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Hazaérkezett 
a koronázási palást 
Újra van Fehérváron koronázási pa-
lást. A III. Béla Lovagrend egy máso-
latot ajándékozott a megyeszékhely-
nek. – 3. ol dal

Megyei 
lakásotthonok 
újultak meg  

BESZÁMOLÓ A 4–5. OLDALON

Út mögötte, út előtte…
Dr. Balogh Ibolyát, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnökét a minisz-
terelnök az újjáalakuló Fejér Me-
gyei Közigazgatási Hivatal vezető-
jének nevezte ki.  – 6–7. oldal

106 éves lakosunk 
köszöntése 
A megye legidősebb polgárát kö-
szöntötte lakásán 106. születés-
napja alkalmából a megyei köz-
gyűlés elnöke.  – 9. ol dal

Veterán repülők és ejtő-
ernyősök ünnepe
19. alkalommal rendezték meg 
a 62. Ejtőernyős Zászlóalj előtti 
tiszteletadási ünnepséget.  
 – 15. ol dal
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résztvevők a Megyeháza első eme-
leti aulájában gyűltek össze kora 
délután, hogy ott a megyei köz-

gyűlés nevében dr. Balogh Ibolya elnök át-
vehesse a koronázási ékszerek fából elkészí-
tett másolatát. A munkával Vasadi Gusztáv, 
erdélyi fafaragó művész ajándékozta meg a 
megyét, az alkotót magát pedig Kiss István, 
Lepsény polgármestere mutatta be. Mesélt 
családja viszontagságairól, hazatelepülésük-
ről, és ecsetelte azt a máig nem szűnő, haza-
fias lelkesedést, amely már eddig is számos, 
a mostanihoz hasonló másolat ingyenes el-
készítésére és odaajándékozására késztette a 
fafaragó mestert.

– Éppen néhány napja, a III. Béla Lovag-
rendtől vehetett át az egyházmegye hason-
ló ajándékot, a koronázási palást festett má-
sát. Az ilyesfajta munkáknál, ajándékozá-
soknál a legnagyobb érték nem is feltétlenül 

maga a tárgy – hisz annak létezik történelmi 
eredetije –, hanem az a szellem, buzgalom, 
hit, tenni akarás és jó szándék, ami az után-
zatok elkészítése mögött áll. Az ilyen gesz-
tusok teremtenek hidat a nemzeti múlt, ha-
gyományaink, a történelem tanulságai és a 
jelen problémái, tennivalói közt – jelentette 
ki dr. Balogh Ibolya.

Ezt követően a megye és a város megje-
lent vezetői a Szent István-szobornál, dísz-
őrség és a történelmi zászlók jelenlétében 
helyezték el koszorúikat a talapzaton. Az al-
kalomhoz illő prózai műsorról és a zenei kí-
séretről Tűzkő Sándor színművész és a Szé-
kesfehérvári Helyőrségi Zenekar gondos-
kodtak.

A közös ünneplés késő délután a Nemze-
ti Emlékhely Szent István Mauzóleumánál 
folytatódott, ahol a megye nevében dr. Ba-
logh Ibolya, a város nevében pedig Vargha 

Tamás országgyűlési képviselő mondott be-
szédet, a műsort Tűzkő Sándor, Berki Lilla 
népdalénekes és a Tilinkó Zenekar szolgál-
tatta.

– Szent István öröksége máig ható: abból 
merítve a magyar nép mindig talpra állt vi-
haros történelme során, és mindig erősebb 
lett. Belőle a mai kor emberei is csak tanul-
hatnak, legfőképp azt, hogy a nemzet fel-
emelkedésének alapja a törvények betar-
tása, az elesettek segítése, a becsület, a hit, 
az alázat. És hogy hinnünk kell magunk-
ban, magyarságunk, a közösség építő erejé-
ben – emelte ki a megyei elnök, aki az utób-
bi négy évre visszatekintve úgy fogalmazott, 
hogy ezen időszak alatt mindvégig arra tö-
rekedett, hogy méltó legyen a Szent István-i 
örökséghez, s becsülettel végezze el mindazt 
a munkát, amire lehetősége volt. 

Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
ezt követően elmondta, hogy Szent István 
üzenetének rendkívül fontos része az, hogy 
biztos alapokon álló államot csakis a törvé-
nyek, a jog megtartása és megtartatása men-
tén lehet építeni. Ugyanígy fontosak azok az 
erkölcsi értékek, amelyek a társadalom ko-
hézióját adják, és amelyeket államalapítónk 
a kereszténységben látott testet ölteni. Vége-
zetül nem kevésbé fontos az egyes állampol-
gárok hite és mindannyiuk összefogása ma, 
azért, hogy egy felemelkedő, erősödő nem-
zet építésének legyünk a részesei.

A beszédek elhangzása után a megjelen-
tek egy-egy szál virágot tettek kegyeletük és 
tiszteletük jeléül az államalapító szarkofág-
jának lépcsőjére.
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Az elmúlt évek kialakult hagyományaihoz híven idén is együtt ünnepel-
te augusztus 20-át, államalapításunkat, Szent István királyunkat, a je-
lenkori nemzet újraegyesítését Fejér megye és Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város vezetése. Az augusztus 19-i ünnepségre a Megyeházán és a 
Szent István-szobornál került sor.

M e g y e i  h í r e k

SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGE JÖVŐNK ZÁLOGA

Közösen ünnepelték 
augusztus 20-át

Szent István-díj 
Az idén dr. Szabó Lajosné, a székesfehérvári 
Rákóczi iskola tanítónője vehette át a mun-
káját elismerő kitüntetést Spányi Antal me-
gyéspüspöktől.

Mint a díj ismertetésében szerepel, az Állam-
alapító Szent István Érdemrend és Díj olyan szé-

kesfehérvári személy vagy intézmény munkáját ismerheti el, aki 
vagy amelyik sokat tett első királyunk életművének folytatásáért, és 
akinek munkáját Székesfehérvár polgárai példaértékűnek tartják.

2004 és 2009 között Sobor Antal, dr. Fitz Jenő, Dosztál Béla, dr. 
Martyn Gizella (posztumusz) és Sulyok János Ignác, dr. Tóth Mi-
hály és a fehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium kapták meg 
a díjat. Ehhez a sorhoz csatlakozott a csaknem három évtizede ta-
nító Szabó Lajosné, aki – ahogy mondta – soha nem ismert „elve-
szett”, fáradozásra érdemtelen gyereket. Közeli nyugdíjazása után a 
tanítónő éppenséggel a gyermekek tanulási készségeinek fejleszté-
sével kíván foglalkozni.

Elkészült az iskola Rácalmáson  
Augusztus 20-a a rácalmásiak 

számára tripla jelentőségű ün-
nep volt. A település ekkor ün-
nepelte várossá avatásának első 
évfordulóját, és a Jankovich 
Miklós Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény bővítése és felújítása is 
megvalósult.

Az iskola modernizálása az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A kivite-
lezési költségek 305 millió forintot tettek ki, amelyből az önkormány-
zatot 98 millió forint terhelte, a döntő hányadot pályázaton nyerte Rác-
almás. A forrásokból sikerült megfelelő iskolabútorokkal és eszközök-
kel berendezni az új épületszárnyat, így minden bizonnyal örömteli vá-
rakozással kezdődött a tanév a megújult rácalmási iskolában. A tanin-
tézményt L. Simon László a körzet országgyűlési képviselője avatta fel.
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A jelenleg a Nemzeti Múzeumban őrzött 
eredeti koronázási palástot 1031. augusztus 
15-én Szent István király és Gizella király-
né a székesfehérvári koronázótemplomnak 
ajándékozta. Ennek ellenére e szakrális kin-
cset ma Fehérvártól távol őrzik és mutatják 
be, ezért érezte a III. Béla Lovagrend felada-

tának egy kézzel festett utánzat elkészítteté-
sét, felszenteltetését és a megajándékozott 
városban való, méltó elhelyezését. Az au-
gusztus 15-i esemény – egyházi segédlettel 
– ezt az igyekezetet koronázta meg.

A vasárnapi harangszóra korabeli vité-
zi ruhába öltözött ifjak és a középkor höl-
gyeinek ruházatát viselő lányok sorfala állta 
körül a kék-arany festésű koronázási palást 
utánzatát. A Nemzeti Emlékhelyen, a vala-
mikori koronázótemplom megmaradt falai, 
a királyaink sírjait jelölő kőlapok közt, virág-
ágy fölött feszítették ki a kelmét, míg a kö-
szöntő, üdvözlő beszédek elhangzottak, il-
letve Horváth Imre kanonok megszentelte 
a palástot.

– Bár az eredeti hatalmi jelképek, rekvi-
zitumok értéke – mind anyagi, mind törté-
neti, mind szakrális értelemben – felbecsül-
hetetlen, tévúton jár az, aki az ehhez hason-
ló utánzatok jelentőségét lebecsüli. Jelképe-
ink erejét, gondolkodásunkat formáló ha-
tását nem az anyaguk adja, legyen bár az a 
legértékesebb is. Hanem azok, akik tetteik-
kel felsorakoznak mögöttük. És bizony, bár 
minden tiszteletem elporladt uralkodóin-
ké is, most mégis azoknak örülök, akik kor-
társaink, és akiket mégis megérintett e tár-
gyak szelleme – mondta dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi be-
szédében. – Legyen szó erdélyi fafaragóról 
vagy nagyvárosi, lovagruhába bújó diákról, 
felnőttről, vagy bárki másról, aki őket pár-
tolja, támogatja, örül a szívem, hogy élnek 
ilyen emberek! Mert ők mutatják fel azt a 
folytonosságot, ami régmúlt korokat, vitat-

hatatlan értékeket köt össze a jelennel, és 
igyekszik bevilágítani utunkat a jövőbe.

Őt követte dr. Demeter Zsófia, a Fejér Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője, 
aki a palást születését, történetét, hányattatá-
sait mesélte el, sok érdekességet a hallgató-
ság elé tárva. Végezetül Horváth Imre kano-
nok szólt, aki – Balogh Ibolyához hasonlóan 
– a tárgyban megmutatkozó szellemiséget és 
annak a ma emberére gyakorolt hatását emel-
te ki, majd megszentelte az aranyló palástot.

Ezt követően a palást hordozói – egyhá-
zi vezetéssel – a Romkertből a Belvároson 
keresztül a székesegyházba vitték a palástot, 
ahol azt átadták az egyház gondozásába.

Hazaérkezett
a koronázási
palást 

2010. augusztus 15-étől, 979 
évvel az ajándékozás után újra 
van Fehérváron koronázási pa-
lást, miután a III. Béla Lovag-
rend az eredetivel teljesen meg-
egyező másolatot ajándékozott 
a megyeszékhelynek.

Kulcs a Dunán is 
várja vendégeit  
Kulcson az idén a Duna-parton rendez-
ték meg a település augusztus 20-i meg-
emlékezését, mégpedig a jeles napon át-
adott, teljesen felújított hajóállomás és 
vendégház épülete előtt.

