukrán nagykövet támo-
gatásával – e maradványokat nemrégiben át-
helyeztette a régi temetőbe, ahol több orosz 
katonát is elhantoltak egykoron. Sőt, még 
egy síremléket is állítottak számukra.

Így lehetőség nyílt arra, hogy civil kezde-
ményezésre, az önkormányzat segítségével 
„felszabadulhasson” az említett tér, s felállít-
hassák Wekerle Sándor szobrát. A kőalapza-
tú, egész alakos bronzszobor Nagy Benedek 
móri szobrászművész keze nyomát dicséri 
majd. A művész az előtanulmányokat már el 
is készítette, s jelenleg dolgozik a gipszmin-
tán. Az emlékmű költsége 27,5 millió forint, 
amelyet pályázatokból és adományokból 
szeretnének összegyűjteni.

Középpontban 
a krízishelyzetben élők 
A száz leggazdagabb magyar névsorát sokan ismerik, kötetek 
sokasága jelent meg róluk, és a média is reflektorfénybe helye-
zi őket. Ugyanakkor világszerte, így hazákban is az elszegénye-
dés folyamata jelen van a mindennapjainkban. A visszafordít-
hatatlan krízisre, a lecsúszásban élő emberek életkörülménye-
ire kívánta egy hazai alapítvány országjáró kiállítás keretében 
felhívni a figyelmet. 

A Kurt Lewin Alapítvány támogatásában a 100 legszegényebb 
hazánkban élő embert bemutató vándorkiállítás országjáró útja so-
rán Székesfehérvárra is megérkezett. Az azonos nevet viselő fotós 

kiadvány képeiből mintegy ötvenet szemlélhettek meg az érdek-
lődők.

Vámos Zsolt, az Alba Plaza igazgatója a vándorkiállítás megnyi-
tóján elmondta, az üzletközpont életében egy rendhagyó kiállítást 
köszönthetnek. Számos helyen csak a pompa és a csillogás kerül a 
figyelem középpontjába, kevés szó esik arról, hogy sajnos létezik a 
magyar társadalomnak egy másik része is. 

– Fájdalmas tapasztalni, hogy a mindennapi élet rohanásában, 
az életben eluralkodó önzéstől vezérelve, az ember csak önmagá-
ra gondol. Gyakran nem fordítunk figyelmet a másikra, hiányzik a 

Emlékévvel
és szoborral
tisztelegnek
Wekerle 
Sándor előtt

Wekerle Sándor halálának 
90. évfordulója alkalmából 
Wekerle-emlékévet hirdettek 
2011-re Móron. Hazánk egykor 
volt háromszoros miniszterel-
nökének, pénzügyminiszteré-
nek tiszteletére emlékművet is 
felállítanak a városban, s komp-
lett ünnepségsorozatot szervez-
nek. A programokat a napok-
ban alakult Wekerle Emlékbi-
zottság fogja rendezni a móri 
önkormányzat támogatásával.
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kórust – amelynek ve-
zetője Bíró János – el-
kísérte a Kegytemp-

lom vezetője, Asztrik feren-
ces szerzetes is, és mindnyájan 
igen nagy érdeklődéssel járták 
végig az épületet, melynek dí-

szei, hangulata, az emlékoltár, 
a Lovagterem, különösen meg-
ragadták őket. A Díszterem-
ben rögtönzött koncerten két 
művet adtak elő, és még aznap 
este a székesfehérvári Szent 
Sebestyén-templom szentmi-

séjén is muzsikáltak (ott Var-
gha Tamás önkormányzati és 
parlamenti képviselő fogad-
ta a csoportot), szombaton a 
Bazilikába várták őket, vasár-
nap pedig Ráckevén énekeltek. 
A Magyarországon is rendsze-
resen fellépő, de Erdélyben is 
népszerű egyházi kórus heten-
te próbál, tagjai közt minden 
korosztály, képzettség, szak-
ma képviselői fellelhetők ami 
összeköti őket, az a liturgikus 

zene, a kórusmuzsika feltétlen 
szeretete – derült ki látogatá-
suk során.

Dr. Balogh Ibolya a találko-
záskor – a megye rövid bemu-
tatása mellett – leginkább azt 
emelte ki, hogy az ilyen és ha-
sonló, személyes látogatások 
azok, amelyek a határ két olda-
lán ugyanazt a nyelvet beszélő, 
ugyanazt a kultúrát tisztelő és 
ápoló magyarokat eltéphetetlen 
szálakkal köthetik össze.

Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán

beleérző képesség és csak haladunk a magunk szőtte terveinkkel, 
gondjainkkal – ezeket a szavakat Spányi Antal megyés püspök, a 
tárlat egyik fővédnöke fogalmazta meg. – A kiállítás a közönyből 
szeretne minket csak egy percre is kimozdítani. A nemzeti össze-
fogás nem csak egyetlen napra korlátozódik. Mindannyian, folya-
matosan összetartozunk, felelősek vagyunk egymásért. A bajból, 
amely sokaknak jut, csak akkor leszünk képesek népünket kive-
zetni, ha mindannyian megtesszük, amit megtehetünk: segítségé-
re sietünk a másik embernek – hangsúlyozta a megyés püspök.

Warvasovszky Tihamér polgármester, a rendezvény másik fő-
védnöke arról beszélt, hogy a képeken emberi sorsokat láthatunk 
és egyéni történetek elevenednek meg. Olyan emberek köszön-
nek vissza a megrendítő fotókról, akiknek nincs lakásuk, ruhá-
juk vagy ennivalójuk. Az országjáró rendezvény ötletgazdája, Illés 
Márton példaértékűnek nevezte, hogy Székesfehérváron a szociá-

lis, üzleti, egyházi és önkormányzati szféra prominensei egyaránt 
az ügy mellé álltak. Emlékeztetett: az elmúlt év őszén jelentős mé-
diaérdeklődést váltott ki a kiállításhoz szorosan kötődő kiadvány 
megjelentetése. Még a kereskedelmi médiumok is felfigyeltek rá. 
A „100 legszegényebb magyar” cím hallatán sokan egy listát vár-
tak a száz legnyomorúságosabb körülmények között élő honfitár-
sunkról. Az ötletgazdáknak azonban semmiképpen sem ez volt 
eredeti célja. A kiadványban bemutatott száz portré abszolút rela-
tív, hiszen mindenki életében bekövetkezhet egyszer az a pillanat, 
amikor úgy érzi, anyagilag vagy érzelmileg nagyon szegénnyé vá-
lik. Fontos célnak tekintették a szervezők, hogy ember és ember 
között ne a különbözőségekre hívják fel a figyelmet, sokkal inkább 
a hasonlóságot kívánták hangsúlyozni. A témához nem kellett el-
utazni a világ másik végére. Hiszen egy kis segítségre, törődésre 
szoruló embertársunk élhet akár a szomszédunkban is…

Csíksomlyói vendégek, az ottani Kegytemp-
lom kórusa érkezett Fejér megyébe június végén. 
A Megyeházán dr. Balogh Ibolya, a Közgyűlés el-
nöke fogadta őket.

