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Történelmi lehetőség 
előtt állunk 
Interjú Vargha Tamással, a Fejér 
Megyei Közgyűlés újonnan meg-
választott elnökével.  – 4-5. ol dal

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS MEGYEI 
EREDMÉNYEIRŐL  – 2–3. OLDAL

Ügyfélbarát közigazgatás 
létrehozása a cél 
Újra működnek a megyei közigaz-
gatási hivatalok. Az előttük álló 
feladatokról tájékoztatott az új ve-
zető, dr. Balogh Ibolya. – 6. ol dal

Újra nyitva a posta 
Sárkeszin
Harmadikként az országban és el-
sőként Fejér megyében, a hatszáz 
lelkes Sárkeszin is újranyitott a 
posta. – 9. oldal

Hungarikumokká 
válhatnak megyénk 
kiemelkedő értékei
Hungarikumfesztivált rendeztek 
szeptember 17-én a Megyeházán. 
 – 9. ol dal

Új vezetés 
a megye élén  
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TELEPÜLÉS POLGÁRMESTER JELÖLŐ SZERVEZET

Székesfehérvár Dr. Cser-Palkovics András Fidesz

Dunaújváros Cserna Gábor Fidesz

Aba Kossa Lajos Független

Adony Ronyecz Péter István Független

Alap Méhes Lajosné Független

Alcsútdoboz Oláh Gyárfás Független

Alsószentiván Nagy Lajos Független

Bakonycsernye Turi Balázs Fidesz

Bakonykúti Marics József Független

Balinka Wéninger László Pál Fidesz-KDNP

Baracs Várai Róbert Független

Baracska Boriszov Zoltán Független

Beloiannisz Papalexisz Kosztasz Független

Besnyő Gémesiné Fejes Zsuzsanna Független

Bicske Tessely Zoltán Fidesz-KDNP

Bodajk Almádi István Független

Bodmér Balogh István László Független

Cece Varga Gábor Fidesz

Csabdi Dr. Tankó Károly Fidesz-KDNP

Csákberény Dr. Vécsei László Vilmos Független

Csákvár Katonáné Dr. Venguszt Beatrix Független

Csókakő Fűrész György Fidesz-KDNP

Csór Csete Krisztián Független

Csősz Főldesi Gábor Független

Daruszentmiklós Rauf Norbert Független

Dég Gárdonyi Sándorné Független

Előszállás Farkas Imre Független

Enying Dr. Pintér György Független

Ercsi Szabó Tamás MSZP

Etyek Garaguly Tibor Független

Fehérvárcsurgó Schmidtné Cser Viktória Fidesz-KDNP

Felcsút Varga György Független

Füle Gubicza József Lajos Független

Gánt Spergelné Rádl Ibolya Fidesz-KDNP

Gárdony Tóth István Fidesz-KDNP

Gyúró Tóth Béla Független

Hantos Fischer József Független

Igar Bognár János Független

Iszkaszentgyörgy Gáll Att ila Független

Isztimér Orbán Tibor Nesztor Független

Iváncsa Szabó Ferenc Független

Jenő Varga István Független

Kajászó Mohácsi Györgyné Független

Káloz Weisengruber Imre Független

Kápolnásnyék Dr. Farsang Zoltán József Független

Kincsesbánya Bajkai János Ferenc Független

Kisapostag Schreiner Béla Független

Kisláng Rumpler Tibor Független

Kőszárhegy Borján Péter József Független

Kulcs Kiss Csaba Gyula Független

Lajoskomárom Pirtyák Zsolt Független

Lepsény Kiss István Független

Lovasberény Szili Miklós Független

Magyaralmás Vas Istvánné Fidesz-KDNP

TELEPÜLÉS POLGÁRMESTER JELÖLŐ SZERVEZET

Mány Ugron Zoltán Gábor Független

Martonvásár Dr. Szabó Tibor FIDESZ-KDNP-MMKE

Mátyásdomb Tilhof István Független

Mezőfalva Márok Csaba László Független

Mezőkomárom Mohai János Független

Mezőszentgyörgy Berta József Független

Mezőszilas Magyar József MSZP

Moha Kovács Sándorné Független

Mór Fenyves Péter Fidesz

Nadap Wagner Péter Gábor Független

Nádasdladány Varga Tünde Független

Nagykarácsony Scheier Zsolt Független

Nagylók Tóth József Független

Nagyveleg Szloboda Istvánné Független

Nagyvenyim Szabóné Lőrincz Ilona Független

Óbarok Borbiró Mihály Független

Pákozd Takács János Fidesz-KDNP

Pátka Nagy Dániel Ferenc Fidesz-KDNP

Pázmánd Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Móni Független

Perkáta Somogyi Balázs PÖPE-Fidesz-KDNP

Polgárdi Nyikos László FIDESZ-KDNP

Pusztaszabolcs Czompó István Független

Pusztavám Merkatz László Fidesz-KDNP