Az ünnepi ceremónián először L. Simon 
László országgyűlési képviselő szólt az egy-
begyűltekhez, majd Rózsa András, a főkivi-
telező elevenítette fel a munkálatokat. Kiss 
Csaba, Kulcs polgármestere kiemelte, hogy 
a felújítás összköltsége huszonötmillió fo-
rint volt, amelyhez pályázaton tizennégy-
milliót nyert az önkormányzat. Ebből két-
millióból egy modern játszóteret építettek, 
a többit a hajóállomás építésére fordítot-
ták, mely helyi vállalkozók közreműködé-
sével valósult meg. Az egykori, kilencszá-
zas évek elején épített Mahart-kikötőt há-
rom éve zárták be, mert állapota kritikus-
sá vált, s most másfél hónap alatt épült újjá. 
Az újjávarázsolt kikötőben ezentúl nagy ha-
jók is megállhatnak, és az összkomfortos 
vendégház épületében iskolás csoportok, 
vízitúrázók fogadására is van lehetőség.

Pro Pentele Díj: 
Szabó Jánosnak
Az idén már negyvenharmadik alka-
lommal adták át a Pro Pentele Díjat 
az augusztus 20-i ünnepségsorozat 
keretében Dunaújváros Pentele vá-
rosrészében.

Az elismerést még 1991-ben hoz-
ta létre a Penteléért Alapítvány. A dí-
jat azok kaphatják meg, akik a sport, a 
kultúra területén, illetve szakmai mun-
kájukkal, életükkel a település hírnevét 
öregbítik. Az idén a díjat Szabó János 
vehette át Cserna Gábor alpolgármes-
ter méltatását követően.
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zért is volt nagy öröm, hogy a gyer-
mekvédelmi központ 90 százalékos 
támogatottságú, 40 millió forintos 

uniós támogatást nyert pályázatával a mun-
kára. Mivel lényegi munkát még ebből az 
összegből sem lehetett volna igazán végez-
ni, Fejér Megye Közgyűlése az önrészen túl 
további, csaknem negyvenmilliós összeget 
szavazott meg a feladatra.

A fél éve kezdődött kivitelezői munkák 
során így elkészülhetett az épületek külső-
belső teljes felújítása, beleértve a falak hő-
szigetelését, festését, a burkolatok és a nyí-
lászárók cseréjét, a legfontosabb gépészeti 
korszerűsítéseket, sőt még kisebb építészeti 
átalakításokra is tellett. Így ma a gyermekek 
otthonai összehasonlíthatatlanul kényelme-
sebbek, barátságosabbak, mint azelőtt.

Az átadáson és bejáráson a projekt szá-
mos résztvevője ott volt: a lepsényi, ünnepé-
lyes avatón dr. Balogh Ibolya elsősorban azt 
emelte ki, hogy az előző kormányzati ciklus 
elégtelen állami felelősség- és szerepvállalá-
sa mellett a korszerűsítés anyagi alapjának 
megteremtése egyértelműen a gyermekvé-
delmi intézmény és a megyei önkormányzat 
együttes erőfeszítésének a sikere. Kifejez-

E

Megyei lakásotthonok újultak meg  
Öt, a megyei gyermekvédelem ellátó hálózatába tartozó lakásotthon 
korszerűsítése készült el nyolcvanmillió forintból. Az egy lepsényi és 
négy sárbogárdi lakásotthonban házanként 7-12 gyermek ellátásáról 
gondoskodik a fenntartó megyei önkormányzat, és bizony mind az öt 
épület rég megérett már az alapos felújításra. 

Nincs azért ok a riadalomra, még csak a 
pedagógusok megyei, szakmai szerveze-
te tartott tanévnyitó konferenciát a Me-
gyeházán.

Fejér megye oktatási intézményvezető-
it, tagintézmény-vezetőit, az intézmények 
fenntartóit, az oktatási, pedagógiai szakta-
nácsadókat és szakértőket hívta tanévnyi-
tó konferenciájára a Közép-dunántúli Regi-
onális Pedagógiai Intézet Fejér Megyei Iro-
dája a Megyeháza Dísztermébe.

A rendezvényt Bartalos Zsuzsanna, a 
KÖRPI megyei igazgatója nyitotta, rövi-
den áttekintve a szervezet céljait, ismertet-
ve az előző tanévhez kapcsolódó projektek, 
támogatások, tanácsadások és egyéb tevé-

kenységek statisztikáját. Feladatok bőven 
lesznek az idén is – folytatta –, hiszen szá-
mos változás állt be az oktatás területén, az 
osztályzásban, évismétlésben, szakképzés-
ben hozottakat említve legfontosabbként. 
A pedagógustársadalom optimista a változ-
tatásokat illetően – foglalta össze a várako-
zásokat. 

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke ezt követő köszöntőjében azt 
emelte ki, hogy nem is létezik fontosabb te-
endője egyetlen kornak sem, mint gyerme-
keiből olyan ifjakat, fiatal felnőtteket nevel-
ni, akik majd sikerrel be tudják fejezni szüle-
ik megkezdett munkáit, vagy ha szükséges, 
hát változtatni is tudnak azok elképzelésein.

A beszédeket követően a konferencia 
előadásokkal folytatódott az oktatáspoli-
tika 2010–2011. tanévi aktuális kérdései-
ről (dr. Bodó Márton politikai főtanácsadó, 
NEMFMI Oktatási Államtitkárság), az Ok-
tatási Hivatal feladatairól (Marekné dr. Pin-
tér Aranka igazgató, OH Közép-dunántú-
li Regionális Igazgatóság), illetve a hálóza-
ti tanulás gyakorlatáról (Dr. Görözdi-Nagy 
Eszter projektmenedzser, KÖRPI TÁMOP 
3.2.2. Projektiroda).

Becsengettek!

Félmilliárdos 
energetikai 
fejlesztés a megyei 
kórházban
A Fejér Megyei Szent György Kórház 
több mint félmilliárd forint értékű épü-
letenergetikai fejlesztést, korszerűsí-
tést valósíthat meg egy nyertes pályázat 
révén – tájékoztatta a médiát dr. Szabó 
László stratégiai igazgató. 

A beruházás megvalósítására az intéz-
mény az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program 
támogatási rendszeréhez nyújtott be pályá-
zatot 2009 októberében. A Bíráló Bizott-
ság a pályázatot 416 millió Ft összegű tá-
mogatásra érdemesnek ítélte 2010 áprili-
sában, majd 2010. augusztus 2-án aláírás-
ra került a fentieknek megfelelő támogatá-
si szerződés.

A beruházás összes költsége 559 mil-
lió Ft, és megvalósítása esetén évenként 47 
millió Ft megtakarítás érhető el. A 143 mil-
lió Ft nagyságrendű önrészt a Fejér Megyei 
Önkormányzat biztosítja.

Különös eset történt Du-
naújvárosban, ahol a város 
rendőrkapitánya személye-
sen fogott el egy mutogatós 
férfit a felső Duna-parton.

Augusztus közepén az Aratók szobor kör-
nyékén bicikliző civil ruhás Budavári Árpádtól 
két kutyát sétáltató hölgy kért segítséget. A ka-
pitány a férfi nyomába eredt és a kórháznál si-
került elfognia az illetőt, aki ellen közszemé-
remsértés miatt indult eljárás. A rendőrkapitány 
nem kerített nagy feneket a dolognak, mondván 
bár vezető, elsősorban rendőrnek érzi magát.

Akcióban a rendőrkapitány
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te továbbá reményét, hogy a jövőben az el-
látásra kötelezett önkormányzatok megkap-
ják majd a feladatellátáshoz feltétlenül szük-
séges forrásokat, hiszen – mint mondta – „az 
államnak és az önkormányzatoknak valami-
lyen módon mindenképpen gondoskodni-
uk kell a rájuk utaltak méltó megsegítéséről, 
mert a társadalmi szolidaritás erkölcsi fej-
lettségünk igen fontos fokmérője”. 

Deresné Tanárki Mária, a megyei gyer-
mekvédelem vezetője megköszönte a fenn-
tartó szinte erőn felüli támogatását, ami a 
sokkal lakhatóbb, otthonosabb környezet 
megteremtéséhez vezetett. Sajnos azonban – 
tette hozzá – még ebből a pénzből sem telt 
mindenre, hiszen például a tetőszerkezetek 
megerősítése, cseréje, a héjalások felújítása is 
időszerűvé vált. Figyelni fognak hát tovább-
ra is minden lehetséges pályázati lehetősé-
get, hogy ehhez is megteremtsék az alapokat. 
Külön és hangsúlyosan köszönte meg a kivi-
telező Fravino építőipari vállalkozás vezető-
jének, Tar Dezsőnek azt a gondoskodást, az 
üzlet kereteit átlépő jóindulatot, amivel ő és 
munkatársai a kivitelezést végezték.

A záróeseményen, a sárbogárdi polgár-
mesteri hivatal dísztermében tartott rövid, 
műsoros köszöntőn a projektben résztve-

vők, azt támogatók a gyermekvédelmi köz-
pont, illetve a gyerekek ajándékait vehet-
ték át (dr. Balogh Ibolya megkapta a szak-
mai szervezet Gyermekekért Díját is), majd 
a megjelentek verseket, zenés produkciókat 
és jeleneteket nézhettek meg. A délután az 
összes résztvevő közös süti-, szendvics- és 
üdítőfogyasztásával, egy jó hangulatú foga-
dáson ért véget.

Fergeteges volt 
az Augusztális
Augusztus 19-én a Fúvószenekarok és 
Mazsorettek Nemzetközi Találkozójával 
kezdődött a dunaújvárosi Augusztális 
programsorozata. Másnap, az ünnepna-
pon a Szalki-szigeten zajlottak a fonto-
sabb események: koncertekkel, tűzijá-
tékkel, sportolási lehetőségekkel.

A fúvószenekarok és mazsorettek immá-
ron tizennegyedik alkalommal adtak egy-

másnak randevút a Dózsa mozi előtti té-
ren. A zenés felvonulás után a téren energi-
kus bemutatók, majd táncház következett. 
Másnap reggel azonban már a tűzoltózene-
karral egyetemben keltették a város lakos-
ságát, majd a Szalki-szigetre érve kezdetét 
vette a fergeteges augusztális. A homokfö-
venyen strandkézilabdázók, strandröplab-
dázók, és strandfocisták népesítették be a 
sportpályákat. Persze mellettük működött 
a szokványos nagyüzem: körhintával, lán-
gos- gyros- és kolbászsütővel, kürtőskalács-
csal, és hideg sörrel. Közben az öböl vizé-
ben, az újjászülető szabad strandon önfe-

ledt lubickolásnak és a vízi sportoknak (ka-
jak-kenu) hódoltak a vállalkozó szellemű 
városlakók. A nagyszínpadon pedig a Him-
nusz hangjai után Cserna Gábor és Pintér 
Attila alpolgármesterek mondtak ünnepi 
beszédeket, majd aztán Magyar László gö-
rög katolikus, Böttger Antal református és 
Stermecki András evangélikus lelkész kö-
zösen megáldják az új kenyeret. Ezt aztán 
dr. Kálmán András polgármester szelte fel, 
és elfogyasztotta a jelenlévőkkel. Innentől 
pedig fokozatosan emelkedett a jókedv. A 
koncertek után pedig a félórás tűzijáték és 
az utcabál zárta a programok sorát.