A
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– A sárbogárdi és az enyingi térségek hátrá-
nyos helyzete közel ötvenéves probléma, de 
végre meg kellene oldani a gondokat, elindí-
tani a fejlődést. Az elmúlt nyolc évben, a szo-
cialista-liberális kormányok alatt a helyzet jot-
tányit sem javult, gyakorlatilag minden válto-
zatlan maradt. Pedig a déli térség agrár jelle-
gét igenis ki lehet, és ki is kell használni, mert 
ez lehet a jövő záloga – jelentette ki Balsay 
István. Szerinte emellett elsősorban az infra-

strukturális elmaradottságot kell felszámol-
ni. Példaként említette az M8-as autópályát, 
amely nagy lehetőséget hozhatna e vidéknek.

– Az utóbbi negyven esztendőben csak 
összekötő utak épültek errefelé, ami édes-
kevés. Hiszen komoly gondot okoz a lakos-
ságnak, hogy sokan nem tudnak sem Du-
naújvárosba, sem Siófokra eljutni, tehát a 
munkába utazás nem megoldott. Éppen 
ezért sürgősen szükség lenne – kormányza-

ti program keretében – az Enying–Siófok út 
megépítésére – tette hozzá.

– Sajnálatos módon az európai uniós for-
rásokat sem sikerült minden esetben elérni, 
az onnan lehívható pénzek gyakran a kasszá-
ban maradtak. Az abai kistérségben az euró-
pai uniós támogatásból 87 ezer forint jutott 
személyenként, az enyingi kistérségben 150 
ezer forint, míg a sárbogárdi kistérségben 
mindössze 58 ezer forint jutott állampolgá-
ronként. Ezek a számadatok mindennek ne-
vezhetők, csak méltányosnak nem – véleke-
dett Varga Gábor, aki e téren lépéseket is kí-
ván foganatosítani. Pontos és részletes in-
formációkkal kívánja ellátni a magyar kor-
mányt annak érdekében, hogy az arányta-
lanság mielőbb megszűnjön, s végre a sár-
bogárdi és az enyingi kistérségről se csak az 
elmaradottság jusson az emberek eszébe.

Szántóverseny
a Mezőföldön
A 2010. évi hazai és nemzet-
közi szántóversenyekről tar-
tott sajtótájékoztatót a Ma-
gyar Szántóverseny Szövet-
ség a velencei Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági, Kereskedel-
mi és Vendéglátó-ipari Szak-
középiskolában. Soós Sán-
dor, az MSZSZ titkára s a ren-

dezvény levezetője elmondta, 
hogy az országos döntő ren-
dezője az iskola lesz, társul-
va a székesfehérvár-kisfaludi 
Aranybulla Mg. Zrt.-vel, 
amely a területet biztosítja. A 
döntő időpontja: 2010. szep-
tember 18.

Turcsányi Sándorné isko-
laigazgató arról is beszámolt, 
hogy egy országos méhészeti 
kiállítással és kisebb-nagyobb 
programokkal szeretnék em-

lékezetessé tenni az eseményt. 
A szántás elméletéről és gyakor-
latáról tartott rövid ismertetőt 
Jóri István, az MSZSZ elnöke, 

amelynek során számos érde-
kességre is kitért.

L. Simon László, a térség or-
szággyűlési képviselője, a me-
gyei oktatási bizottság vezetője 
is jelen volt a sajtótájékoztatón. 
– Meghívtam a vidékfejlesztési 
miniszter urat is a döntőre – je-
lentette be az eseményen. Lo-
kálpatriótaként persze azt is 
szeretné elérni a képviselő, ha a 
Mezőföldre kicsit jobban odafi-
gyelne az agrárlobbi.

A Fejér Megyei Területi Választási Iroda ve-
zetője, dr. Varjú Mihály július 29-én szak-
mai felkészítőt tartott a Megyeháza Dísz-
termében a 2010. évi helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek választását 
megelőzően Fejér megye települései helyi 
választási irodáinak vezetői részére.

Dr. Varjú Mihály főjegyző előadásában el-
mondta, hogy a települések által eddig vég-
zett munka törvényesnek és szakszerűnek 
értékelhető, ezt a legutóbbi területi választá-
si iroda vezetői felkészítésen az Országos Vá-
lasztási Iroda is elismerte. Vázolta az október 
3-i választással kapcsolatos jogszabály-módo-
sításokat, felhívta a figyelmet a rövid határ-
időkre. Hangsúlyozta, hogy a választói név-
jegyzéket augusztus 18-tól augusztus 22-ig 
közszemlére kell tenni. Ismertette a jelenlé-
vőknek a Területi Választási Iroda ügyeleti 

rendszerét, illetve az ügyeletet ellátó szemé-
lyek elérhetőségét.

Unger József, a területi választási iroda in-
formatikai helyettes vezetője részletes elő-
adást tartott a választás során a helyi válasz-
tási iroda vezetőire háruló informatikai, adat-
rögzítési feladatokról. Kiemelte, hogy a név-
jegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt 
az ajánlószelvénnyel együtt 2010. augusztus 
16. és augusztus 19. között kell megküldeni a 
választópolgároknak.

Ezt követően a Fejér Megyei Önkormány-
zati Hivatal munkatársai ismertették a helyi 
önkormányzati képviselő- és polgármester 
valamint a kisebbségi önkormányzati válasz-
tással kapcsolatos jogszabályi rendelkezése-
ket – dr. Varjú Mihály főjegyzőhöz hasonlóan 
különös figyelmet szentelve az aktuális jog-
szabályváltozásoknak, illetőleg a belőlük ere-
dő, a jegyzőket érintő aktuális feladatoknak.

 Várnagy Lilla a választási eljárás során 
érintett szervek – így a választási bizottsá-

gok, valamint választási irodák – feladatáról 
és hatásköréről tartotta prezentációját, továb-
bá külön foglalkozott a választási eljárási tör-
vénynek a választás során alkalmazható, jog-
orvoslatra vonatkozó rendelkezéseivel.

Dr. Ivanits Viktor Miklós a választással 
kapcsolatban ismertette a jelölő szervezetek, 
a jelöltek, valamint a listák bejelentésére és 
nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályo-
kat, valamint a választópolgárok ajánlást érin-
tő jogosítványait.

 Dr. Krausz Miklós pedig a kisebbségi ön-
kormányzati képviselők választása tárgyában 
történt jogszabály-módosítások tükrében 
mutatta be a kisebbségi önkormányzati kép-
viselők választására vonatkozó jogszabályi 
hátteret a kisebbségi önkormányzati választá-
sok tekintetében érintett jegyzők részére.

A konferenciát a felmerülő kérdéseket 
megvitató konzultáció és a frissen kinevezett 
jegyzők – Fejér megye főjegyzője előtt törté-
nő – eskütétele zárta.

M e g y e i  h í r e k

Szemüket délvidékre vessék!

Jegyzői felkészítő

Közös sajtótájékoztatón vázolta a jelenlegi helyzetet, és igyekezett 
megoldásokat is felmutatni Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke, illetve Varga Gábor országgyűlési képviselő, megyei képvi-
selő, Cece polgármestere. A célkeresztben Fejér megye déli része volt.
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– Hogyan indult a pályája, minek készült fi-
atal korában?

– Mindig is sportoltam, és szerettem a gye-
rekeket, ezért jelentkeztem a Magyar Testne-
velési Egyetemre. A diploma letétele után 9 
éven át tanítottam az enyingi gimnáziumban. 
2003-ban azonban váltottam, azóta egy bizto-
sítónál dolgozom szakértőként, illetve folytat-
va a családi hagyományt, szőlészettel és borá-
szattal foglalkozom. 