Rácalmás Schrick István RVSZE

Ráckeresztúr Ónody Miklós Att ila Népkör

Sárbogárd Dr. Sükösd Tamás Fidesz

Sáregres Tiringer Mária Független

Sárkeresztes Krähling János Független

Sárkeresztúr Csutiné Turi Ibolya Független

Sárkeszi Farkas Gyula Ernőné Független

Sárosd Lehotainé Kovács Klára Független

Sárszentágota Baranyák István Független

Sárszentmihály Kalmár Tibor Független

Seregélyes Horváth Sándor Független

Soponya Béndek József Független

Söréd Végh Rudolf Független

Sukoró Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Független

Szabadbatt yán Mátrai Csaba Független

Szabadegyháza Schmitsek József Független

Szabadhídvég Pap László Független

Szár Moharos Péter Független

Tabajd Dr. Temesszentandrási György Fidesz-KDNP

Tác Horváth István Független

Tordas Juhász Csaba Független

Újbarok Schnobl Ferenc Független

Úrhida Bognár József Független

Vajta Térmeg György Független

Vál Bechtold Tamás János Független

Velence Oláhné Surányi Ágnes Független

Vereb Kurcz Mária Független

Vértesacsa Kovács Zoltán Független

Vértesboglár Sztányi István Független

Zámoly Bánszki István Független

Zichyújfalu Füzesiné Kolonics Ilona Független

A polgármester-választás megyei eredményei 
Fejér megye mind a 108 településén érvényes és eredményes volt 
az október 3-án megtartott önkormányzati választás. A két me-
gyei jogú városban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban is a Fi-
desz jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget. Fehérváron dr. 
Cser-Palkovics Andrást, Dunaújvárosban Cserna Gábort válasz-

tották polgármesternek. Mind a két megyei jogú város képvise-
lő-testületében is többséget szereztek a nagyobbik kormánypárt 
jelöltjei.  

Az alábbiakban olvashatják a Fejér megyei települések polgár-
mester-választásának eredményeit:
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A választók október 3-án döntöttek a me-
gyei közgyűlés összetételéről is. Az ön-
kormányzati képviselők számának csök-
kentése érdekében, a parlament által az 
idén nyáron elfogadott szabályozás sze-
rint a Fejér Megyei Közgyűlés létszáma 
40-ről 21 fősre csökkent. 

A választáson négy szervezet állított me-
gyei listát, ezekről – jelölő szervezetenként – a 

következő számú jelölt került a Közgyűlésbe:
Fidesz-KDNP: 13; MSZP: 4; Jobbik: 3; 
FETE: 1

A fentiek alapján, a szervezetek által 
megadott listasorrendet alapul véve a kö-
vetkező személyek lettek a megyei közgyű-
lés tagjai:

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt: Vargha 

Tamás, Mahlerné Köfner Anikó, Balogh 
Gergely, dr. Sükösd Tamás, Adravecz Ta-
más, Somogyi Balázs, Orosz Éva, Tóth Eri-
ka, Gebula Béla, Wurczinger Lóránt, Csom-
bók Pál, Farkas Erzsébet, Pleizer Lajos

Magyar Szocialista Párt: dr. Szabadkai 
Tamás, Iván János, Kis György, Omischl Mi-
hály

Jobbik: Árgyelán János, Krausz Attila, 
Balogh Zoltán

Fejér Megyei Településekért Egyesület: 
Schrick István

Utoljára találkoztak szeptember 30-án a 
véget ért ciklus megyei közgyűlési képvi-
selői a megyeházán.

A képviselőket és a megyei hivatal veze-
tő dolgozóit Törő Gábor, elnöki teendőkkel 
megbízott alelnök fogadta. Miután a díszte-
remben elkészítették a megjelentek közös 
fotóját, mindenki átvonult a Címerterembe, 
ahol Törő Gáboron kívül Balsay István alel-
nök, Horváth András és Antal Lajos, a cik-
lus szocialista és Fidesz–KDNP-s frakcióve-
zetői, valamint dr. Varjú Mihály, a hivatal fő-
jegyzője mondtak rövid beszédet.

A himnusz eléneklését követően a történelmi 
egyházak képviselői – Spányi Antal római ka-
tolikus megyéspüspök, Imre Bálint reformá-
tus esperes, valamint Bence András evangé-
likus lelkész – áldották meg a közgyűlés tag-
jait, s kérték, hogy a képviselők bölcsen, leg-
jobb tudásuk szerint szolgálják Fejér megyét 
és választóikat.