Önkormányzati választás 
október 3-án
Fejér megye szavazókörzeteiben összesen száznyolc tele-
pülésen adhatják le a szavazataikat a választók. A szavazás 
rendjéről, amely számos új elemet tartalmaz, dr. Varjú Mi-
hály megyei főjegyző és jogi helyettese, dr. Molnár Kriszti-
án tájékoztatták a sajtó képviselőit a Megyeházán.

– Csökkent a pártok, a jelölőszervek rendelkezésére álló idő-
szak, ezzel párhuzamosan a választási szervek eljárási határideje 
szintén csökkent – mondta lapunk érdeklődésre a Fejér Megyei 
Önkormányzat főjegyzője. Dr. Varjú Mihály kifejtette: a koráb-
bi három naphoz képest két naptári napon belül kell a választási 
cselekményekben dönteni. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy az összes ajánlócédula ada-
tait tárolja a rendszer, így egyszerűen nem fordulhat elő, hogy 
valakinek az adataival több jelölt is jelentkezhessen. Sőt, ilyen 
esetben mindkét jelölés érvénytelen lesz. Ugyanígy, a népes-

ség-nyilvántartással való összevetés folytán kiszűrhetők a hamis 
névvel vagy címmel tett ajánlások is. Éppen a rendszer kérlelhe-
tetlensége okán viszont ajánlott, hogy a szükségesnél valameny-
nyivel több ajánlást gyűjtsenek a jelöltek, hiszen azokat a címek, 
nevek, személyazonosítók vétlen elírása is törölheti az érvénye-
sek közül.

A kampányidőszak szabályozásában is változás történt. A 
jogszabályi változások értelmében csak a választás napján, azaz 
október 3-án, vasárnap 0 órától este 19 óráig van kampány-
csend. Addig a jelöltek folytathatják kampányukat.

Az új szabályozás értelmében a felére csökken a megyei kép-
viselők száma. A városokban is mind a listás, mind pedig az 
egyéniben megválasztható jelöltek száma csökken. A választá-
si küszöbben is változás történt: a listás választás esetében az a 
párt szerez mandátumot, amely – a korábbi 4 százalék helyett 
– a voksok több mint 5 százalékát nyeri el. 

Az önkormányzati választás egyfordulós. Külképviseleti sza-
vazás nem lesz, így csak hazánk területén lesz lehetőség a szava-
zatok leadására október 3-án.
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– 2006 októberében nehéz örökséget vett át az 
előző vezetéstől, arról nem beszélve, hogy mind-
járt az induláskor világossá tette a kormányzat: 
a következő négy év nem lesz könnyű a megyék-
nek. Miként emlékszik vissza a kezdetekre?

– Abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy 1990 óta a közigazgatásban dolgozhat-
tam. Amikor a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nökévé választottak, azt gondoltam, hogy 
16 éves közigazgatási múlttal könnyű dol-
gom lesz. Ma azt mondhatom, hihetetle-
nül nehéz négy év van mögöttünk, az ön-
kormányzatiság leggyalázatosabb négy éve. 
2006 előtt is nehezen tudtak a megyei ön-
kormányzatok gazdálkodni. Az akkori kor-
mánypártok számára szerencsétlenül vég-
ződött önkormányzati választást követően 
azonban elvették a megyéktől a saját bevé-
tel lehetőségét, amikor az APEH-hez csatol-
ták az illetékhivatalokat. Ismert, hogy az Al-
kotmánybíróság több mint 1000 napig nem 
foglalkozott beadványunkkal, amelyben az 

illetékhivatalok ügye mellett a kötelező fel-
adatokhoz elengedhetetlen finanszírozás hi-
ányát is sérelmeztük. Mindez természetesen 
súlyos alkotmánysértés volt, de minden erő-
feszítésünk ellenére sem sikerült ezen vál-
toztatnunk. Ebben a helyzetben nem volt 
más választásunk, mint hiteleket felvenni, 
kötvényeket kibocsátani, hogy feladatainkat 
el tudjuk látni és a munkahelyeket meg tud-
juk őrizni.

A ciklus kezdetén egytől egyig végigjár-
tam valamennyi gyermekvédelmi, szociális, 
oktatási és egészségügyi intézményünket. 
Megdöbbentő dolgokkal szembesültem. 
A XXI. századtól igen távol álló körülmé-
nyek között szívvel-lélekkel dolgozó embe-
rekkel találkoztam. Nekik ezúton is szeret-
ném megköszönni, hogy mindvégig színvo-
nalas munkát végeztek, méltósággal látták el 
feladataikat. Hozzátartozik az összképhez, 
hogy a szocialista kormányoktól soha sem-
milyen segítséget nem kaptunk.

– Melyek azok a területek, amelyeken mégis 
jelentős eredményeket sikerült elérni?

– Akadtak olyan tetteink, amelyek a jövő-
nek szóltak. Ide sorolom az ingatlanvagyon 
megóvását, hiszen négy év alatt egyetlen ér-
tékünket sem idegenítettük el. Gondolok itt 
elsősorban a VVSI telephelyeire, a vajtai ter-
málfürdőre vagy több székesfehérvári ingat-
lanunkra is. Mindezt óriási eredménynek tar-
tom, tekintve, hogy pénzügyi helyzetünk a 
már említett okok miatt sohasem volt túl ró-
zsás. Mindenképpen jövőbe mutató fejlesz-
tés a megyei levéltár felújítása is, amely ugyan 
nincs még teljesen készen, de az elmúlt ciklu-
sokban csak beszéltek róla, mi pedig el is indí-
tottuk a folyamatot. Nem kevés pénz kell még 
a befejezéshez, de bízom abban, hogy az új 
kormány hozzáállása ezen is segíthet. Voltak 
komoly fejlesztéseink a Fejér Megyei Szent 
György Kórházban is, elég csak a sürgősségi 
ellátás modernizációját említenem. No és elő-
készítettük, küszöbön áll még egy nyolcmilli-
árdot meghaladó projekt elindítása is…

Olyan helyeken is sikerült – komoly pá-
lyázati pénzek révén – fejlesztéseket végre-
hajtani, amelyek a megye legelmaradottabb 
térségei. Sárbogárdon a járóbeteg-szakren-
delő és a Petőfi Sándor Gimnázium is meg-
újulhatott. Mindezeket az ott élők évtizedek 
óta várták! Lepsényben egy, Sárbogárdon 
négy lakásotthont tudtunk felújítani, ahol 
eddig mostoha körülmények között éltek a 
megyei gyermekvédelem szárnyai alatt fel-
cseperedő fiatalok.

Már a kezdetek kezdetén nyilvánvaló-
vá tettem azt is, hogy a kultúra helyzeté-

A KÖZGYŰLÉSI ELNÖKI SZÉKBŐL 
A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉLÉRE 
KERÜLT DR. BALOGH IBOLYA

Út mögötte, 
út előtte…

Dr. Balogh Ibolyát, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnökét Orbán 
Viktor miniszterelnök – szep-
tember elsejei hatállyal – az újjá-
alakuló Fejér Megyei Közigazga-
tási Hivatal vezetőjének nevezte 
ki. Ennek kapcsán kértük az el-
telt négyéves ciklus értékelésére.

Állandó néprajzi kiállítás nyílt a megyei múzeum fehérvári, Országzászló téri épületében (2009. június 26.)

I n t e r j ú
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nek javítása is fontos dolgunk. Ebben – sze-
rencsére – sokat is tudtunk tenni! Gondo-
lok itt többek között a Fejér Megyei Mú-
zeumban létrehozott állandó néprajzi kiál-
lításra, és Tác-Gorsium felújítási munkála-
taira is egymilliárdos pályázatot nyertünk. 
Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a terüle-
tet – feltárása mellett – igazi turisztikai lát-
ványossággá is tegyük! Abban a szerencsés 
helyzetben vagyok, hogy részese lehettem 
négy megye – Zala, Veszprém, Pest és Fej-

ér – egész éves millenniumi eseménysoro-
zatának.

Szakemberként azt, hogy a megyék min-
den változáson, koron át túléltek egy évezre-
det, alkalmazkodó képességük bizonyítéká-
nak tartom. Így hát meggyőződésem, hogy a 
jövőben is építhet rájuk Magyarország köz-
igazgatása.

Végül, de nem utolsósorban Sukorót em-
lítem, ahol megvédtük egész Magyarország 
számára ezt a hihetetlenül értékes ingatlan-

vagyont. A befektetők és a Gyurcsány-, illet-
ve a Bajnai-kormány rendkívüli titoktartás 
közepette igyekeztek a Velencei-tó partját 
elherdálni, ezért kész csoda, hogy időben tu-
domást szerezhettünk róla. Amikor alelnö-
kömmel, Balsay Istvánnal elkezdtünk utá-
najárni a dolognak, megdöbbentő tények-
kel szembesültünk. Világossá vált számunk-
ra, mennyire fontos feladatunk lesz ennek 
megakadályozása. Végül így is lett. Igaz, na-
gyon sokan segítettek: civil szervezetek, ki-
váló sportemberek, közéleti személyiségek. 
Olyan összefogás bontakozott ki, amilyen-
re álmunkban sem gondoltunk volna. En-
nek az óriási ellenállásnak volt köszönhető, 
hogy meg tudtuk akadályozni a táj- és kultú-
raidegen, gigantikus kaszinóváros építését. 
Ma már fogalommá vált Sukoró, s ez azoknak 
az embereknek köszönhető, akik minden ere-
jükkel képesek voltak tenni közös ügyünkért. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a 
lelkes csapatnak a tagja lehettem.

– Hamarosan egy új „csapatot” fog irányí-
tani. Milyen várakozásokkal tekint az új kihí-
vások elé?

– Immár húsz éve dolgozom a közigaz-
gatásban. Ennek során folyamatosan vál-
toztak a körülmények, de szerencsére min-
dig alkalmazkodni tudtam hozzájuk, és ko-
moly tapasztalatokra tettem szert. Nagyon 
szerencsésnek érzem magam, hogy a me-
gyei közigazgatási hivatal vezetőjeként ilyen 
rendkívüli fontosságú feladatot láthatok el.  
Aztán pedig részt vehetek majd egy új rend-
szer felépítésében, működtetésében, hiszen 
– az ezeréves megyékre támaszkodva – a 
majdan felálló megyei kormányhivatalok 
feladata lesz mindennapi életünk gördüléke-
nyebbé tétele.

Kétmilliárdos beruházás eredményeképpen a Fejér 
Megyei Levéltár csaknem háromnegyedrészt készen 
áll már. A gyönyörű, műemléki épület tényleges hasz-
nálatba vételéhez azonban – a váratlan költségnöve-
kedések miatt – még további, több százmillió forint 
szükséges…

Lepsényben, illetve Sárbogárdon öt gyermekvédelmi lakásotthont csaknem negyvenmillió forintos uniós pályázati és 
még ennél is több megyei önkormányzati hozzájárulásból újítottak fel. Az ünnepélyes átadáson a gyerekek szája fülig 
ért, néhány nevelő pedig örömében meg is könnyezte a várva várt átalakulást.