– Mekkora területen, milyen fajtákat ter-
meszt?

– Enyingen, Balatonszepezden és 
Balatonfőkajáron összesen hét hektáron, fő-
ként fehér fajtákat: a száraz borok alapjául 
szolgáló zenitet, karátot és olaszrizlinget, vala-
mint a csemegeszőlők közül chasselast és fa-
voritot. Az enyingi Fehér-hegy és Öreg-hegy  
kitűnő termőhelyi adottságokkal bír a kék 
zweigelt számára. Hagyományos, oxidatív 
úton előállított, fahordós érlelésű boraink 
vannak, ötvenezer literes tároló kapacitással. 

– Mennyire kifizetődő ma a minőségi borké-
szítés?

– Abban a kis, őstermelői léptékben, 
amelyben mi dolgozunk, inkább szerelem, 
mint üzlet. Ám aki egyszer szőlőművelésre 
adja a fejét, tudja, mennyire nehéz abbahagy-
ni azt. Az ember kötődik a földhöz, a borké-
szítés művészete pedig olyan örömteli tevé-
kenység, ami mással nemigen pótolható.

– Mégsem maradt kizárólag mezőgaz-
dász…

– Mindig is vonzottak a közügyek. Az 
enyingi asztalitenisz-szakosztály igazgatója-
ként 8 éve veszek részt a városi sportegyesü-
let elnökségének munkájában, tagja vagyok a 
Balatonaligai Hegyközség választmányának, 
valamint az enyingi gazdakör elnökhelyet-
tese vagyok. 2009 áprilisában tagjává foga-
dott  a Nemzetközi Szent György Lovagrend, 
a megyei priorátus kincstárnoka tisztségét vi-
selem.  2006-ban indultam az önkormányza-
ti választásokon, és a helyiek bizalmából man-

dátumhoz jutottam. Azóta vezetem a Oktatá-
si, Kulturális és Sportbizottságot

– Melyek voltak a bizottság legfontosabb fel-
adatai, eredményei az elmúlt négy év során?

– Túl vagyunk egy intézményi összevoná-
son – a gazdasági okokból végrehajtott racio-
nalizálás úgy érzem, viszonylag zökkenőmen-
tesen, minden érintett számára megnyugta-
tóan ment végbe. Létrehoztunk egy műfüves 
futballpályát, és sikerült konszolidálnunk az 
önmagát túlvállalt városi  sportegyesület mű-
ködését. Utánpótláskorú labdarúgóink me-
gyei szinten kitűnő eredményeket értek el. 
Büszkék vagyunk rájuk…

– Nem hiányzik a testnevelő tanári munka?
– Egy kicsit, de a sportügyek felelőseként 

tulajdonképpen maradtam a lényegnél… 
A célom változatlanul az, hogy a gyermeke-
ket egészen korán a sport szeretetére szoktas-
suk. Áttételesen ugyan, de igenis múlik egy te-
lepülés jövője azon, hogy fiataljai rendszere-
sen mozognak-e. Szép dolog a versenysport, 
csodás érzés látni, amikor világversenyeken 
szerepelnek kiválóan a magyarok, ám az csak 
szűk réteget érint. Nagyon fontos, hogy erő-
sítsük a tömegsportot, és települési szinten 
minden lehetőséget, személyi és tárgyi felté-

telt biztosítsunk ahhoz, hogy a gyerekek tar-
talmasan töltsék szabadidejüket. Aki már kis-
korában sportolni kezd, kisebb eséllyel nyúl a 
cigarettához, szinte biztos, hogy kerüli a dro-
got, és nem válik számítógépfüggővé. A sport 
belső fegyelmet ad, rendszerességre, rendre 
szoktat, és nem utolsósorban közösségformá-
ló ereje van. Ha kiemelten támogatjuk a helyi 
sportéletet, bizonyosak lehetünk abban, hogy 
fizikailag és mentálisan is egészséges, össze-
tartó nemzedék nő fel – bennük rejlik a tele-
pülés további fejlődésének lehetősége.

– Önkormányzati képviselőként a sportélet 
erősítésén túl mit sorolna Enying legfontosabb 
megoldandó feladatai közé?

– Elsőként csökkenteni kell a munkanélkü-
liséget. Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy 
a helyi kis- és középvállalkozók bevonásával 
szakképző központot létesítsünk Enyingen. 
Ez természetesen nem megy pusztán önerő-
ből, a vállalkozásoknak meg kell erősödniük 
– bízunk az új Széchenyi-tervben! Másik fon-
tos kérdés a kistérségi egészségügyi szakellá-
tás. A Fejér Megyei Szent György Kórházhoz 
tartozunk; a bejárás pedig megterhelő és idő-
igényes – ezen mindenképpen változtatni sze-
retnék.

– Ennyi elfoglaltság mellett marad bármire 
szabadideje?

– A családomra feltétlenül.  Három gyerme-
kem van. Tizenöt éves nagyfiam már mellettem 
szorgoskodó, kezdő borász, tizenkét éves kis-
lányom természetesen az „énekesnő szeretnék 
lenni” tüneményes korszakát éli, és egy éve szü-
letett még egy pici lány, akire ha csak ránézek, el-
olvadok. Teljesen elhagy az atyai szigor…

INTERJÚ GEBULA BÉLÁVAL

A borkészítés művészete 
örömteli tevékenység

A tömegsport az egyik legfontosabb közösségformáló erő – véli 
Gebula Béla Ákos, az enyingi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke. A képviselő nem csak a sportban mozog otthon: a Gebula csa-
lád finom borairól is ismert a környéken.

 
A Simon és Simon Kft. agárdi

pincészetében 20 liter vásárlása
esetén nagy kedvezménnyel 

adjuk a folyóborokat.
 Telephelyünkön friss szilva 

és jó minőségű szilvacefre kapható 
a készlet erejéig.

Érdeklődni a 22/570-085-ös 
telefonszámon lehet.

Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu

HIRDETÉS

fehervarujsag-cs4-2010-08_Save.indd   9fehervarujsag-cs4-2010-08_Save.indd   9 2010.08.02.   17:33:192010.08.02.   17:33:19



1 0  •  F e j é r  L a p 

E g é s z s é g ü g y

három zenei darab meghallgatá-
sa után dr. Mészáros Lajos, a fris-
sen kinevezett ügyvezető főigazga-

tó-főorvos köszöntötte az ünnepelteket és 
meghívott vendégeiket. Székfoglalónak is 
beillő beszédében az összefogás kötelmei és 
fontossága mellett kiemelte: a válságkeze-
lés egyik fő iránya és lehetősége az önkor-
mányzati és szakmai háttértámogatás bir-
tokában a teljes szerződésállomány újratár-
gyalása lesz. Az ügyvezető főigazgató hang-
súlyozta: köszönet jár a kollektívának a ki-
tartó, összehangolt és áldozatos munkáért, 
amelyet a „zöld rendelő” gyorsított ütemű 
kiköltöztetése során tanúsítottak. Az újdon-

sült intézményvezető köszönetet mondott 
elődjének, dr. Máté-Kasza Lászlónak, vala-
mint a tulajdonos önkormányzat képviselő-
inek. Dr. Mészáros Lajos stílus- és koncep-
cióváltást ígért, ugyanakkor kiemelte: veze-
tői stratégiája a már megkezdett változások 
következetes végigvitelén alapul. Köszöntő-
je végén elismerését fejezte ki az ünnepség 
során kitüntetést érdemlő orvosoknak, ápo-
lóknak, kórházi dolgozóknak.