– Az elmúlt négy év alaphelyzetét a kor-
mány és a megye szembenállása jellemez-
te, melyben ellenzéki szerepbe kényszerült 

térségünk próbált életben maradni a balol-
dali kormányzás súlya alatt. Mert ez a po-
litika nem a támogatásra, hanem a rend-
szer elsorvasztására irányult. Hiába a Szent 
István-i örökség, a bizonyítottan életképes 
szerkezet, ha a politikai, gazdasági érdekek 
mást kívántak. Az elmúlt négy évben pedig 
az érdekeké lett a főszerep, nem pedig az ér-
tékeké. A megyei közgyűlés korábbi elnöke, 
Balogh Ibolya elnök asszony naponta meg-
küzdött azokkal az akadályokkal, amiket a 
kormányzat támasztott térségünk elé. Az in-
tézmények fenntartása az egyre nehezedő 
körülmények között óriási terheket rótt a me-
gyei önkormányzatra. Az önkormányzati fel-
adatok finanszírozása válságba került, nőtt a 
települések adósságállománya. Az elhibázott 
gazdaságpolitika következtében nehéz hely-
zetbe kerültek a megye kis- és középvállalko-
zásai is. Mindezek ellenére azt mondhatom, 
hogy átvészeltük a nehéz időket, és követke-
zetesen kiálltunk a Fejér megyében élők ér-
dekei mellett. A közösség erősítésén dolgoz-
tunk, és köszönhetően az itt élő jóakaratú 
embereknek, sikerült is eredményeket elér-
nünk – elemezte az előző ciklust Törő Gábor, 
elnöki jogkörrel felruházott alelnök.

Jelezte, most új időszámítás kezdődik. 
Végre nem ellenzéki szerepben kell helytáll-
ni, hanem számíthatnak a kormány támoga-
tására, illetve a jobboldali vezetésű Székesfe-

hérvár együttműködésére is. Az elmúlt négy 
év eseményei bizakodással töltenek el min-
denkit. Ha egy akadályozó politikai légkör-
ben képesek voltak megmaradni, saját erő-
ből építkezni, akkor az erős kormányzat tá-
mogatásával csak nyertesek lehetnek – véle-
kedett Törő Gábor, majd Kara Pál, a Területi 
Választási Bizottság elnöke ismertette az ön-
kormányzati választás lefolyását és eredmé-
nyét. A képviselői eskütétel után Törő Gá-
bor átadta az ülés vezetését Kis György kor-
elnöknek. A képviselők elfogadták a napiren-
det, megalakult a szavazatszámláló bizottság, 
majd Tóth Erika Vargha Tamás személyében 
javaslatot tett az elnöki poszt betöltőjére. A 
képviselő-testület elfogadta a jelölést, Vargha 
Tamás pedig elmondta programbeszédét.

– A tavaszi országgyűlési, illetve az őszi 
önkormányzati választások egyértelműen ki-
jelölték azt az irányt, melyen az ország, így 
Fejér megye is haladni fog a jövőben. A vá-
lasztók akarata világosan megmutatta, hogy 
a polgári utat, a fejlődést választják a hely-
ben járás politikája helyett. Október 3-án 
olyan lehetőséget kaptunk, amellyel felelő-
sen kell élnünk. Kormánypárti polgármes-
tere lett Székesfehérvárnak és Dunaújváros-
nak, valamint kormánypárti többséggel bír a 
megyei önkormányzat is. Ennek köszönhe-
tően egy új együttműködés alapjai formálód-
nak előttünk, amelynek az egész térség nyer-

Az új megyei közgyűlés összetétele

Elbúcsúztak
 a képviselők

VARGHA TAMÁST VÁLASZTOTTÁK 
ELNÖKNEK

Megalakult 
az új megyei 
közgyűlés

Az október 3-i választást köve-
tően, október 8-án megtartotta 
alakuló ülését Fejér Megye Köz-
gyűlése. A testület elnöke Vargha 
Tamás, külsős főállású alelnöke 
Törő Gábor, társadalmi alelnöke 
Pleizer Lajos lett.
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tese lehet. Az elmúlt nyolc évben, a balolda-
li kormányzás idején Fejér megye gyakorlati-
lag a létfenntartásért küzdött. A létfenntartás 
pedig nem azonos a fejlődéssel. Éppen csak 
a mindennapok túlélését szolgálja, de előbb-
re még nem jutunk tőle. Most azonban – ta-
lán nem túlzás ezt állítani – történelmi lehe-
tőség előtt állunk. A megyebarát kormány-
zat támogatásával Fejér megye is talpra áll-
hat, új korszakot nyithat – jelentette ki az el-
nökjelölt.

Hozzátette, mindig a helyiek érdekeit fog-
ja szem előtt tartani. Mindenkinek joga van 
ahhoz, hogy munkát találjon a lakóhelye kö-
zelében, hogy tisztességes egészségügyi ellá-
tásban részesüljön. Aki az agráriumban dol-
gozik, joggal várja el, hogy termékeit megfe-
lelő áron értékesíteni tudja, és aki vállalkozik, 
joggal számít munkája megbecsülésére. 