A szociális intézmények, az ápoló-gondozó otthonok tarthatatlan helyzetére, a lehetetlen körülményekre hívta fel a 
figyelmet dr. Navracsics Tiborral (a Fidesz akkori frakcióvezetőjével) dr. Balogh Ibolya – országos sajtótájékoztató 
Sárosdon, 2007. július 5-én. 
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Mint ismeretes, a képviselő a nyári hóna-
pokban virágosíttatta fel a székesfehérvá-
ri 17-es Magyar Királyi Honvéd Gyalogez-
red „oroszlános” hősi emlékműve környeze-
tét. Ám innen rövid időn belül ismeretlenek 
az éj leple alatt ellopták a dísznövényeket és 
a tujákat. 

Simon László elmondta, a megyeszék-
hely közterületeinek vandál és üzletszerű 
rombolása mára folyamatossá lett. Példa-
ként említi az egykori Ybl iskola elől ello-
pott, majd feldarabolt szobrot és a Szent Ist-
ván Székesegyházzal szemközt elterülő park 
rombolását is. Az esetek helyszínén fotót ké-
szített, amelyet honlapján, a www.simonl.hu 
tett közzé. Véleménye szerint általánosnak 
mondható, hogy a kulturálatlan utcai visel-
kedésnek, közterületi lopásoknak, rongá-
lásoknak csak az elkövetők szándéka szab 
határt. Azt tapasztalja, hogy a rendvédelmi 
szerveknek a bejelentéseket követően indí-
tott „fokozott jelenléte” sem hoz igazi sikert, 
más illetékesek lemondóan széttárják karju-
kat, mondván „ezzel sajnos együtt kell élni”.

– Nos, a mondanivalóm veleje, hogy 
nem kell mindezzel együtt élnünk! Nem 
kell eltűrnünk, hogy míg egyesek gyarapíta-
ni igyekeznek a várost, szépíteni közös kör-
nyezetünket, addig mások gátlástalanul ran-
dalírozzanak, romboljanak, lopjanak! Sok-
kal inkább azt kellene tennünk, hogy meg-
teremtjük a rendfenntartáshoz szükséges 
körülményeket – hangsúlyozta.

Tájékoztatójában hangot adott annak is, 
hogy javasolja, Székesfehérvár és a megye 

többi településének döntéshozói nyilvánít-
sák ki, hogy valamennyien a „rendcsinálás 
elkötelezettjei”. Ezzel párhuzamosan az il-
letékes városi és megyei rendőri irányító 
szervezetek készítsenek távlati tervet arról, 
hogy milyen fejlesztésekkel, létszámnöve-
léssel lennének képesek biztosítani a közte-
rületeken a mindenki által elvárható rendet 
és biztonságot. A képviselő mindennek ér-
dekében azzal a javaslatával is élt, hogy in-
duljon el egy konzultáció az önkormány-
zatok, a polgárok és a civil szervezetek kö-
zött. Elmondta: nem szabad megengedni, 
hogy az utcákon, közterületeken és közin-
tézményekben a vandalizmus, a bűn és az 
erőszak kisebbsége legyen az úr, és meghát-
rálásra kényszerítse a társadalom rendköve-
tő többségét.

A megyei önkormányzat és több más 
szervezet közös segélygyűjtő akcióinak 
lezárásáról és eredményéről adott tá-
jékoztatást a Megyeházán a Fejér Me-
gyei Közgyűlés elnöke, dr. Balogh Ibo-
lya; a Fejér Megyei Honvéd Nyugállomá-
nyúak Székesfehérvári Klubjának elnö-
ke, Szalai Gábor; a Fejér Megyei Nyug-
díjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szer-
vezetének vezetője, Kucziné Faddi Éva; 
az „Életet az Éveknek” Fejér Megyei és 
Székesfehérvári Egyesülete első embere, 
Rubina Sándor; az Alba Volán Zrt. képvi-
seletében Kereki Lajos főmunkatárs, to-
vábbá Tolcsvay Béla.

– A tavaszi árvizek nagyon sok embert, 
családokat, sőt egész településeket sodortak 
kilátástalan helyzetbe, olyanba, aminek a 
megoldására önerőből képtelenek. Ők nem 
számíthatnak másra, mint az állam és em-
bertársaik segítségére – fogalmazott dr. Ba-
logh Ibolya.

Röviden összefoglalta a gyűjtés történe-
tét, elmondva, hogy június elején a Fejér 

Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvé-
delmi Szervezete azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy regionális kulturá-
lis találkozójuk idején – amit június 18-án, 
a Megyeháza Dísztermében kívántak meg-
rendezni – adománygyűjtést is folytathas-
sanak az árvizeket leginkább megszenve-
dett megyei települések javára. Ehhez ter-
mészetesen hozzájárult, sőt, elnöki kezde-
ményezésre a gyűjtést kiterjesztették, az 
önkormányzat munkatársai több más szer-
vezettel, intézménnyel és magánszemély-
lyel egyeztetve a további pénzbeni adomá-

nyokhoz gyűjtődobozokat helyeztek el a na-
gyobb közforgalmú megyei intézmények-
ben és más, csatlakozó helyeken, a felaján-
lott tárgyi adományok gyűjtéséről és táro-
lásáról pedig a Megyeházán gondoskodtak.

Időközben, június végén Tolcsvay Béla 
kereste meg a megyei közgyűlés elnökét egy 
jótékonysági hangverseny gondolatával, en-
nek nyomán pedig a pázmándi Szép Nap 
Közhasznú Egyesülettel, a Martonvásári Ön-
kormányzattal, az MTA Kutatóintézetével és 
a Martonvásári Nyár Egyesülettel együttmű-
ködve a jótékonysági koncert meghirdetésre, 
majd július 9-én a martonvásári Brunszvik-
kastély parkjában megrendezésre is került.

Meghallgatva a megyei védelmi bizott-
ság és mások véleményét a megyében esett 
károk mértékéről és fajtáiról, a szervezők 
úgy döntöttek, hogy a tárgyi adományokat 
az azokra sokkal inkább rászoruló Edelénybe 
és Felsőzsolcára juttatják el, ez történt meg 
július végén, a pénzbeni adományokat pedig, 
mindösszesen 875 700 forintot két telepü-
lésnek, Igarnak és Bakonycsernyének adják, 
az önkormányzatok rendelkezésére bocsát-
va az összegeket – fejezte be dr. Balogh Ibo-
lya a tájékoztatást.

M e g y e i  h í r e k

Nem adja fel

Borsodnak és Fejérnek is segítettek

A megyei önkormányzat képvi-
selője fogalmazott így, amikor 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
nem szabad engedni, hogy az 
utcákon, közterületeken a van-
dalizmus és a bűn kisebbsége 
meghátrálásra kényszerítse a 
társadalom rendkövető többsé-
gét. Sokat megélt állampolgár-
ként, Székesfehérvár történetét 
jól ismerő és jelenét is figyelem-
mel kísérő megyei képviselő-
ként fordult nemrég a sajtóhoz 
segítségért Simon László.
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A „Fessen mosolyt az arcokra!” program 
keretében a Fejér Megyei Szent György 
Kórház gyermekvárótermei, vizsgálói fa-
lára festettek színes mesefigurákat a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei.

A program tíz éve indult néhány édesanya 
kezdeményezésére, és azóta is nagy sikerrel 
működik országszerte. A Vanish márka több 
éve dolgozik együtt a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálattal: az együttműködés a „Foltmentes 
adomány” országos ruhagyűjtési program-
mal kezdődött 2008-ban, idén a gyermekek 
környezetének szebbé tétele a cél.

– Személyesen is megtapasztalhattam, 
hogyan alakul át egy egyszerű váró színes, a 
gyermekek számára nagyon is vidám, barát-
ságos helyszínné, amely talán megkönnyíti a 

kicsik kórházi tartózkodását. Szeretnénk ezt 
minél több helyen megvalósítani – mondta 
Molnár Emese, a gyártó marketingigazgatója.

A Fejér Megyei Szent György Kórház dol-
gozói, valamint a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat önkéntesei közösen választották ki azo-
kat a falfelületeket, ahol mostantól barátságos 
mesefigurák várják a kis betegeket. Bár a gyer-
mekek szívesebben jönnek a vizsgálatokra, ha 
a kórházi környezet is színesebb, az egészség-
ügyi intézmények sokszor nem tudnak külön 
áldozni a folyosók, laborok dekorálására.

Dr. Szabó László, a megyei kórház straté-
giai igazgatója, a főigazgató általános helyette-
se arról szólt az eseményen, hogy az egészség-
ügyben a kórházi finanszírozás mai helyzeté-
ben minden segítség rendkívül nagy értékű, 
dr. Kerkuska László részlegvezető főorvos pe-
dig azt emelte ki, hogy a gyerekek megkülön-
böztetett figyelmet érdemelnek. Ezért orvosi 
szempontból is igen fontos az, hogy a műtét 
utáni, esetleg fájdalmat is hozó napokon ked-
ves mesefigurák, mosolyt hozó festmények 
legyenek a környezetükben. Ennek nagy je-
lentőséget tulajdoníthatunk a gyógyításban, a 
gyógyulás folyamatában.

A „Fessen mosolyt az arcokra!” program-
ban a termék bevételéből a gyártó 2,5 millió 
forintot ajánlott fel a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálatnak, és a székesfehérvári mellett 
a debreceni, a pécsi, a salgótarjáni és több 
budapesti kórház gyermekrészlegeinek falai 
is felderülnek hamarosan.

M e g y e i  h í r e k

Mesefigurákkal 
elviselhetőbb 
a kórházi 
tartózkodás

em meglepő, ez a 106 év nem telt 
el eseménytelenül, de háborúkon, 
forradalmakon, jó és rossz idő-

kön mindig átsegítette őt – ahogy mondják 
róla szerettei, ismerősei – töretlen életked-
ve, tenni akarása.

„Sokfelé vetette az élet, Fejérben fér-
je munkája révén Sismándon, Kishantoson, 
majd Fehérvárcsurgón is éltek, lányai Sárbo-
gárdra jártak iskolába, ma Fehérvárott lakik, 
teljes joggal tekinthetjük hát őt a megye leg-
idősebb polgárának!” – mondta róla dr. Ba-
logh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Mária néni keményen dolgozott, hol ál-
lásban, hol a ház körüli gazdaságban, hol 
mindkettőben, vezette háztartását, nevelte 
és taníttatta gyermekeit, sőt férje, testvérei 
családjára, szüleire is gondja volt tehetségé-
hez mérten tettel, szóval, anyagiakkal min-
dig segítette őket.

A sok munka, a nagy család sem zárta be 
azonban, egész életében nyitott volt az újdon-
ságokra, az elsők közt vett és használt modern 
háztartási gépeket, forgatott bankkártyát… 
Szellemileg ma is friss, bár egy lezajlott beteg-
ség folytán a beszéd már nehezére esik.

„Világéletében csak segített, mindenkinek 
úgy, hogy senki ne érezze magát kirekesztve a 
segítségből. A legerősebb vágya az volt min-
dig, hogy összetartozó családja legyen, ezért 
tett meg mindent. A legnagyobb örömet az 
okozta neki, hogy a dédunokák is tanultak, és 
boldogultak az életben. Mindig azt mondo-
gatta, hogy »csak azt akarom megérni, hogy 
leérettségizzenek az unokák«. Mindig ment 
és segített. Ha kellett, a sógorát rendezte, ha 
kellett, testvérének ment segíteni. Közben tá-
mogatta az unokáit, mindig úgy, hogy figyelte, 
ki mennyire van rászorulva” – mondják eddi-
gi életéről unokái.