A főigazgató beszéde után Pintér Attila 
gazdasági alpolgármester arról beszélt, hogy 
az intézmények valós értékét az ott dolgo-
zó szakemberek jelentik. A dicsérő szavak 
mellett elmondta, hogy soha nem volt még 

ilyen nehéz anyagi helyzetben az egészség-
ügy, ami teljesen méltatlan a vállalt felada-
tokhoz képest. Cserna Gábor humán alpol-
gármester beszédében jelezte, hogy az ága-
zat válsága minden eddiginél súlyosabb, a 
napi működési zavar szintjét súrolja a nagy-
mértékű eladósodottság, ami az egészség-
ügyön belül a dunaújvárosi kórházat is érin-
ti. A humán alpolgármester vázolta az új 
kormány egészségügyet érintő intézkedé-
seit. A cél a kiszámíthatóság megteremté-
se mellett felszámolni a rendezetlen viszo-
nyokat. A köszöntőbeszédek után a kineve-
zések, az emlékérmek, a kiváló dolgozói és 
az igazgatói dicséretek átadása következett. 

A ceremónia zárásaként dr. Rombauer 
Edit főorvos mondott köszönetet az ünne-
peltek nevében, majd néhány gondolatban 
megemlékezett a nagy elődökről, a település 
és a kórház névadójáról, valamint az anyák 
megmentőjéről: Semmelweis Ignácról.

A

Új vezető 
a Szent Pantaleon 
Kórház élén
Július 1-jétől új ügyvezető főigazgató-fő-
orvosa van a Szent Pantaleon Kórház 
Nonprofit Kft.-nek. A Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatával tör-
tént megállapodás alapján, közös megegye-
zéssel, 2010. június 30-ával megszűnt dr. 
Máté-Kasza László tizenkét és fél éve tartó 
ügyvezető főigazgató-főorvosi megbízása. 
Utódja 2010. július 1-től dr. Mészáros La-

jos, a volt stratégiai igazgató lett. A megüre-
sedett stratégiai igazgatói posztot nem töl-
tik be, s ezután csak egy orvos igazgató lesz 
dr. Parrag József személyé-
ben. Az orvos igazgató 
mellett két helyettes látja 
el a feladatokat: dr. Ha-
lász Judit a járóbeteg-el-
látásért, dr. Gyön-
gyösi Pál (az ed-
digi orvos igaz-
gató) pedig 
a fekvőbe-
teg-el lá-
tásért fe-
lel majd.

Szent Pantaleon Kórház: 
Semmelweis-ünnep díjesővel

Összevont Pantaleon-Semmelweis Emlékünnepség helyszíne volt jú-
lius 12-én, hétfőn a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház előcsarno-
ka. A rendezvény megnyitásakor az ünnepi hangulatot Beke Beáta gi-
tárjátéka biztosította.

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

HIRDETÉS

Dr. Mészáros Lajos
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rendhagyónak számító kezdemé-
nyezés ünnepsége a Club Aliga 
Clinic falán elhelyezett emléktáb-

lánál kezdődött, ahol elsőként dr. Herná-
di Mária bőrgyógyász főorvos köszöntötte 
a vendégeket. Albert Schweitzer sokoldalú-
ságáról, orvosi nagyságáról emlékezett meg, 
megemlítve orgonaművészi, zenetudósi, te-
ológiai és lelkipásztori tevékenységét. 

– Mint hívő embernek, számomra pél-
daértékű Albert Schweitzer krisztusi aláza-
ta az orvoslásban, a leprások, számkivetet-
tek gyógyításában, a művészetekben és a 
lelkipásztori munkában egyaránt – hangsú-
lyozta a főorvosnő.

– „Az a dolgunk, hogy amíg létezünk, 
összhangban éljünk minden élővel, közben 
pedig tegyünk világunk jobbá tételéért a 
legtöbbet, amit tudunk” – idézte a Nobel-
díjas tudós gondolatait dr. Balogh Ibolya, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Hihetet-
lenül gazdag, hosszú és tartalmas élet volt 

az övé – folytatta –, s ennek a zene is szer-
ves részét képezte, így bizonyára a hangje-
gyek közötti harmónia is hozzásegítette ah-
hoz, hogy minden más tevékenységében 
is az összhangot keresse. Az elnök asszony 
szólt arról is, hogy az ünnepelt személyisé-
ge élő példa arra, hogy modern korunkban 
is ötvözni lehet Leonardo Da Vinci sokszí-
nűségét, Assisi Szent Ferenc tisztaságát és 
Don Quijote nemes elszántságát. Példamu-
tató élete szilárdan beágyazódott az em-
beriség történetének közös útjába. Amíg 
a társadalom, erkölcs, hit, művészet és tu-
domány léteznek e világon, emléke mindig 
eleven lesz.

A Bibliát olvasó emberek számára em-
lékezetes ároni áldásról szólva Kuti Géza, 
a Veszprémi Református Egyházmegye es-
perese hangsúlyozta, a Nobel-békedíjas tu-
dósról készített fotóra pillantva látható: su-
gárzik róla az, amit az áldás is üzen: „ra-
gyogtassa szent orcáját reánk” a Terem-

tő. Ezt követően ünnepi köszöntőjében 
Balatonvilágos polgármestere, Fekete Bar-
nabás arról beszélt, a tudós orvos elsősor-
ban adni szeretett, szüntelenül kereste em-
bertársai javát, s nem arra várt, hogy ő kap-
jon valamit. Az alkalmat áldásmondás-
sal köszöntötte Hegyi András baptista lel-
kipásztor, majd az ünnepség első részének 
zárásaként dr. Hernádi Mária és dr. Balogh 
Ibolya közösen leplezték le az emléktáb-
lát, amely ezentúl az orvosi rendelő falát dí-
szíti. Az ünnepi hangulatot a Fejér Megyei 
Szent György Kórház kórusa és a helyi nép-
dalkör műsora színesítette. Az emléknap a 
balatonfőkajári református egyházközség 
templomában folytatódott tovább. 

A

Albert Schweitzerre emlékeztek
Szakmai körökben méltatlanul kevés szó esik dr. Albert Schweitzer éle-
téről, munkásságáról. Az orvos-teológus születésének 135. évfordu-
lója alkalmából – dr. Hernádi Mária bőrgyógyász főorvos kezdemé-
nyezésére, Tóka Szabolcs zeneművészeti igazgatóval közös szervezés-
ben – tavasszal emléktáblát avattak Székesfehérváron. A nemes hagyo-
mány folytatásaként a Nobel-békedíjas orvos tiszteletére a főorvosnő 
balatonaligai rendelőjének falán újabb emléktábla avatásra került sor. 
A megemlékezést népzenei műsor és énekkari szolgálat is színesítette. 
Az ünnepségen a térség állami és egyházi elöljárói is köszöntőt mondtak.

A K&H Csoport és a K&H 
Egészséges Nemzetért Ala-
pítvány 2010-ben hetedik al-
kalommal indította el a K&H 
gyógyvarázs gyermek-egész-
ségügyi programját. 