– Az egész megyében szeretnék előmozdí-
tója lenni olyan kezdeményezéseknek, ame-
lyek megsokszorozzák a vidéki emberek öt-
letességét. Továbbá szeretném elérni, hogy a 
pályázatok során a legkisebb, forráshiánnyal 
küzdő falu is a nagy településekkel azonos le-
hetőségeket kapjon. Engedjék meg, hogy né-
hány szót szóljak Székesfehérvárról is. Több 
mint ezer éve már, hogy a megye és a város 
sorsa összefonódik. Közös a múltjuk, így fej-
lődésük a jövőben sem válhat ketté. Most, 
hogy Fehérvár vezetése is kormánypárti po-
litikus kezébe került, elkezdődhet egy olyan 
konstruktív, közös munka, melynek mind 
a városban élők, mind pedig a vidéki embe-
rek nyertesei lesznek. Megyei elnökként kö-
zös stratégia megteremtését fogom kezdemé-
nyezni, mely tartalmazza a gazdasági érdekek 
egységes képviseletét, valamint a közszolgál-
tatások (oktatás, egészségügy, szociális el-
látás) összehangolását is. A Fejér megyéért 
és az itt élőkért végzett munkában számítok 
Önökre, szaktudásukra, segítségükre – fejez-
te be „kortesbeszédét” Vargha Tamás.

A képviselők titkos szavazáson elnökké 
választották, majd a Közgyűlés a 2010-re ér-
vényes mérték szerint bruttó 700 ezer forint-
ban állapította meg illetményét. Vargha Ta-
más bejelentette, hogy költségtérítésre nem 
tart igényt, majd megtartotta székfoglaló-
ját: – Azért vagyunk ma itt, képviselőtársaim, 
mert a Fejér megyei emberek hisznek ben-
nünk, és szavazataikkal ránk bízták lakóhe-
lyük és így valamelyest saját sorsuk irányítá-
sát is. Mert bár igaz, hogy minden ember ön-
magáért felelős, ha a boldogulásról van szó, de 
a kedvező környezetet mi teremthetjük meg 
hozzá. Köszönet illeti elődömet, Balogh Ibo-

lya elnök asszonyt, aki helytállásával fenntar-
totta a megye működőképességét olyan poli-
tikai viszonyok között, melynek egyik legfőbb 
célja a megyék ellehetetlenítése volt. Köszö-
nöm Törő Gábor munkáját, aki következete-
sen képviselte a helyiek érdekeit. Az elődeim 
által elért eredményekre építve, és a megkez-
dett utat folytatva kívánok méltó lenni Fejér 
megye ezeréves örökségéhez. Sok munka vár 
ránk. A feladat nehéz, ugyanakkor felemelő is. 
Tenni lakóhelyünkért, közösségünkért, őrizni 
a múltból kapott örökséget: a legszebb külde-
tés. Ebben a küldetésben, a kihívásokban pe-
dig tisztességgel, legjobb tudásom szerint kí-
vánok helytállni – hangsúlyozta az elnök.

A képviselők – szintén titkos szavazás-
sal – külsős, főállású alelnökké választották 
Törő Gábort, akinek javadalmazása brut-
tó 600 ezer forintban lett megállapítva. Tár-
sadalmi alelnök lett Pleizer Lajos bruttó 
224 900 forintos tiszteletdíjjal. Mindkét alel-
nök lemondott a költségtérítésről.

Ezután bejelentették a frakciók megala-
kulását: a 13 fős Fidesz–KDNP-frakció ve-
zetője Tóth Erika, a négytagú MSZP-frakció 
vezetője Szabadkai Tamás, míg a háromfős 
Jobbik-frakció vezetője Árgyelán János lett. 
Megválasztották a pénzügyi és gazdálkodási 
bizottság vezetőit és tagjait (Csombók Pál el-
nök, Szabadkai Tamás alelnök, Farkas Erzsé-
bet, Gebula Béla és Balogh Zoltán tagok), az 
ügyrendi, jogi és kisebbségi bizottság vezető-
it és tagjait (Sükösd Tamás elnök, Árgyelán 
János alelnök, Balogh Gergely, Wurczinger 
Lóránt és Iván János tagok), valamint az 
egészségügyi bizottság vezetőit és tagja-
it (Mahlerné Köfner Anikó elnök, Omischl 
Mihály alelnök, Adravecz Tamás, Orosz Éva 
és Krausz Attila tagok).

Miután a bizottságok megalakultak, elkez-
dődött az érdemi munka is, amelynek során 
mindjárt egy nagy horderejű döntést is meg 
kellett hoznia az új testületnek. Fejér Megye 
Közgyűlése úgy döntött, hogy eredményes-
nek nyilvánítja azt a közbeszerzési eljárást, 
amelynek keretében Fejér Megye Önkor-
mányzata részére 1,6 milliárd forint/év mérté-
kű, évenkénti lejáratú folyószámla-hitelkere-
tet/áthidaló hitelkeretet és 200 millió forint/
év mértékű, rulírozó munkabér-hitelkeretet 
nyújt valamely pénzintézet. A határozatlan 
időtartamra kiírt, gyorsított, tárgyalásos köz-
beszerzési eljárás nyertesének a Kereskedel-
mi és Hitelbank Zrt.-t jelölték meg. A grémi-
um elfogadta a beszámolót is a Fejér Megyei 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről.