A megye ajándékait átadva arról érdeklő-
dött dr. Balogh Ibolya, hogy milyen életvi-
tel mellett sikerült ezt a rendkívüli kort meg-
élnie Mária néninek. Mint unokája elmondta, 
étkezésben mértékletes volt, a leves, a főzelék, 
a tészta volt a mindennapos, hétvégeken is in-
kább a szárnyasok húsa, mint a vörös hús. Élete 
a „klasszikus” férfi-nő modellhez illeszkedett, 
a háztartás és a kis döntések (melyekből sok 
volt) rá, míg a nagyok (melyekből kevesebb 
akadt) a férjére tartoztak. Egész életében segí-
tette hite, melyet soha nem hagyott el. (Egyéb-
ként még születésnapi programjai közt is szere-
pelt a templomi áldás, a még nagyobb, valóban 
csak családi körben tartandó ünnepség előtt.)

…Ahol természetesen gyermekei, uno-
kái és sokadízigleni leszármazottai közül is ott 
lesz mindenki, aki tud, hogy szeretettel kö-
szönthesse azt, akinek mindnyájan az életet 
köszönhetik…

106 éves lakosunk köszöntése
A megye legidősebb polgárát köszöntötte lakásán 106. születésnapja 
alkalmából a megyei közgyűlés elnöke. Az ünnepelt – Varga Józsefné 
(Haván Mária) – 1904. augusztus 12-én látott napvilágot Ácson, egy 
nyolcgyermekes családban. Mostanáig 3 gyereke, 6 unokája, 9 déd-
unokája és 5 ükunokája született. 

N

HIRDETÉS

ALSÓTEKERESI 
FAISKOLA

Árudánk most akciós áron kínál sö-
vénynövényeket  konténerben,  

60/80 cm méretben
– smaragd tuja 853 Ft/db

– tűztövis 450 Ft/db
– fagyal 250 Ft/db

Üzletünk: 7-es út 100. kilométerkőnél, 
nyitva: 

hétfőtől szombatig: 8–17 óráig, 
vasárnap: 8–12 óráig.

Tel.: 22-374-384

www.altekfa.hu
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– Honnan ered a cserkészmozgalom? Milyen 
céllal jött létre?

– A mozgalom alapelveit Lord Robert 
Baden-Powell of Gilwell – ahogy cserkészek 
hívták: Bi-Pi –, a brit gyarmatbirodalom ka-
tonatisztje a második búr háborúban rakta 
le. Bi-Pi Mafikeng erődjét sikeresen megvéd-
te az ötszörös búr túlerővel szemben. Az ost-
rom során önkéntes fiatal fiúkból futárszolgá-
latot szervezett, akik segítettek a sebesültek 
ellátásában is. Érdekes módon éppen hábo-
rús helyzetben született a teljesen békés, poli-
tikamentes mozgalom gondolata, amely nyi-
tott mindenki számára származástól, nemtől, 
társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint fe-
lekezettől függetlenül. Célja lényegében Iste-
néhez és hazájához hű, testében és lelkében 
ép ifjúság nevelése. 

– Milyen eszközökkel?
– A „cserkészmódszer” egyik alapja az 

önállóságra, bajtársiasságra való nevelés ter-
mészeti körülmények között. „Ki mint veti 
ágyát, úgy alussza álmát” – tartja a mondás, 
ezt szó szerint megtapasztalhatják a gyerekek 
a szabadban. A rendszerint erdőben felállított 
cserkésztáborokban gondoskodniuk kell ma-
gukról és egymásról, így erősödik a felelős-
ségtudatuk. Meg kell ismerkedniük az őket 
körülvevő élőlényekkel, ami azért hasznos, 
mert minél többet tud egy kisgyerek a nö-

vényekről és állatokról, annál inkább becsü-
li, óvja, védi a természeti környezet értékeit.

– Magyarországon mióta van jelen a moz-
galom?

– Hazánkban 1910. körül alakultak az 
első csapatok. A program eredetileg a 11-18 
éves fiúkra fókuszált, később azonban szeret-
tek volna lányok is részt venni benne. Baden-
Powell és húga megalapították a lánycserké-
szetet is, a fiúkéval párhuzamosan. 1928-ban 
a magyarországi Parádon alakult meg a Cser-
készlány Világszövetség. Ebben az időszak-
ban a lányok a társadalmi elvárásoknak meg-
felelően a fiúktól külön voltak, de ma már 
koedukáltak a cserkészszervezetek. Az egy-
re gyarapodó mozgalmat egy időre elsöpör-
te a történelem. A nyilasok feloszlatták, majd 
a kommunisták az Úttörőszövetségbe olvasz-
tották, s csak a rendszerváltás után kelhetett 
új életre.

– Ön mikor, és milyen indíttatásból lett cser-
kész? 

– A székesfehérvári Ciszterci Szent Ist-
ván Gimnázium tanulója voltam, iskolánk-
ban nagy hagyománya volt a cserkészéletnek. 
1937-ben lettem tag, 13 évesen. A kaland-
vágy és a segítő szándék egyaránt vezérelt.

– Kalandokban biztos nem volt hiány a tá-
borozások során. Volt olyan eset, amikor cser-
készként másokon segített? 

– 1944-ben, amikor Székesfehérvárt bom-
batámadás érte és kigyulladt a Juhász Szanató-
rium, mentettük a betegeket. Vidéken, azoknál 
a családoknál, ahol a férfiakat elvitték a front-
ra, segítettünk a betakarításnál. Rádiószolgá-
latot teljesítettünk a légóközpontban.

– Aztán besorozták Önt is…
– Igen, megjártam a hamburgi hadifo-

golytábort is, de megszöktem. 
– Hogy viselte a cserkészlét hiányát?
– Nagyon nehezen. 1956-ban segítettem 

a forradalmárokat – a MÁV-nál dolgoztam 
akkoriban, elégettem a dolgozókról készült 
hangulatjelentéseket és fegyvert osztottam 
–, nagyon bíztam abban, hogy hazánk visz-
szanyeri függetlenségét, és a cserkészmoz-
galom is újjászülethet…

– Akkor biztosan ott volt az újraalapítók között.
– Igen, 1998-ig voltam a Magyar Cser-

készszövetség országos vezető tiszti testüle-
tének tagja. Máig a székesfehérvári 457-es 
Prohászka Ottokár cserkészcsapat vezetője 
vagyok. Sokat köszönhetünk a táborainkat 
anyagilag támogatóknak: a fenntartó Öreg-
hegy plébánia vezetőjének, Glósz Ervin atyá-
nak, a Fejér Megyei Önkormányzatnak és 
Bezzegi Pál képviselő úrnak. Öröm látnom 
a mai diákok lelkesedését! Szívből hiszem, 
hogy a cserkészet alapelveit elfogadó gyere-
kek értékelvű felnőttekké válnak majd.

Ki mint veti ágyát, úgy 
alussza álmát

Hatvan tábort tudhat maga mögött a székesfehérvári 457-es 
Prohászka Ottokár cserkészcsapat vezetője. Vincz Pista bácsi egyik 
újraalapítója volt az 1944-ben a nácik által feloszlatott Magyar Cser-
készszövetségnek.

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

Erősítik a partfalat
Látványos szakaszához érkezett a duna-
újvárosi Duna-parton folyó munkálatok 
sora. Augusztusban – a nyár eleji esőzé-
sek után felszáradó löszparton – a csa-
tornarendszer kiépítése zajlik. Ennek el-
készültét követően megoldódik a terület 
vízelvezetésének problémája, s ezáltal a 
löszfal védelme.

A munkálatok a római kőtár alatt a ter-
vek szerint haladnak, de a megindult lösz-
fal megerősítésén túl kertészeti munkák is 

folynak a kőtár belte-
rületén. A római kőtár 
alatti munkálatok fő-
ként EU-s támogatás-
ból valósulnak meg. A 
több mint kétszázmil-
liós beruházás nyolc-
vanöt százalékát az ál-
lam fedezi, a fennma-
radó tizenöt százalé-
kot pedig Dunaújváros fizeti ki önrészként. 
A munkálatokkal október 15-re kell elké-
szülnie a kivitelezőnek.
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lyan írótól vettünk búcsút egy 
napfényes szombat délelőttön, 
aki gyorsan beírta nevét a ma-

gyar literatúra könyvébe, ám meglehető-
sen gyorsan meg is feledkezett róla az iro-
dalmi köztudat. Ennek okait csak sejteni le-
het. A gyors jelentkezést a korai, Az éjjel ha-
zamentek a katonák című remek novella je-
lentette, amelynek szövegéből sikeres rá-
diójáték is lett. Aztán a székesfehérvári ta-
nári lét, a vidéki városban eltöltött évek, a 
fővárosi forgatagtól ha nem is nagyon tá-
vol, de mégsem a dolgok közepében meg-
élt élet, no és a példás szerénység egyfajta 
csöndet adott számára. Persze sorra jelen-
tek meg novelláskötetei és regényei, gyak-
ran komoly példányszámban, de széles 
körű ismertségtől nem beszélhettünk. Év-
tizedek múltán mégis rátalált a József Atti-
la-díj, szűkebb hazájában városi és megyei 
díszpolgár is lehetett, s egyéb kitüntetések 
is jelezték, hogy nem felejtkeztek meg róla. 
Most, a halála után nem sokkal viszont arra 
kellett rádöbbennünk, hogy még az irodal-
mi körök sem sokat tudnak munkásságáról. 
Pedig többet érdemelne!

A már említett pályanyitó novella mel-
lett például a fehérvári, törökkori vicekapi-
tány, Wathay Ferenc sorsát földolgozó re-
gény, a Hosszú háború méltán állítható az 
Egri csillagok mellé, de 1848-49-es tárgyú 
kisregénye, a Perelj, Uram! is az újabb ma-
gyar próza kiemelkedő teljesítményei közé 

tartozik. Igen, ezekből is láthatjuk, hogy 
a történelmi érdeklődés és érzékenység 
Sobor fő erényei közé tartozik. Legyen szó 
török korról, Haynau áldozatairól vagy ép-
pen a XX. század világháborúiról. 

Aztán sorjáznak Sobor Antal kötetei. 
Ahogy már szó esett róla, a történelem a 
fő vizsgálódási terület. Az elmúlt századok 
éppúgy, mint a huszadik. Ez a tény szoro-
san összefügg az író magyarságtudatával, 
hazaszeretetével. A legjobb értelemben vett 
konzervativizmusával. 