A K&H Csoport a K&H 
MasterCard kártyaprogram ke-
retében minden ezer forintos 
vásárlás után egy forintot utal 
a K&H gyógyvarázs program-
nak. A program fő elemét ké-
pező országos pályázat hatá-
lya kiterjedt az Országos Egész-
ségügyi Pénztár által finanszí-
rozott, Magyarországon fek-

vőbeteg-szakellátást végző 
gyermekszakkórházak, kórhá-
zak, klinikák és országos inté-
zetek gyermekosztályaira, il-

letve a gyermekmentési tevé-
kenységet végző mentőszolgá-
latokra is. Az intézmények az 
összesen bruttó 25 millió fo-

rintos pályázati alapból egyen-
ként legfeljebb 5 millió fo-
rint értékben pályázhattak 
gyermekgyó-gyászati és men-
tési eszközökre. 

Az elmúlt hat évben Fe-
jér megyében, a mostani támo-
gatással együtt, összesen 16,4 
millió forint értékben adomá-
nyozott olyan alapműszereket, 
melyek a mindennapi gyógyí-
tás során nélkülözhetetlenek. 
A dunaújvárosi kórház most 
4 892 325 Ft értékben kapott 
életmentő eszközöket, amelye-
ket július elején vehettek át.

Eszköztámogatás a dunaújvárosi gyermekosztálynak
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kiváló bekk 2006-tól (volt) a 
Briancon játékosa. Az előző éve 
remekül sikerült, hiszen megnyer-

ték a Francia Kupát, és dobogóra léphettek 
a bajnokságban. Csapata összeomlása ért-
hetetlen számára.

– Július 28-án délelőtt a klub elnö-
ke e-mailben értesített a csapat körü-
li csődhelyzetről. Tájékoztatott, hogy a 
brianconi jégkorongcsapat jövőre a francia 
negyedosztályban indul, és megköszönte az 
eddigi lelkes játékomat. Az érdekes az, hogy 
mi, játékosok soha semmit nem éreztünk a 
problémából. Egyetlenegyszer nem fordult 
elő, hogy anyagi gond lett volna a csapat kö-
rül, nem volt olyan alkalom, hogy a fizeté-
sünk akár csak egy napot is késsen. Az utób-
bi időben hallottunk ezt-azt, de mindenki 
bízott benne, hogy túl leszünk a nehézsége-
ken. Kedd reggelig így is tűnt. Most azon-
ban minden összedőlt, amit a brianconi jég-
korong-egyesület felépített, az amatőr baj-
nokságban kezdhetik újra az építkezést. 
Tétlenkedni nincs időm, szinte óráról órá-
ra változik a helyzet. Szinte mindegyik csa-
pat játékoskerete kialakult már, a jövő héten 
kezdődnek a felkészülések. Franciaország-
ban ráadásul a fizetési sapka miatt kevés a 
szabad hely. Itt csak az első osztályban ját-
szanék. Több klubtól is érdeklődtek, hívtak 
korábbi csapattársaim is. Őszintén szólva, a 
prioritást a franciaországi légióskodás foly-
tatása jelenti számomra, mert úgy tervez-
te a család, gyermekem ott folytatja a meg-
kezdett iskolai tanulmányait. Azonban az is 
biztos, hogy ilyenkor kevés esélyem van egy 
jó ajánlatra. Azt is eldöntöttem, ha nem tu-
dok Franciaországban maradni, akkor ha-
zajövök. Jólesett, hogy a hír hallatán koráb-
bi csapatom egyből megkeresett, és azóta is 
többször jelezték, számítanak rám.

– Még ne szakadjunk el Franciaországtól. 
Hogyan érezték magukat Brianconban?

– Remekül, de ami a legfontosabb, hogy 
a családom is élvezte az életet ebben a festői 
szépségű kisvárosban. Briancon egyébként 

egy tizenkétezres, gyönyörű város a hegyek-
ben, a legalacsonyabb pontja is magasabb, 
mint a Kékes tető, s általában csak július ele-
jére olvad el a hó. De a nyári szezon is éppoly 
gyönyörű, mint a téli, ilyenkor is rengeteg a 
turista. A fiam itt végezte el az általános isko-
la első osztályát, a lányom, aki tizennyolc hó-
napos, kint született. Feleségem otthon volt, 
rólunk gondoskodott, biztosította a hátteret, 
hogy csak a sportra koncentrálhassak.

– Milyen plusz élményeket adott eddig a lé-
giós élet?

– Európában már igazából nincsenek 
nagy különbségek. Inkább az volt nehezebb, 
hogy külföldiként mindig oda kellett ten-
nünk magunkat, nem nézték el, ha gyengéb-
ben ment volna a játék. Ugyanis a követke-
ző szerződésnél már nem kérdezték volna 
meg: maradnánk-e? Alapvetően azt figyel-
tem meg, hogy az emberek, és az élet, maga 
az életminőség nyugodtabb, s ez mindenre 
kihat. A szociális háló biztos, a megélhetés 
nem okoz problémát, abszolút létbiztonság 

van. A sportban például a szervezési különb-
ségek szembeötlőek. A menedzselés pro-
fibb, a felelősség egyértelműbb, tisztább. Jó-
magam szeretnék még pár évet profi szinten 
játszani, de különösebben nem álmodozom 
semmilyen bajnokságról. Aztán el kell kez-
denem valamilyen „tisztességes” polgári fog-
lalkozás után nézni. A sporttól azonban nem 
szeretnék elszakadni, hiszen ez volt eddig az 
életem. Egy éve Brianconban a legkisebbe-
ket tanítgatom, és nagyon élvezem. Még az is 
elképzelhető, hogy végül edző leszek.

– Jogi végzettséggel rendelkezik. Előfordul-
hat netán, hogy a sportot és a jogot egyesíti 
„sportjogászként”?

– Nem rossz ötlet. A sportban kialakult, 
meglévő kapcsolatok kamatoztathatóak le-
hetnek akár a jogi pályán is. Való igaz, hogy 
itthon ügyvédjelölt voltam, már csak a szak-
vizsgám van hátra. Ha hazatérek, elcsípek 
egy vizsgaidőszakot és levizsgázom, eddig 
ugyanis erre nem volt lehetőségem. Ha a 
sportot és a jogot össze lehetne gyúrni, az 
számomra tényleg ideális lenne. A jövőm-
re vonatkozóan vannak terveim, de majd ha 
szögre került a korcsolya, akkor fogok dön-
teni arról, hogyan tovább. 

– Ráadásul a nyelvekkel sem áll hadilábon.
– A francia nyelvvel elboldogulok, csi-

szolgatom, de a fiam szintjén soha nem tu-
dok majd megszólalni. Ő segít, ha elakadok. 
Számunkra nehézkesebb a kommunikáció, 
ő pedig, ahogy hallja, meg is tanulja. De 
tény, a jégkorong révén beszélünk angolul, 
hiszen ez már a hoki világában teljesen elfo-
gadott. A válogatott mellett sincs már szük-
ség tolmácsra, mindenki ért annyit angolul, 
hogy megértjük edzőinket.

– Kicsit előre tekintve, jövőre itthon lesz a 
világbajnokság. Adódik a hamleti kérdés: fel-
jutni, vagy nem feljutni?