A Fidesz–KDNP nagy fö-
lénnyel megnyerte a megyei 
pártlistákra leadott szavaza-
tok alapján az október 3-i ön-
kormányzati választást. A Fe-
jér megyei választópolgárok 
szavazatainak köszönhetően 
nemcsak a Fejér Megyei Köz-
gyűlésben van abszolút több-
ségben a pártszövetség, ha-
nem az elnököt is ők adják 
Vargha Tamás személyében. 
Vele beszélgettünk.

INTERJÚ VARGHA TAMÁSSAL, 
A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT 
ELNÖKÉVEL

Történelmi 
lehetőség 
előtt állunk

– Kérem, röviden beszéljen eddigi életpá-
lyájáról!

– Az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen szereztem angol nyelv- és irodalom 
szakos tanári diplomát. Kitartottam a taná-
ri pálya mellett, a nyelvtanítás lett a mun-
kám. Oktattam gimnáziumban (Vasvá-
ri Pál Gimnázium, Ciszterci Szent István 
Gimnázium), majd főiskolán (Kodolányi 
János Főiskola), 1991-től pedig több mint 
egy évtizeden keresztül angol szaknyelvet 
a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancs-
nokságán. Politikai pályámat 2006-ban 
kezdtem, amikor Felsőváros és Fecskepart 
önkormányzati képviselőjévé választottak 
Székesfehérvárott. 2009-től Székesfehér-

fejerlap-2010-10.indd   4fejerlap-2010-10.indd   4 2010.10.11.   13:49:222010.10.11.   13:49:22



2 0 1 0 .  o k t ó b e r  •  5

M e g y e i  h í r e k

vár társadalmi és nemzetközi kapcsolataiért 
felelős tanácsnoka voltam. 2010. április 11-
én az első fordulóban egyéni országgyűlési 
képviselői mandátumot szereztem Fejér me-
gye 2. számú választókerületében. A külügyi 
bizottság tagjaként részese lehettem a ma-
gyar állampolgárság kedvezményes megadá-
sát szavatoló törvény előkészítésének. 2010 
októberében a Fidesz–KDNP listavezetője-
ként jutottam be a megyei közgyűlésbe, és 
október 8-án Fejér Megye Önkormányzata 
Közgyűlésének elnökévé választottak. Mind-
ezeken túl alapító tagja vagyok a Magyar Ha-
disírgondozó Szövetségnek és a Honvédség 
és Társadalom Baráti Körnek is.

– Mit szól az önkormányzati választás ered-
ményéhez?

– Országos viszonylatban kiemelkedő 
eredményt ért el a Fidesz–KDNP. Arra kér-
tük előzőleg a választókat, hogy a Nemzeti 
Együttműködést erősítsék meg újra szavaza-
taikkal, amelyet meg is tettek. Nagy felhatal-
mazást kaptunk, amely persze óriási felelős-
ség is. Sokat beszélünk arról, hogy össze kell 
fognunk: most megmutathatjuk, mire is gon-
dolunk, hiszen ugyanolyan színű a kormány, a 
megyei önkormányzatok és a városvezetések 
többsége is. A Fejér Megyei Közgyűlésben 40 
helyett 21 képviselő van, ebből 13 kormány-
párti. Mindez kevesebb bizottságot, kevesebb 
alelnököt és értelemszerűen kisebb kiadáso-
kat is jelent, ami a megyei önkormányzatok 
anyagi helyzetét figyelembe véve fontos lépés.

– Amint említette, igen kritikus pénzügyi 
helyzetben van a megyei önkormányzat. Mi-
ként képzeli el az intézmények jövőjét?

– Úgy ítélem meg, hogy elődöm, Balogh 
Ibolya és a most leköszönt megyei vezetés 
nem kis erőfeszítést tett az elmúlt években 
azért, hogy fenntartsa a működőképességét 
valamennyi intézménynek. Az előző ciklus-
ban a megye közszolgáltatásai működtek, 
de akár az egészségügyi és szociális intézmé-
nyeket, akár az oktatási vagy kulturális intéz-
ményeket vesszük, nem volt rózsás a helyzet. 
Mindenki számára ismert tény, hogy a nyolc-
éves szocialista kormányzás éppen az álla-
mi normatívák drasztikus visszaszorításával 
igyekezett ellehetetleníteni a megyéket, nem 
beszélve a saját bevételek megszüntetéséről. 
Most azonban egészen más a helyzet: olyan 
kormánya van az országnak, amelyik a me-
gyei szintet meg kívánja erősíteni, s ez min-
denképpen biztató. Hamarosan számba fog-
juk venni az anyagi lehetőségeket, ezt köve-
tően tudunk csak dönteni akár működési, 
akár fejlesztési kérdésekben.