Mint ahogy Sobor Antal egész életmű-
vében láthatjuk ezt a nemes szándékot. Ak-
kor is, amikor kisemberek sorsát mutatta 
föl, és akkor is, amikor nemzeti sorskérdé-
seinkre kereste a választ. Ez utóbbi körhöz 
tartozik egy másik műve, a Perelj, Uram! 
című kisregénye. A téma 1848-49-es, s a 
földolgozott anyag egy Fejér megyei falu-

hoz, Csákberényhez kapcsolódik. A törté-
net arról szól, hogy – hónapokkal az ara-
di vértanúk kivégzése előtt – Haynau tá-
borszernagy rémuralma elérkezik ebbe a 
kis dunántúli faluba, ahol Manszbarth An-
tal katolikus plébános és Szikszai János re-
formátus lelkipásztor nem csak Isten igé-
jét hirdette a szabadságharc idején. Statári-
ális bíróság elé állítják őket, és nemsokára 
Nagyigmándon kivégzik őket. A néhány so-
ros levéltári anyagból alkotta meg Sobor kis-
regényét, amelyben példás portrét fest a két 
mártír papról. Itt jegyzem meg, hogy a mű-
nek valóságformáló ereje lett: hatására szü-
letett meg Csákberényben az emlékezések 
sora, a két hős kultusza. Nem mindennapi 
eredmény ez manapság az irodalomban…

S ha nem is ilyen drámai helyzetekben, 
de a novellák alakjai is rokonságot mu-
tatnak ezzel a magatartással. Most, hogy 
lezárult a pálya, egyre fontosabb ezek-
re az összefüggésekre figyelmeztetnünk. 
És ébreszteni egy olyan prózai életművet, 
amelynek záró szakaszában a bölcselet is 
egyre inkább előtérbe került. Naplójegyze-
tekben örökítette meg Sobor az őt körülve-
vő mikro- és makrovilágot, a kisvárosi létet, 
az irodalmi élet mozzanatait, az akarattyai 
idillt, a Kodolányi Jánosnak és Veres Péter-
nek is oly sokat adó táj újabb kori varázsát. 
S a Balaton-parti kert egyfajta szabadtéri 
műteremmé is vált Sobor Antal utolsó pá-
lyaszakaszában: visszatért ugyanis ifjúkora 
kedves múzsájához, és festett, festett, amíg 
csak ki nem hullott az ecset a kezéből.

Kihullott a toll is. De az író és festő itt 
van velünk. S hogy még inkább itt legyen, 
ezt a célt szolgálja a szeptember 15-én 18 
órakor kezdődő emlékest a Vörösmar-
ty Társaság székesfehérvári, Kossuth utcai 
nagytermében.  – Bakonyi István

O

Emlékezés Sobor Antalra
Tudtuk, hogy beteg, tudtuk, hogy viseli keresztjét. Huncut mosolya az 
utóbbi időkben megkopott, humora is elhagyta. Küzdött a kórral mél-
tóságteljesen. S az idei, különös tavasz elvitte őt is.

Egy portré akkor ragadja meg 
a szemlélőt igazán, ha az alko-
tónak belső vonásokat sikerül 
megfestenie. A tájkép és a csend-
élet akkor eleven, ha nem pusz-
tán a látottak egyszerű közlése, 
hanem a véglegesen befogadó-
ban kiforrt hangulat, érzet. Ta-
lán ezt sugallja dr. Szulyovszky 
Csaba kiállításának címe: Arcok, 
tájak, virágok a lélek tükrében. A 
művész fotói, festményei a fülei 

római katolikus templomban te-
kinthetők meg a Templomok éj-
szakája programsorozat keretén 
belül, szeptember 18. és 26. kö-
zött. A világjáró UNESCO-dí-
jas alkotó tartson bár fényképe-
zőgépet vagy ecsetet a kezében, 
célja ugyanaz: „Lehet a téma 
ember vagy természeti jelenség, 
egyszerre keresem a külső való-
ság mögött a belsőt, kutatom a 
természetfölöttit és a láthatóban 

a láthatatlant, ami megtapasz-
talható, hiszen mindezek együtt 
adnak teljes képet az egészről. 
Egyik portrémról mondta az 

ábrázolt ember kollégája: Nem 
csak hasonlít, ő az.” A festő-fo-
tográfus édesapjától örökölte te-
hetségét és a művészet szerete-
tét; amíg dr. Szulyovszky József 
élt, fiával közösen is kiállították 
műveiket. A művész szíve csücs-
ke Füle – fotósorozatban doku-
mentálta a település sajátos han-
gulatát, kedves helyeit. S hogy 
mit örökít meg szívesen? „Én ke-
resem a témát, de ő talál meg en-
gem” – mondja dr. Szulyovszky 
Csaba.

„Nem csak hasonlít, ő az”
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– Hogyan indult, miért pont a kézilabdát vá-
lasztotta anno?

– Tizenhárom évesen csöppentem a kézi-
labda világába. Akkoriban minden sportágat 
kipróbáltam: birkóztam, karatéztam, három-, 
négy-, majd öttusáztam, mígnem egy testne-
velésórán kidobóztunk, s a tanáraim javasol-
ták, hogy próbáljam ki a kézilabdázást. Aztán 
szót fogadtam, s azonnal beleszerettem ebbe 
a sportágba.

– Gyermekkora óta szinte nem is játszott 
máshol, mint nevelőegyesületében.

– Igen. A katonaságot leszámítva (ez 
1991/92-ben volt) csupán két év németor-
szági játék volt, amelyet nem Dunaújváros-
ban töltöttem.

– Mégis tekintélyes címekkel büszkélkedhet. 
A német bajnokságból hazatérve következett a 
nagy korszak: arany-, ezüst-, bronzérmek sora, 
és KEK-ezüstérem.

– Kiválóan emlékszem, hogy 1994-ben ta-
lálkoztam dr. Bene Gyulával – akivel serdülő-
ben és ifiben együtt játszottunk –, s ő hívott, 
hogy jöjjek vissza, mert nagy terveket szőnek. 
Visszaszerződtem, s azóta itt vagyok. Az első 
évben még csak a hatodik helyen végeztünk, 
majd két ezüst, és az aranyérem következett 
2000-ben. Utána még egy ezüst, majd a bronz-
korszak jött. Ekkor már lehetett érezni, hogy 
a vállalat egyre kevésbé támogatja a sportot, 
s elkezdődött a mélyrepülés, évről évre egyre 
nagyobb mértékben. Az idei nyár elejéig még 
tartottuk magunkat, fontos csatákat nyertünk, 
de az anyagi helyzetünk folyamatosan romlott, 
s végül elvesztettük a háborút.

– A krízis krízisében egyedül Ön maradt a 
meghatározó játékosok közül. Miért?

– Tavaly októbertől számítva egyre ne-
hezebb helyzetbe került a városban a férfi-
kézilabda. Rengeteg elmaradás volt a játéko-
sok felé, aki tehette, eligazolt. Jómagam azért 
maradtam, mert kaptam annyit ettől a klub-
tól, hogy éreztem, nem mehetek el. Másrészt 
erős a kötődésem a városhoz, és azt is jól tu-
dom, hogy már nincs sok időm sportolóként 
a visszavonulásig. Igaz, még 39 évesen is kivá-
ló a fizikai állapotom, és néhány évig tudnék 
még a maximumon játszani, s meg is próbá-
lom. Remélem, semmi sem gátol meg ebben. 
Harmadrészt pedig a legfontosabb számom-
ra – az egészség mellett – a családom. Mellet-
tük a helyem.

– Ugyanakkor láthattuk, hogy hasonló korú já-
tékosok még eligazoltak, igyekeznek pénzt keresni.

– Mindenki keresi a lehetőségeit. De – 
nem megsértve másokat – itt is látszik, hogy 
ki az igazi lokálpatrióta sportoló. Ám, az is 

igaz, hogy egy profi sportolónak oda kell 
mennie, ahol pénzt keres, nálunk pedig tény, 
hogy megélhetési problémák voltak. Velem 
szemben is jelentős tartozást halmozott fel a 
klub, de a vezetőség garanciát vállalt a kifize-
tésre, és én hiszek nekik. Valójában viszont 
nem szeretnék erről sokat beszélni. Elég any-
nyi, hogy ezért is vállaltam, megpróbálok se-
gíteni ennek a csapatnak, s munka mellett 
igyekszem a maximumot nyújtani.

– Hol és mit dolgozik?
– Reggel 7-től 15 óráig dolgozom a gyár-

ban, az ISD Dunaferr Zrt.-nél, s utána me-
gyek délutánonként edzeni. Egyelőre egy 
évet vállaltam így. Az eredeti szakmám 
kohótechnikus volt, de már húsz éve annak, 

hogy befejeztem az iskolát, így nem a szak-
mámban helyezkedtem el.

– Az eredményes sportpályafutását tekintve 
adódik a kérdés, hogy nem gondolt-e arra, hogy 
átadja tapasztalatait?

– Elgondolkodtam rajta, pláne két-három 
éve, amikor egy női csapattól megkerestek, 
hogy legyek az edzőjük. Akkor azt mondtam, 
hogy az időmbe nem fér bele, s egyelőre most 
is ez a helyzet. A munka és az edzés teljesen 
kitölti a napjaimat. De hogy később mit hoz 
az élet, nem lehet tudni. Viszont ha mégis be-
levágnék, akkor biztosan gyerekekkel kezde-
ném, az alapokról, végigjárva a szamárlétrát.

– Pályafutása alatt melyek voltak a legna-
gyobb kudarcai?

– A legnagyobb a válogatottság kérdése 
volt. Kétszer hívtak, de mindig közbejött va-
lami, így kimaradtam. Remélem, majd a csa-
ládon belül másnak megadatik az az élmény, 
hogy magára öltse a címeres mezt. A másik, 
amit kudarcként éltem meg, az volt, amikor 
balátlövőből, irányítóból hátrakerültem a vé-
dőfalba. De el kellett ismernem, hogy a leg-
magasabb szinten voltak nálam jobbak egy 
adott poszton. Egy középszintű csapatban én 
is jó voltam, de a legmagasabb szinten egy-
re inkább a kiegészítő szerep jutott. Aztán a 
hátsó alakzatban rám osztott szerepben pro-
fi szintre fejlődtem, s ugyan nem a csillogás 
volt az osztályrészem, egyre inkább tudato-
sult bennem, hogy milyen fontos szerep a vé-
dekezés, amely nélkül nincs jó csapat. Persze 
ezt eleinte nehéz volt feldolgozni, de a felesé-
gem sokat segített ebben is. Aztán az is mo-
tivált, hogy dunaújvárosiként a dunaújvárosi-
aknak szállítsam a jó eredményeket. Védőspe-
cialistaként gyakran zongoracipelő, vízhordó 
szerepem volt, de állíthatom, az ország egyik 
legjobb védőjévé váltam.

– Melyek voltak a legnagyobb sikerek?
– Természetesen azok a címek, amiket a 

Dunaferrnek éveken át szállítottunk a szeré-
nyebb körülményeink ellenére. Szinte a sem-
miből, rengeteg munkával robbantunk be, s 
arra is büszke vagyok, hogy sok helyen elis-
merték a munkánkat. Az anyagiakon túl pél-
dául nagyon jólesett, amikor a Dunaferr örö-
kös bajnoka lettem.

– Az idei bajnokságban mi a kitűzött cél az 
ifjú titánokból álló Dunaferr-rel szemben?

– Az idén az a legfontosabb, hogy szeret-
hető csapatunk legyen, amelyik magabizto-
san marad benn az NB I-ben és sok örömet 
szerez a szurkolóinknak. Persze ehhez a né-
zők segítségére is szükségünk lesz…

 – Szóládi Zoltán

Nehéz pillanatokat élt át a nyá-
ron a Dunaferr SE férfikézilab-
da-csapata. Az együttes gazdasá-
gilag lehetetlen helyzetbe került, 
amelynek egyenes következmé-
nye a csapat szétesése volt. A já-
tékosokon keresztül a szakmai 
stábig, aki csak tudott, más egye-
sületet keresett magának. Nagy 
nehézségek árán sikerült a fiata-
lokat megtartani, akik mellé az 
egyetlen maradó: Kemény Jó-
zsef is csatlakozott. Vele beszél-
gettünk pályafutásáról.