– Boldog vagyok, hogy egyre több srác 
kezd el hokizni, szerencsére egyre ismertebb 
sport Magyarországon a jégkorong. Már 
nem csak a meglévő jégpályák mellett isme-
rik, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 
Reméljük, ebben nekünk is volt szerepünk. 
A kérdésre pedig egyértelmű a válasz: min-
dent elkövetünk a feljutás érdekében. Érde-
kes, hogy soha nem volt olyan jó a csapat és 
a hangulat, még Szapporóban sem, mint a 
döntő napjáig Ljubljanában. Pedig Hetényi 
Zolin kívül senki sem volt csúcsformában. 
Sajnos, pont az utolsó meccsen ment el min-
den. De talán a ljubljanai kudarcból okul-
tunk, tanultunk. Tudjuk, másként kell hoz-
záállnunk a meccsekhez. Szépen, lépésről lé-

Dr. Szélig Viktor, a magyar hokiválogatott csapatkapitánya a nyár ele-
jén még egy évvel meghosszabbította szerződését a francia első osztály-
ban szereplő Briancon csapatával, majd hazatért „nyaralni”, és pihen-
ni. Az interjúnk idejében még Franciaországba készülő hátvéd azonban 
könnyen lehet, hogy csak összecsomagolni tér vissza a gallok földjére.

NYARALÁSBÓL KÖLTÖZÉS?

Befejeződhet a francia légió

A
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pésre kell építkeznünk. Kint én is elhittem, 
hogy csak mi nyerhetünk, ez hiba volt.

– A kritikus időben a csapatkapitány a ka-
pocs. A feljutás terhe nyomasztja-e mentálisan? 

– Egyáltalán nem. Viszont pont ebben az 
évben tapasztaltuk, hogy saját magunknak 
tettük magasra a mércét. Eddig a magyar válo-
gatott felfelé ívelő pályán volt, ha megvertünk 
egy nálunk erősebb csapatot, az bravúr volt, 
mára pedig elvárás. Elértük, hogy csalódást 
kelt, ha nem vagyunk elsők a Divízió I-es vi-
lágbajnokságon. Idén sok kritikát kaptunk. Ez 
jó, de azért a szurkoló nem biztos, hogy reáli-
san látja az erőviszonyokat, mi viszont tudjuk, 
hol a valós helyünk. Az biztos, hogy megint 
nem lesz egyetlen könnyű meccsünk sem. De 
Ted Sator nagyon jó szakember, s tudja majd, 
hogyan vegyük azt a kis lépcsőt, amely átsegít 
a buktatókon és a kritikus helyzeteken. Remé-
lem, minden adott lesz a jó szereplésre, hisz a 
jó közönség, a hazai pálya adott, s ha lesz egy 
kis szerencsénk, akkor együtt örülhetünk a 
végén… – Szóládi Zoltán

Rövid kaland 
Európában
A múlt ismétli önmagát. Sajnos, ezúttal nem 
a távoli – 25 évvel ezelőtti –, hanem a kö-
zelebbi múlt ismétlődött meg, amikor is a 
Videoton FC labdarúgócsapata az Európa 
Liga (korábbi nevén UEFA-kupa) máso-
dik selejtezőkörében lépett pályára a szlo-
vén NK Maribor ellenében. Nem sikerült 
megismételni a legendás elődök 1984/85-
ös menetelését, ellenben sikerült lemásol-
ni a 2006-os, a svájci Grasshoppers elleni 
UEFA-szereplést. Még az eredmény is kísér-
tetiesen hasonlított a néhány évvel ezelőtti-
re: 1:1 és 0:2, vagyis sima kiesés egy nagy-
jából hasonló játékerőt képviselő klub ellen.

Mezey György alakulatának európai ka-
landja egy párharc erejéig tartott, a szurko-
lók azzal vigasztalták magukat a hazaúton, 
hogy a magyar bajnokság hamarosan kez-
dődik, ahol a Videoton kimondva, kimon-
datlanul is a legfőbb esélyes.

Olyan országban 
élünk, ahol általá-
ban megünneplik 
az évfordulókat. 
Az írókét, a köl-
tőkét is, bár a leg-
fontosabb élet-
művek esetében 
is gyakori a fele-
dés.

Akiről most itt szó esik, még közöttünk 
lehetne. Bella István 1940. augusztus 7-én 
született Székesfehérváron, bár Sárkeresztúr 
a fölnevelő faluja. S a hetven esztendővel ez-
előtt világra jött, később Kossuth-díjas köl-
tő már négy éve halott. Csak remélhetjük, 
hogy életműve ott él sokak szívében, tuda-
tában. Egyebek között annak okán is, hogy 
számára a szülőföld, a származás, a szűkebb 
haza mindhalálig szent volt. Nem feledem a 
pillanatot, amikor búcsúztatásán, a Farkasré-
ti temetőben a keresztúriak hozták sírjára a 
hazai földet… Jelképes és szép pillanat volt.

Annak a költőnek szólt, akinek életében 
a hűség oly sokat jelentett. Akkor is, ha  – 
mint oly sokan – ő is kiszakadt a szülőföld-
ből, és nagy utat járt be. Ám hozta őseinek 
szellemi hozadékát, hozta az archaikus nyel-
vet, hozta a hovatartozás biztonságát. Őriz-
te azt, amit tanítóitól, elsősorban a versbe 
énekelt Ünnep Margittól kapott. Az édes-
apját korán elveszített fiúnak olyan szelle-
mi ajándékokat adott a fölnevelő falu, ame-
lyek hozzásegítették a tiszta szívű líra meg-
teremtéséhez. Az Ünnep Margit című vers 
kapcsán megjegyezhetjük, hogy a tanító-
nő igen közel állt a Bella családhoz. Sajnál-
ta „Pityét”, aki oly korán jutott félárvaságra. 
És Margit néni idős korában is mindig nagy 
szeretettel beszélt hajdani kedves tanítvá-
nyáról, s vonzalmuk mindhalálig kölcsönös 
volt. Ha Bella István Székesfehérváron járt, 
gyakran kereste föl tanítóját, s Margit néni 
alig élte túl a költő korai halálát. A kölcsö-
nös szeretet szép bizonyítéka a vers. A betű-
vetést tanító pedagógus alakját rajzolja meg 
a költő, s ahogy egyszer megjegyezte: akkor 
Keresztúron nem volt diszlexiás gyerek… 

Játék és pátosz vegyül ebben a versben. „Be-
tűz a nap az ablakon. / Betűket betűz a napon. 
/ Figyelek, szájáról olvasom / sugarát. Leírom, 
rajzolom.” Másutt is jellemzi sorait a stiliszti-
kai színesség, különösen a hangutánzó szavak 

uralkodnak nála. Beépíti a gyermekvers ele-
meit is művébe, ugyanakkor az az elsődleges, 
hogy az érett férfiú emlékezik vissza a régmúlt 
időre, az idillre, a szeretett tanítónőre.