– Merre mozdulna, ha lehetőség lesz rá?
– Azt gondolom, nem kell feltalálnom 

semmi újat ahhoz, hogy előremozduljunk 
például a munkahelyteremtésben vagy a 
déli térségek felzárkóztatásában. Persze mint 
mindenhez, pénzre szükség lesz, de mi ma-
gunk, helyben is sok mindent tehetünk az 
előrelépésért. A vidéki gazdálkodók, üzlet-
emberek, civil kezdeményezések felkarolá-
sában, támogatásában látom a kiutat. Segí-
tenünk kell újraszervezni a hagyományos 
térségi gazdasági együttműködést. Például 
olyan egységes arculattal, márkanévvel, véd-
jeggyel ellátott termékeket képzeltem el, 
amelyhez tartozni rangot jelent. Mert a cecei 
paprika vagy dinnye, az etyeki bor, a csákvári 
keramikus termékek, a soponyai meggy 
mind-mind részese lehet ennek a rendszer-
nek, de ahhoz a felállítandó minőségi kri-

tériumoknak meg kell felelniük. Amennyi-
ben ez meglesz, és a kereslet is fokozódik, 
márpedig meggyőződésem, hogy a hely-
ben termelt élelmiszerekre, a szűkebb kör-
nyezetünkben előállított termékekre igen-
is van kereslet, akkor a siker sem marad el. 
Esetünkben a siker a munkahelyek számá-
nak növekedését, a vállalkozások stabil mű-
ködését jelentheti. Hasonló szisztémát el 
tudnék képzelni a turizmus területén is, hi-
szen igazán „jól eladható” megyénk van. Vér-
tes, Bakony, móri és etyeki borvidék, Velen-
cei-tó, Duna, Mezőföld és még sorolhatnám 
azokat a csodákat, amelyekkel tartalmas idő-
töltést kínálhatunk belföldi és külföldi ven-
dégeknek egyaránt. Itt is a jó együttműkö-
désre, egy összetartó kapocsra van szükség. 
Véleményem szerint ez lehet a Fejér Megyei 
Önkormányzat.

– A kampányban többször hangsúlyozta, 
hogy Székesfehérvárral más dimenzióba kerül 
majd a kapcsolat. Ez alatt mit kell érteni?

– Az elmúlt húsz évben sajnálatos módon 
kialakult egy mondvacsinált megye-város el-
lentét, amely elsősorban a különböző közin-
tézmények finanszírozásában csúcsosodott 
ki. Nekünk is van számos olyan intézmé-
nyünk, amit a székesfehérváriak használnak, 
de ez fordítva is igaz: a Művészetek Házát, a 
Táncházat és a megyei könyvtárat sem csak 
a megye más részein élők használják, hanem 
fehérváriak is. Vagy, a város fenntartásában 
működő Vörösmarty Színházba és a közép-
iskolákba sem csak fehérváriak járnak. A me-
gyei fenntartású Szent György Kórház látja 
el a város betegeinek gyógyítását is, az ellá-
tás színvonalának fenntartása és fejlesztése a 
megyeszékhely lakóinak is alapvető érdeke. 
Történelmi lehetőséget látok abban, ha ősz-
től a két önkormányzat együtt tud gondol-
kodni akár a közös finanszírozásról, akár más 
kérdésekben.

– Adódik a kérdés: a Nemzeti Emlékhely 
szintén közös feladat, azzal mi lesz?

– Talán mindenki számára ismert az elő-
élete annak a pályázatnak, amely a tervek 
megismerését követően megakadt. Hóna-
pok óta nincs előrelépés, de ebben is sürgős 
lépéseket kell tennünk, hisz nem lenne jó a 
megnyert, sok százmilliós forrást elveszte-
getni. Nagyon sok tervet, elképzelést meg-
ismerhettünk az utóbbi időben, de valahogy 
egyik sem volt igazán megnyerő, amely-
re mindenki azt mondhatta volna, hogy ez 
igen, ez kell nekünk! Úgy vélem, mindez 
azért van, mert a tervezők egyikében sem 
volt meg a kellő alázat. Az építészek mind-
egyike saját, sokszor öncélú ötleteit szerette 
volna megvalósítani, és nem érezték át en-
nek a helynek a jelentőségét. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy hiányzott a szív az elkép-
zeléseikből. A Nemzeti Emlékhely nem egy 
egyszerű emlékmű és egy sírkert együttese. 
A magyar állam bölcsője, nemzetünk szü-
letésének színhelye volt az ezer évvel ez-
előtt, Szent István által megépített hatal-
mas templom, amely Árpád-házi és más ki-
rályaink koronázóhelye és később végső 
nyughelye is volt. Szóval ahhoz, hogy új-
raálmodhassuk e csodálatos alkotást, érez-
nünk kell az elmúlt ezer évet, a szívünk-
kel kell látnunk, ahogy azt Saint-Exupéry is 
megmondta. Ezért gondolom azt, hogy ezt 
az ügyet egészen más szemszögből, irányból 
kell megközelíteni. Az az alkotás lesz méltó 
a helyhez, amely ezen alapszik. Bízom ben-
ne, hogy nem kell sokat várnunk rá, s vég-
re pontot tehetünk ennek a régóta húzódó 
ügynek a végére.
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– A parlamentáris demokrácia legjelentő-
sebb közigazgatási átalakítása kezdődik meg 
ezekben a hónapokban. Két éve már annak, 
hogy a regionális hivatalok – amelyek tör-
vénysértő módon alakultak meg – nem gya-
korolhattak törvényességi felügyeletet az 
önkormányzatok ügyeiben, és ennek szá-
mos folyománya lett. Elsőként is az, hogy je-
lentős hátralékot kell ledolgoznunk, és újra 
el kell kezdenünk a jogszabályi segítségnyúj-
tást is, főképp a kisebb települések számára. 
Jogszabályi káosz van ugyanis, és igazából 