Keményen
megdolgozik
a sikerekért 
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Augusztus 25. aranybetűkkel kerül bele 
a magyar jégkorongozás történelem-
könyvébe. No nem azért, mert bármiféle 
nagy eredmény született valamelyik jég-
pályán, hanem mert megnyitotta kapu-
it az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Aka-
démia új kollégiumi szárnya, emellett az 
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok új edzőte-
remmel, edzői szobával és kölyököltö-
zővel gyarapodott. Úgy is lehetne fogal-
mazni, hogy a Sapa Fehérvár AV19 ismét 
olyat tett, amely közelebb viheti az egész 
sportágat a hőn áhított, állandó A-cso-
portos tagsághoz.

Mint minden jelentős és kevésbé jelen-
tős fejlesztés esetében, itt is Ocskay Gábor, 
a Sapa Fehérvár AV19 szakosztály-igazga-
tója volt az, aki mindvégig bábáskodott az 
új intézmények létrehozásánál. Nem cso-
da, ha büszkén vezette körbe a megjelent 
vendégeket az Árpád Kollégium felújított 

szárnyában, amely a nem székesfehérvári 
akadémisták otthonául szolgál a jövőben. 
Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok is megint 
komoly fejlesztéseken esett át: elkészült a 
több mint 100 négyzetméteres edzőterem, 
amely a legkorszerűbb gépekkel lett felsze-
relve. Vadonatúj edzőszoba és kölyökcsa-
pat-öltőző is épült a nyár folyamán, s a hű-
tés-fűtés korszerűsítése is javában zajlik. 

– Óriásit léptünk megint előre. Persze, 
nem dőlünk hátra, mert ahhoz, hogy a ro-
hamléptékben fejlődő elittel felvehessük 
a jövőben is a versenyt, további építkezé-
sekre lesz szükség. Elsősorban az edzőpá-
lya megépítésére gondolok, hogy a gyere-
kek jégen töltött perceit jelentősen növelni 
tudjuk. Április elején, sportágunkban első-
ként belevágtunk az akadémia létrehozásá-
ba. Remélem, hogy lesznek követőink, hisz 
ez a magyar jégkorong érdeke – jelentette ki 
Ocskay Gábor.

Cser-Palkovics András országgyűlési kép-
viselő elmondta, Székesfehérvár igazi sport-
város, de tenni kell azért, hogy az is marad-
jon. A városban a jégkorong mindig is ki-
emelkedő jelentőséggel bírt. Külön ki kell 
emelnem, hogy a Sapa Fehérvár AV19 tá-
mogatása semmiféle politikai megosztott-
ságot nem hozott, ezeket az ügyeket városi 
közügyeknek tekintettük. Ez így is kell, hogy 
maradjon – mondta a képviselő.

Megnyílt a hokiakadémia kollégiuma

Kézilabda- 
akadémia 
Dunaújvárosban
Orbán Viktor miniszterelnök március-
ban tett dunaújvárosi látogatása alkalmá-
val kérte fel Radulovics Bojanát, hogy se-
gítse a kézilabda-akadémia Dunaújváros-
ban történő létrehozását és szervezését. 
Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Fő-
iskola (DF) közösen hozná létre az intéz-
ményt – tájékoztatta lapunkat Lak Gyön-
gyi, a főiskola kommunikációs vezetője.

A város és a főiskola sporttörténelmének 
ismeretében – az érintettek szerint – a sport-
élet tudatos szervezése húzóágazat lehetne a 
régióban és komoly presztízst jelentene, ha 
itt működne a kézilabda-utánpótlás akadé-
miája. 

 „A Dunaújvárosi Főiskola többszörös 
magyar bajnok női vízilabdacsapata mellett 
másfél tucat olimpikont is adott a nemzet-
nek az elmúlt két olimpiára. Amellett, hogy 
az intézmény számos élsportolóval ren-
delkezik, programjaival fokozottan figyel a 
hallgatók egészségre nevelésére” – mond-
ta dr. András István, a DF kommunikáció-
ért is felelős rektorhelyettese, aki megerősí-
tette, hogy az intézmény infrastrukturálisan 
alkalmas lehet a kézilabda-akadémia meg-
szervezésére. 

A tervek szerint a város a főiskolával kö-
zösen hozná létre a kézilabda-akadémi-
át. A tavaly decemberben elfogadott sport-
koncepcióban már prioritásként szerepel az 
utánpótlás-nevelés támogatása és fejleszté-
se. Ehhez a koncepcióhoz illeszkedne a kézi-
labda akadémia is. Jelenleg a megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítés alatt áll, a konk-
rét döntéseket pedig csak e tanulmány isme-
retében hozzák majd meg, várhatóan az év 
második felében. 

Egyedülálló motorcsónakverseny 
Dunaújvárosban

Három világbajnoki futamot is láthattak 
Dunaújvárosban augusztus 21-22-én, a 
motorcsónaksport szerelmesei a kikötői 
öbölben. Egyedülálló módon ugyanis há-
rom világbajnokság került megrendezés-
re egy helyszínen, a Magyar Motorcsónak 
Szövetség és a Dunaújvárosi Vízi Sport 
Club szervezésében.

A kétnapos motorcsónak-világbajnok-
ság az újvárosi öböl évadzáró versenye volt 
az idei évben. A kétnapos, háromfelvonásos 

küzdelem aztán mindent megmutatott, amit a motorcsónaksport szépségeiről és veszé-
lyeiről tudnunk érdemes.

A versenyzők három kategóriában ( JT-250-ben, S-550-ben, és a Dunaújvárosban 
most debütáló Formula 4-S-ben) mérték össze tudásukat. Tizenegy nemzet sportolói ad-
tak randevút egymásnak a kikötői öbölben, ahol legvégül Tábori Áron világbajnoki arany-
érmének örülhettünk.
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A Maaner Eulen Dél-Tirolban
A mányi táncosok harmadjára vettek részt Európa legnagyobb 
folklórfesztiválján, az Europeadén, melyet idén nyáron július 
21-25-ig Bozenben, Dél-Tirolban, Olaszországban rendeztek 
meg. 

Azt lehet mondani, hogy egy „táncév” nekünk az Europeade vé-
gétől a következő elejéig tart, ez nekünk mindig a jutalom az egész 
éves munkánkért. Bármely ország rendezi, mindig megtisztelte-
tés, ha elmehetünk, és ez most sem volt másképp. Nagy izgalom-

mal készültünk, hiszen a csütörtöki megnyitó ünnepségen, a feszti-
vál egyik csúcspontján 5 tánccsoport, a biatorbágyi, a vértesacsai, a 
pilisvörösvári, a leányvári és a mányi táncolta a rezgős polkát együtt, 
az Eiswelle Stadionba a nézők, közöttük a Mányi Svábok Egyesüle-
tének tagjai is, hatalmas tapssal díjazták a fergeteges hangulatú pro-
dukciót. 

Nekünk mányi táncosoknak 3 utcai fellépésünk volt pénteken 
egymás után a 35 fokban, zenészeink, a Ganter Spitzbaum és mi is 
bizony nap végére boldogok voltunk, hogy levehetjük a vizes ru-
hákat. Szombaton a rendezvény másik csúcspontja következett, a 
felvonulás. 2,5 km-es útvonalon táncoltunk végig a városon, cipők-
csizmák elkoptak a macskaköveken, mire a 200. csoport is beért a 
Siegesplatzra, bizony elfáradt mindenki. 

A fellépések között nyakunkba vettük a környéket: jártunk az 
Ötzi-múzeumban, Meranban, Dorf Tirolban. A Kalterer-tóban és a 
Garda-tóban megmártóztunk, a Monte Baldo csúcsáról körbenéz-
tünk a dél-tiroli hegyekre, és jutalmul egy egész napot töltöttünk a 
Gardalandban, ami egy hatalmas vidámpark rengeteg szórakozás-
sal. Fáradtan, de rengeteg élménnyel tértünk haza és gondolatban 
már a jövő nyári fesztivált tervezgetjük.   – Fuchs Orsi 

Egyre gyakoribb, hogy a kisebb közösségek 
hagyományteremtésükkel sokrétű progra-
mokat szerveznek ezen a nemes na-
pon. Így van ez Előszálláson is már 
évek óta. Többféle rendezvény zaj-
lik, helye van a játéknak, vidám-
ságnak és a komoly ünneplésnek 
is. A legfontosabb esemény az 
idén is a művelődési házban volt. 
Délután 5 órakor babasírástól, kaca-
gástól volt hangos a terem. 19 gyermek pol-
gárrá fogadása zajlott a büszke szülők, nagy-

szülők és minden falubéli örömére. Az ese-
ményen, immár többedik éve, a Rozmaring 

Nyugdíjasok és Bojnovszky Lászlóné 
dalokkal, Ferenczi Károly, Ferenczi 

Henrietta, Mráz Jánosné, Szabó At-
tila, Nyul Andrásné, Németh Vik-
tória, Ulicza Zoltán versekkel szí-
nesítette az estet. Kerlang Ferencné 

a Nők Lapjában megjelent saját írá-
sát olvasta fel. A sok baba jól viselte a 

ceremóniát, s még egy-egy  mosolyt is ka-
pott tőlük Joó István polgármester.

Majd a kitüntetések átadása következett. 
Előszállás díszpolgára az idén Czum László 
lett. Előszállásért Emlékéremben részesült 
Telek Attiláné, Szenczi György és a Horgász 
Egyesület.

A mai felgyorsult világban se feledkez-
zünk el arról, mindenki érték a maga kö-
zösségében. S bár mindenki egyformán 
fontos, hiszen mást és mást teszünk hozzá 
magunkból Előszállás mindennapjaihoz, 
azokat, akik életük egy fontos állomásához 
értek, vagy többet tettek értünk, elismer-
jük! – Jákli-Rankasz Brigitta
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„DE ERRE EGY CSILLAG TÁNCRA PERDÜLT, S AZ ALATT SZÜLETTEM ÉN”

Szent István király 
ünnepe Előszálláson

Részben állami, részben egyházi ünnep augusztus 20-a. Vitathatatlan, 
hogy az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének 
napja ez, melynek rangja, neve a történelem folyamán sokszor csor-
bult, de nem a magyar ember szívében. 

C i v i l  h í r e k

 
A Simon és Simon Kft. agárdi

pincészetében 20 liter vásárlása
esetén nagy kedvezménnyel 

adjuk a folyóborokat.
 Telephelyünkön friss csemegeszőlő, 

szilvacefre és jó minőségű, 
használt fa boroshordók kaphatók 

(200–500 liter).
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

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

HIRDETÉS
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Veterán repülők 
és ejtőernyősök 
megemlékezése 
Székesfehérváron
Jelentős hagyományt tudhat magáénak 
Székesfehérváron a katonai repülés és ejtő-
ernyőzés. Így nem véletlen, hogy több mint 
egy évtizede évről évre hűséges segítők őr-
zik, ápolják a katonai múlt nemes emlékét 
a megyeszékhelyen. Ebben az évben júli-
us 31-én, 19. alkalommal rendezték meg a 
62. Ejtőernyős Zászlóalj előtti tiszteletadá-

si ünnepséget az egykori Sóstói reptér kö-
zelében felállított emlékműnél.