Sárkeresztúr és Fejér megye hajdani vilá-
ga egyébként is gyakran van jelen költésze-
tében. Már a legelső időkben is, s ennek igen 
korai bizonyítéka egy, még tizennégy eszten-
dős korában, 1954-ben a megyei napilapban 
megjelent zsengéje, a Hazafelé. „Kigördült a 
vonat csendben, / integetett az állomás, / de én 
csak az utat figyeltem, / az érdekelt és semmi 
más. / Csak lestem, vártam szívrepesve, / átnéz-
ve az ablakon, / mikor int már felém a mezs-
gye / a keresztúri dombokon. / Mikor köszön 
rám a kútágas, mikor köszön rám a falu, / utcá-
iról, mely mind szétágaz, gyümölccsel, mely nem 
savanyú…” Ezek a sorok kétségtelenül költőt 
jeleznek, nemesen egyszerű, veretes sorok-
kal, a tiszta érzelmek kifejezésével. Ez az az 
időszak Bella István életében, amelyben ne-
héz körülmények között élt a csonka család 
(édesapja odaveszett a második világhábo-
rúban), az édesanya betanított munkásként 
dolgozott, s a fizetése meg a nagymama özve-
gyi nyugdíja alig biztosította megélhetésüket.

Ám ez a korszak, a székesfehérvári Jó-
zsef Attila Gimnáziumban folytatott tanul-
mányok ideje az irodalmi érdeklődés szem-
pontjából is jelentős már. Ismerte az Iro-
dalmi Újságot, a Csillagot, az Új Hangot, a 
kor irodalmi fórumait, s a fent idézett vers 
mellett más műveket is alkotott. Gyönyö-
rű sora egy, a halott apát idéző versből: „Rá-
fúj az idő muzsikája, befedi, mint a feledés…” 
Ahogy egyszer maga is mondta, lepergett 
róla az ötvenes évek sematikus álköltészete, 
bár Kuczka Péter Mindenkinek, mindenki-
nek című poémája hatott rá, de pl. Juhász 
Ferenc Dózsa-eposza sokkal inkább. És ha-
tott rá a vidék ismert tanító-költője, Tanka 
János, akinek oly sokat köszönhetett.

Aztán 1966-ban megjelent első kötete, a 
Szaggatott világ már érett költőt mutat föl. 
Fölfedezhetjük benne a falusi gyerekkor 
alaprétegeit. A „kilencéves, árva evangélis-
ta” képében önmagát jelöli, utalva gyermek-
kora alapélményére, kántorságára, a temp-
lomi szolgálatra. És megírja a szegénységet, 
ezzel egyben tipikus képet fest az igazság-
talan társadalmi helyzetről, hogy aztán ké-
sőbb egyre inkább kora hű lírai krónikása le-
gyen. – Bakonyi István

MÉG CSAK HETVEN LENNE

Gondolatok Bella István költészetéről

fehervarujsag-cs4-2010-08_Save.indd   13fehervarujsag-cs4-2010-08_Save.indd   13 2010.08.02.   17:33:292010.08.02.   17:33:29



1 4  •  F e j é r  L a p 

C i v i l  h í r e k

Arany és bronz 
az ORV-n
A magyar női vízilabda-válogatott korosztá-
lyos első csapata nyerte a dunaújvárosi Fabó 
Éva Sportuszodában megrendezett Olim-
piai Reménységek Versenyét, míg második 
számú a magyar csapat a bronzérmet szerez-
te meg. A dobogóra a kanadai együttes „fér-
kőzött be” a mieink közé.

A tornán hat együttes szállt medencé-
be három napon át, július 16. és 18. között: 
az ukrán, a cseh, a kanadai, a szlovák egység 
mellett két magyar csapat taposta a vizet. 
A végig remek szervezésű, nagy magyar si-
kert hozó viadalon az egyéni díjakból is ju-
tott a mieinknek, hiszen a második számú 
nemzeti csapatban játszó Doroszlai Van-
da érdemelte ki a legjobb kapusnak járó dí-
jat, míg a torna legjobb játékosa a kanadai 
Gopreet Sohi lett.

II. Aranykulcs Fesztivál: 
a hagyományőrzés jegyében
Bőséges programkínálat várta a Kulcsra látogatókat 2010. július 
2-től 10-ig, ugyanis ekkor rendezték meg a II. Aranykulcs Feszti-
vált. A programban koncertek, kézműves foglalkozások, sporttevé-
kenységek, motoros találkozó, s szinte minden megtalálható volt a 
hagyományőrzés jegyében. Az első nap fesztiválmegnyitója után 
„Tolvaj Marci kisködmöne” elevenedett meg három népmese füzé-

reként, majd másnap a Császár-tanyán már az ötödik motoros talál-
kozóra került sor. Aztán vidám erőnléti versenyek várták a vállalko-
zó kedvű felnőtteket a III. Aranykulcs hétpróbán, és nagy sikert ara-
tott a VI. RockKulcs Fesztivál is, amelyen amatőr rockegyüttesek ad-
tak élő koncerteket. 

Természetesen nem maradhatott el a már tradícióvá vált Mester-
ségek Bölcsője Alkotónapok sorozata sem, melyre tizedszer került 
sor. S akinek még ez sem elégítette ki a kíváncsiságát, az betekintést 
nyerhetett a szintén hagyományos saolin edzőtáborba, vagy sétaha-
józhatott a Dunán. A fesztivált végül egy parádés, egész napos ün-
nepségsorozat zárta.
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Számtalan helyen hangzott már el, a 
gyermekétkeztetésnek, illetve konyhá-
inak – bölcsődétől az iskolai menzáig – 
szinte bűvészkedniük kell, hogy a szűkös 
normatívákból minőségben és mennyi-
ségben elfogadható adagokat szolgálhas-
sanak fel. Ez természetesen a megye által 
fenntartott intézményekre, így a Gyer-
mekvédelmi Központ házaira is igaz. 
Ezekben szerencsére éheznie egy gye-
reknek sem kell, mégis örömmel fogad-
ták azt a nyertes pályázatot, amelynek ré-
vén tovább javul a helyzet.

A gyermekétkeztetés országos gondjai-
nak megoldásában segít a Gyermekétkezte-
tési Alapítvány: a Gyermekvédelmi Központ 
ennek egy pályázatán nyert, és jutott így – a 
Raiffeisen Bank jóvoltából – 2 232 000 fo-
rint értékű tartós élelmiszer ellátmányhoz.

Az ünnepélyes átadáson Berta Klá-
ra, a Gyermekétkeztetési Alapítvány PR-
vezetője elmondta, hogy a bankkal szerve-
zett akcióban (amelyben az alapítvány szak-
mai partner volt) 11,5 millió forint jött ösz-
sze, ez körülbelül 1700 gyerek ellátását ja-
víthatja. A meghirdetett pályázatra beér-
kezett anyagokból ők 15-öt választottak ki, 
ezekre pedig az interneten lehetett szavazni, 
így alakult ki a tízes, nyertes mezőny. Az it-
teni, kétmillió fölötti szállítmányból nagyjá-
ból 260 gyerek két hónapi étkeztetése old-
ható meg.