nem lehet elvárni egy kistelepüléstől, hogy 
a maga korlátozott lehetőségeivel naprakész 
törvényismerettel intézze az ügyeit. Ame-
lyekben egyébként ismét másodfokú ható-
ságként, azaz fellebbezési helyként szerepe-
lünk, végül pedig, visszatérve a közigazgatá-
si átalakuláshoz, a január 1-jével felállítandó 
kormányhivatalok szervezését is végeznünk 
kell – mondta dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közigazgatási Hivatal vezetője.

A kormányhivatalok felállításával az a 
cél, hogy a közigazgatás rendszere éssze-
rűbb, ügyfélbarátabb legyen. Nem melléke-
sen így elérhető lesz az, hogy az állampolgár 
valóban egy ablaknál tudja intézni a dolga-
it, ne kelljen az ügyeivel és irataival házról-
házra vándorolnia. Ehhez persze szükséges 
az, hogy az eddig decentralizáltan működő 
különféle hatóságok, szervezetek munkáját 

összehangolják mind az ügyintézés rendjét, 
mind a technikai hátteret illetően.

– A különféle hivatali helyszínek felmé-
rése már folyamatban van, és más tekintet-
ben is naprólnapra előrébb jutunk a munká-
val, de meg kell még várni számos jogszabá-
lyi változtatást, és még az sem dőlt el, hogy 
ténylegesen hol lesz a fizikai helye ennek az 
ügyintézésnek. Ami biztos, hogy a megyék-
ben a megyeszékhelyeken, illetve a megyei 
jogú városokban lesz ilyen ügyintézés, azaz 
Székesfehérváron és Dunaújvárosban. Szep-
tember 14-én született egy kormányhatá-
rozat, amely meghatározza, mely területek 
tartoznak majd a megyei kormányhivatal-
ok alá. Ezek a területi igazságügy, a megyei 
mezőgazdasági szakigazgatás, a megyei me-
zőgazdaság és vidékfejlesztés, a földhivatal, 
a regionális egészségbiztosítás, a regionális 
nyugdíjbiztosítás, a regionális munkaügy – 
központok és felügyelőségek –, a regioná-
lis munkavédelem, a fogyasztóvédelem re-
gionális felügyeletei, a regionális kulturális 
örökségvédelem, a regionális ÁNTSZ, a ke-
reskedelmi engedélyezési hivatal mérésügyi 
és műszaki biztonsági szervezetei, a regioná-
lis közlekedési hatóságok és a regionális ok-
tatási hivatalok – sorolta dr. Balogh Ibolya.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy még az el-
lenőrzésekben is segítő szemléletű, az ál-
lampolgárok közérzetét javító szervezetet 
hozzanak létre, hogy a söralátét tényleg ele-
gendő legyen egy adóbevalláshoz, és az eh-
hez mérhetően egyszerű és gördülékeny 
közigazgatási bürokrácia valóság legyen.

A Fejér Megyei Hírlap azonos kérdése-
ket téve fel a megyében nyaralóknak, a 
legnépszerűbb üdülőhelyet kereste a 
nyáron. Szeptember közepén a díjak 
átadására került sor.

Az újságírói kutatás tíz szempont alapján 
osztályozott, ezek a település tisztaságára, a 
parkolási lehetőségekre, a közbiztonságra, 

a szórakozási és kulturális lehetőségekre, a 
kirándulási és sportolási kínálatra, a szállás-
helyek minőségére, a vendéglők kínálatá-
ra, a tájékoztatásra, a tapasztalt vendégsze-
retetre és a település „gyermekbarátságára” 
vonatkoztak.

Mindezek alapján idén a Sukoró, 
Fehérvárcsurgó, Rétimajor, Pákozd, Rácal-
más, Velence, Gárdony, Etyek sorrend ala-
kult ki.