A megemlékezésen a Veterán Repülők és 
Ejtőernyősök Egyesülete Fejér Megyei Szer-
vezetének elnöke, Richnovszky Sándor kö-
szöntötte a megjelenteket. Beszédében em-
lékeztetett arra, hogy rendezvényükkel a 62. 
Önálló Ejtőernyős Zászlóalj katonáira kí-
vánnak emlékezni. Az alakulat története szo-
rosan kötődött Székesfehérvárhoz egészen 
annak 1954-ben történt felszámolásáig. Ma 
már „fegyverténynek” számít az 1952-ben 
Újkígyós körzetében végrehajtott művelet, 
amikor a gyakorlat során 27 szállító repülő-
gépből ugrott ki a zászlóalj, s a légteret a kör-
nyéken beborították a selyemkupolák. 

– Egyesületünk akkor vállalta fel a zász-
lóalj hagyományőrző rendezvényeit, ami-
kor 1994-ben felállíttattuk a repülő és ejtő-
ernyős emlékművet. Ezzel egy időben ren-
deztük meg az első találkozót is – mondta el 
Richnovszky Sándor. 

Az ünnepség keretében az Albatrosz Re-
pülő Egyesület vitorlázó gépei tiszteletkörö-
ket tettek a magasban, majd Viniczai Tibor 
megbízott polgármester, Baráth István ezre-
des, az Összhaderőnemi Parancsnokság lo-

gisztikai főnöke, Sípos Géza nyugállomá-
nyú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos 
Egyesületének elnöke, a Veterán Repülők 
Fejér Megyei Szervezetének tagjai, az Oszt-
rák Bajtársi Szövetség és a társszervezetek 
képviselői, családtagjai helyezték el az em-
lékműnél a megemlékezés koszorúit.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Nevem Fodor Edit, leánykori nevem Steinbacher Edit. 
Szabadbattyán nagyközségben a Fidesz–KDNP polgármester-
jelöltje vagyok. 1958-ban egy apró Somogy megyei falucská-
ban születtem. Édesanyámékat gyermekkorában a Felvidék-
ről telepítették a kis településre, maroknyi holmival a kezük-
ben, hátrahagyatva addigi életüket. Édesapám derék, becsü-
letes, sváb származású ember volt, aki az élettől nem sok időt 
kapott. Szüleimmel 1964-ben költöztünk Szabadbattyánba, a 
munkalehetőség és a nagyváros közelsége miatt.

Iskoláimat helyben, illetve Székesfehérváron végeztem, szakmával és közép-
iskolai érettségivel rendelkezem. Két gyermekem közül a fiam kiváló szakember, 
a lányom főiskolás. 

Sok éven keresztül az Ikarusban diszpécserként dolgoztam, majd 2008-ig, 17 
éven keresztül a helyi Posta hivatalában intéztem a lakosság pénzügyeit. 1998 óta fi-
gyelemmel kísértem a politikát, a körülöttem lévő eseményeket. A 2002-es, majd a  
2006-os országgyűlési választásokon kivettem a részem a helyi szintű munkából. A 
vereség mélyen érintett engem is, ekkor elhatároztam, tennem kell valamit, amivel 
hozzájárulhatok a legközelebbi győzelemhez. Abban az évben megalapítottam a he-
lyi Fidesz csoportot, melynek elnöke vagyok. A 2006-os helyhatósági választásokon 
egyedüliként indultam fideszes képviselőjelöltként, a 24 indulóból a 3. legtöbb sza-
vazatot kaptam. Ekkor a Fejér Megyei Közgyűlés külsős tanácsadója is lettem. Mind-
két helyen képviselőként az emberek, a közösség érdekeit, boldogulását szolgálom.

Igen sokat tettem az elmúlt években azért, hogy helyi szinten a Fidesz támo-
gatása minél szélesebb körű, elfogadottabb legyen. Sikerként könyvelhetem el azt 
a tényt, hogy mérhetően egyre több támogatónk, szimpatizánsunk lett.  Felismer-
ték az emberek a járható irányt. A napi 9 órás munka mellett nem tudtam a ma-
gam elé kitűzött politikai tevékenységet maradéktalanul elvégezni, ezért kötetle-
nebb időbeosztású foglalkozást választottam. Jelenleg pénzügyi tanácsadóként, 
vállalkozóként dolgozom.

A 2010-es esztendő új korszak kezdete Magyarországon. A munkánk gyümöl-
cse megérett, tavasszal példátlan nemzeti összefogás jött létre. Egy korszak lezá-
rult, az elmúlt 20 év kapcsolatainak,  összeköttetéseinek,  politikájának vége,  he-
lyi szinteken mérlegelni kell az embereknek, hogy a jövőbe néznek, vagy a múl-
tat követik. 

A többségi támogatás elérése esetén támogatni kívánom a kormányt prog-
ramja megvalósításában, hogy az országunk talpra álljon, munkahelyek létesül-
jenek, legyen rend, köz- és szociális biztonság, a települések, a polgárok érde-
ke ezt kívánja. A Nemzeti Együttműködés Rendszerében akkor tudunk jól és ered-
ményesen cselekedni, ha ennek részesei vagyunk, ebben együtt dolgozunk, együtt 
gondolkodunk.                     

Tovább az úton…
Fejér megye települése, a Vértes keleti kapuja: Magyaralmás. Cso-
dálatos környezetben nyugvó, csendes, rendezett község, mely  Szé-
kesfehérvár és Mór várostól egyenlő távolságra, 15-15 km-re fek-
szik. Lélekszáma az elmúlt időszak önkormányzati vezetőségének 
köszönhetően folyamatosan nő, ami mostanság nem igazán jellem-
ző a kistelepülésekre. A közműfejlesztés felkarolásával, mely két ut-
cában, 24 ingatlanon – teljes közművel – valósulhatott meg, a lélek-
száma 1565 főre emelkedett. 2006. évtől a település dinamikus fej-
lődésnek indult. Az elmúlt négy év fejlesztése, a nehézségek ellené-
re meghaladja a költségvetés 130 milliós főösszegét. Ezen időszak-
ban a megvalósított és folyamatban lévő fejlesztések és beruházá-
sok bruttó összege 143 millió forint felett van, melyből a támogatá-
sok nettó összege 85 millió forintot tesz ki. Jelenleg a legnagyobb 
projekt megvalósításán dolgozik a képviselőtestület, melynek cél-
ja az Egészségház kialakítása Magyaralmáson. Az önkormányzat-
ok kötelesek gondoskodni az egészségügyi és szociális alapellátás-
ról, ennek magas színvonalú megvalósításához kapott közel 63 mil-
lió forint támogatást. A munkálatok 2011. év tavaszán kezdődhet-
nek meg. A megszépült és megújult Faluházra, sportpályára, közte-
rekre, a gazdag civil életre és a kimagaslóan gazdag kulturális élet-
re méltán lehet büszke a település minden lakója. Hosszasan so-
rolhatnánk a község terveit, bízva abban, hogy a polgármester és a 
testület jelenlegi tagjai, a közelgő önkormányzati választásokon is-
mét zöld utat kapnak.

                 

TÖBBSÉGI TÁMOGATÁS 
ELNYERÉSE ESETÉN, CÉLJAIM
– önkormányzat racionalizálása
– falu területének bővítése
– egészségügy fejlesztése
– közbiztonság javítása

SOLTÉSZ
TIBOR

önkormányzati 
képviselő és 
polgármesterjelölt

MAGYARALMÁS

CSÓR
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agyméretű, szürke fedeles map-
pákban lapultak a minták, köz-
tük újságlapok sárgultak a hat-

vanas-hetvenes évekből. Az egész kupac 
mintegy fél méter magas volt, és suta gon-
dolat, de az jutott eszembe, milyen fur-
csa, hogy egy élet gyűjtőmunkája térdig 
ér nekem. Mi lehet olyan értékes néhány 
száz zsírpapíron, amit, mint nagybecsű 
hagyatékot, megőrzésre a városnak aján-
lanak fel? (Kiderült, hogy a gyűjtemény 
nemcsak Fejér megyéből, hanem az or-

szág minden tájáról őriz néprajzi motí-
vumokat, a dossziékon jegyzett telepü-
lésnévvel. A rajzok méltó helye inkább a 
Néprajzi Múzeum lenne – természetesen 
megfelelő szakemberek feladata eldönte-
ni ezt.)

 Kinyitottam a legfelső mappát és a raj-
zok közé lapoztam. A „hímzésalapok” – 
ahogyan a gyűjtemény örököse, Mária néni 
unokahúga hívta őket – megzörrentek a ke-
zemben. Indák, tulipánok, liliomok, rózsák 
számtalan variációban – a tűhegynyi kék 
pontok ezrei tökéletes rendezettségben ka-
paszkodtak össze organikus mintákká, az 
egyébként szabályos formákból játékos sza-
bálytalant ívelve. 

Nem értettem, mi történik velem, liba-
bőrözött a lábam, a karom, jóleső belső re-

megés fogott el. Miért voltak rám ilyen ha-
tással ezek a rajzok? Mit tudtak azok az is-
meretlen asszonyok és férfiak, akik ősidők 
óta álmodták, gazdagították, adták tovább 
ezt az alapjaiban egyszerű, mégis elképesz-
tően variábilis formakincset? Úgy éreztem, 
ismerem őket, megszólítanak és értem a 
nyelvüket. Mesélnek a természetről, szü-
letésről, halálról, szerelemről. Feltapintot-
ták bennem a közösséghez tartozás érze-
tét egy olyan világban, amelyben minden 
az individuum körül forog, és hétköznapi 
marketingfogássá vált önmagunk dicsére-
te: „…mert megérdemlem”. Ezek a minták 
még azokból az időkből kígyóznak a mába, 
amikor a „Törődj másokkal” volt természe-
tes a „Törődj magaddal!” helyett.  

 – Méhes Mónika

HIRDETÉS

Gyönyörű kis 
tulipánt

Fejér Lap · IV. évfolyam, 9. szám · Megjelenik havonta, 165 ezer példányban · Felelős kiadó: Fejér Média Kft. · A kiadásért felelős személy: Simon 
Mónika · Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 49. · E-mail: info@fejerlap.hu · Tel.: 20/229-6162 (üzenetrögzítő) · Felelős szerkesztő: Hegedűs Zoltán · A szerkesztőség tagjai: Méhes Mónika, Rajcsányi Gellért, Szóládi Zoltán, Szücs Gábor · Hirdetési vezető: Kövecsesné Takács Tünde, mobil: 30/9565-
599, e-mail: t.takacs@t-online.hu · Nyomdai kivitelezés: Infopress Group Hungary Zrt., 2600 Vác, Nádas u. 6. · Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató · A sokszorosítás helye: Vác, ideje: 2010. szeptember · Hivatkozási szám: 101140 · HU ISSN 1788-9944 · Terjeszti a Magyar Posta Zrt. · Meg nem 
rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

N

fejerlap-2010-09_save.indd   16fejerlap-2010-09_save.indd   16 2010.08.30.   21:07:142010.08.30.   21:07:14



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