Szekeres Adrien énekesnő, aki a bank 
„arca” az akcióban, azt emelte ki, hogy ez a 
segítség nem is csak feltétlenül az étkezte-
téshez nyújt segítséget, hiszen lehet, hogy 
az így felszabaduló pénz egyéb, a gyerekek 
lelkét és szellemét megmozgató programok 
megtartását teszi lehetővé. Deresné Tanárki 
Mária, a Gyermekvédelmi Központ vezető-
je elmondta, hogy másodszor nyernek ebből 
a forrásból. Köszönte munkatársai, pályázat-
írói fáradozását, és azok szavazatait is, akik 

hozzásegítették a Központot a győzelemhez. 
– Sajnos minden lehetőséget meg kell ragad-
nunk, hiszen a fenntartó megye meglehető-
sen súlyos elvonásokat kellett elszenvedjen 
az állam részéről a megelőző ciklusban – tet-
te hozzá az igazgatónő, aki még egy dologról 
beszélt: az árvízkárosultak megsegítésére szi-
gorúan a gyermekintézmények lakói és saját 
dolgozóik közt gyűjtést szerveztek, minden-
ki egyetértésével. A zsebpénzekből és a kere-
setekből önkéntes alapon lecsippentett pén-
zekből úgy hatvanezer forintot várnak, és 
majd eldöntik, hova adják.

– Tudjuk, csepp ez a tengerben, de első-
sorban azt akartuk, hogy gyerekeink ne csak 
az adományt kapó, hanem a jó szívvel ado-
mányozó lelkiállapotát is átélhessék – ma-
gyarázta Deresné Tanárki Mária.

Zárásként az igazgatónő és Balsay István, 
a megye közgyűlésének alelnöke a gyerekek 
ajándékait adta át Tagai Norbertnek, a bank 
fiókigazgatójának, Berta Klárának, Szekeres 
Adriennek és Vadász Jánosnénak, a megyei 
önkormányzat vezető főtanácsosának.

Adományok 
oda-vissza
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„Magyar sikerként is értékelhető az a brüsszeli javaslat, amely visz-
szaadná a tagállamok kezébe a döntést, hogy engedélyezik vagy 
tiltják-e a genetikailag módosított (GM) terményeket.”

Mekkora hiba. Meg is lepődöm. Az elfogulatlanságra máskü-
lönben leginkább adó gazdasági hetilap cikkének felütésében ol-
vasom. Nem a vélemény rovatban, hanem egy egyszerű tudósí-
tásban! A szerző egy pillanat alatt hazavágja további, egyébként 
a legkülönbözőbb véleményeket helyes arányban felsorakoztató 
sorait azzal, hogy – ha feltételes móddal tompítva is – sikerként 
értékeli (!): bár van nekünk, uniós tagállamoknak Európai Élel-
miszer-biztonsági Hivatalunk (EFSA), amely neves kutatók gar-
madát szerződtette a genetikailag módosított növények vizsgála-
tára, uccu, döntsük el saját hatáskörben (milyen szakmai grémi-
um kezébe is adva?), mi a jó hazánknak, s mi nem. 

Pedig nem a genetikai módosítás a legveszélyesebb ránk, ha-
nem a tájékozatlanságunk. Az emberek tudományos ismereteinek 
hiányosságait (avagy abszolút hiányát) kihasználva a médiában a 
GM növényekről érdemi párbeszéd helyett ideológiai alapú hit-
viták folynak, felbolygatva a közvéleményt és elbizonytalanítva a 
gazdákat. A sajtó érdekes módon alig-alig érint azonban olyan va-
lóban „szenzációgyanús” kérdéseket, mint: Mennyire befolyásol-
ja Európa GM-növényekkel kapcsolatos magatartását technológi-
ai versenyhátránya Amerikával, Ázsiával szemben? A hagyomá-
nyos nemesítők új technológiával szembeni ellenszenve mennyi-
ben írható a fajtapénz, a vetőmaglicencdíjak utáni verseny szám-
lájára? Miért nem készült eddig korrekt, kiegyensúlyozott tájé-
koztató anyag a GM-növények előnyeiről és hátrányairól a gaz-
dák számára? 

Engem kifejezetten elszomorít az is, hogy a biotechnológia te-
rületén elért legfontosabb hazai eredmények szinte semmilyen 
publicitást nem kapnak.

Amikor egy ismerősömmel beszélgettünk a témáról, csípőből 
rám sütötte, hogy „te GMO-hívő vagy”. – Egy fenét – mondtam. 
Pusztán érdekel, mit is utasítunk el, s miért? Ahhoz, hogy híve le-
gyek a technológiának vagy ellenezzem azt, sovány alap az a né-
hány könyv, több tucatnyi tanulmány és cikk, amit olvastam róla. 
De arra éppen elég, hogy egészséges nyitottsággal és szkepticiz-
mussal szemléljem a dolgot – nem zsigeri ellenszenvvel, amit be-
lém próbál kódolni a média. – Méhes Mónika

Vigyázó Kéz Testvértábor 
– kilencedszer
Az nem ritka, hogy a testvérek együtt táboroznak. De van egy tá-
bor, ahol ez rendkívülinek számít. A „Vigyázó Kéz” Gyermekvé-
delmi Egyesület évente rendez olyan táborokat, ahol találkozhat-
nak azok a testvérek, akik állami gondozásban, egymástól távol él-
nek. Itt megismerhetik egymást, szorosabbá válnak a kapcsolatok, 
ezért nagyon fontos.

Az idén kilencedik alkalommal szervezte meg a székesfehérvári 
„Vigyázó Kéz” Gyermekvédelmi Egyesület az állami gondozásban, 
de különböző ellátási helyeken nevelkedő vér szerinti testvérpár-
ok egyhetes találkozóját július 9. és 15. között Balatonfenyvesen. 

A kilenc településről (Adony,  Martonvásár, Perkáta, Székes-
fehérvár, Lepsény, Ráckeresztúr, Úrhida, Vál, Velence) érkezett 
a 6-19 éves táborlakók programjában a fő szerepet egymás meg-
ismerése, együttes tevékenységek végzése alkotta. Strandidő kö-
szöntött ránk, így a Balatonban való fürdőzés napi többszöri prog-
ramként szerepelhetett. A testvérpárok kapcsolatteremtését-ápo-
lását szakemberek kísérték, segítették. A tábor finanszírozása 
nagy gondot okozott egyesületünknek, mivel a három nyertes pá-
lyázatunkból csak a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének támogatá-
sa érkezett meg az egyesület számlájára. 

 – Janó Andorné Ildikó táborvezető, elnök

Baracs: Nemes ügyért adakoztak
Másodszor rendezték meg a Dunaújváros melletti Baracson azt a 
jótékonysági fesztivált, amelynek bevételét öt, helyi, tartósan beteg 
gyereket nevelő családnak ajánlották fel a szervezők.

A Nagy Sára, Meleg Bence, Martin Konrád, Annus Viktor és Var-
ga István megsegítésére megrendezett fesztivált 2010. július 10-én, 
szombaton tartották rekkenő forróság közepette. Ez azonban nem 
vette el a helybéliek és a segítő szándékú környékbeliek kedvét az 
adakozástól. A reggel nyolc órától kezdődő programok egészen es-
tig, a tábortűzgyújtásig változatosak és látványosak voltak. A szinte 
félóránként változó események és programok között mindenki talál-
hatott önmagának és családjának tetszőt, hiszen a sportprogramo-
kon kívül zenés produkciók, különféle bemutatók váltották egymást.

Ám a segítő szándék nem csupán egyszeri alkalmat jelent, hi-
szen azok, akik utólag is támogatni szeretnék az öt gyermeket, 
az Annamatia Templomosért Alapítvány számláján 10700134-
24520007-51100005 (CIB) bármikor megtehetik.

Tájékozódni, tájékozódni, 
tájékozódni
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