A díjátadásra Sukorón került sor, és ezen 
részt vett Törő Gábor, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöki teendőkkel megbízott alelnö-
ke is. Köszöntőjében elmondta, hogy ahol 
nyaralni jó, ott vélhetően élni sem lehet 
rossz, ezért nagy öröm egy képviselő, me-
gyei vezető számára az, ha minél több tele-
pülésről van pozitív képe az ott nyaralók-
nak. Majd azzal folytatta, hogy nem sza-
bad azért megelégedni a szezon esetlegesen 

jó eredményeivel sem, inkább arra kell tö-
rekedni, hogy minden település kihasznál-
ja adottságait, és szezon előtt és után is bő-
ven kínáljon pihenési, szórakozási lehető-
séget a turistáknak. Fejérnek e téren Buda-
pest gyakran kárhoztatott közelsége is elő-
nyös lehet – tette hozzá.

Végül azzal fejezte be, hogy bár a turisz-
tikai fejlesztések gazdagítják is a települése-
ket, vezetőiknek igyekezniük kell a növeke-
dést összehangolni a községek, kisvárosok 
stratégiai céljaival is. Hiszen sokan éppen 
azért költöznek a nagyvárosokból ezekre a 
helyekre, hogy megszabaduljanak a nyüzs-
géstől, és a természethez közelebb kerülve 
éljék napjaikat. Ezeket a betelepülőket – és 
adóikat – veszíthetik el üdülő- és pihenőhe-
lyeink, ha nem tanúsítanak megfelelő ön-
mérsékletet idegenforgalmi beruházásaik-
ban.

Ügyfélbarát 
közigazgatás 
létrehozása 
a cél

Szeptember 1-jétől újra működ-
nek a megyei közigazgatási hiva-
talok. A Fejér megyei szervezet 
vezetőjének dr. Balogh Ibolyát 
nevezte ki Orbán Viktor minisz-
terelnök. Az előttük álló felada-
tokról és az év elején felálló me-
gyei kormányhivatalokról is tá-
jékoztatott az új vezető.

M e g y e i  h í r e k

Hol jó nyaralni? 
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A Székesfehérvári Szent István 3. 
Gyalogezred pótegységének 159 katoná-
ját gyilkolták meg orvul szovjet alakula-
tok a Keleti-Kárpátoknál, 1944 szep-
temberében Gyergyószentmiklós hatá-
rában.

A Székesfehérvárról és Fejér megyéből 
odavezényelt katonákra, valamint a környék 
civil áldozataira emlékezve tisztelegtek 
szeptember 3-án az erdélyi Gac-hegy olda-
lán felállított emlékműnél rendezett ünnep-
ségen A Magyar Köztársaság Honvédelmi 

Minisztériuma képviseletében Fodor Lajos 
vezérezredes, közigazgatási államtitkár volt 
jelen, de Székesfehérvár Helyőrsége és 
önkormányzata képviseletében is elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit.

Az ünnepi megemlékezésen elhangzott: 
sorsa közös volt Gyergyószentmiklósnak és 
a honvédeknek. Az emlékhelyek a mai na-
pig is fontosak azért, hogy az együvé tarto-
zás érzése fennmaradjon. Az elmúlt ötven 
évben ezekről a tragikus eseményekről csak 
suttogva lehetett beszélni, emlékezni. Hosz-

szú időn át a Gac-hegy nevét kimondani 
sem volt szabad, mert a hatalom félt még a 
tömegsírban nyugvó honvédek poraitól is. 
A megemlékezés a magyar és a székely him-
nusz közös eléneklésével zárult.

Fejér és Somogy megye 
együttműködése
Kaposváron a Megyeháza Címertermé-
ben került megrendezésre Fejér és So-
mogy megye egyedülálló, újszerű és elő-
remutató együttműködésének első talál-
kozója. Több olyan országos munka kez-
dődött – illetve törvényi keretek között 
folytatódik –, amelyekre a megyéknek és 
a régióknak fel kell készülni.

Ezen gondolatok mentén találkoztak a két 
megye képviselői Kaposváron, hogy a Somogy 
megye rendezési tervének felülvizsgálata során 
felmerült aktuális kérdéseket megvitassák, a 
jövő kihívásaira válaszokat keressenek. Varga 
Gábor, Cece város polgármestere, országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy a többszörösen 
hátrányos helyzetű kistérségek, térségek fel-
zárkóztatása érdekében feladatuk a megyeha-
tár menti infrastruktúra, foglalkoztatáspoliti-
ka, oktatáspolitika, turizmus, közösségi közle-
kedés lehetőségeinek fejlesztése. Ezen kiemelt 

kormányzati program és támogatás áll a kezde-
ményezés mögött is. A közös gondolkodás, az 
együttműködés jó lesz arra is, hogy a jogszabá-
lyi hátteret megfelelően előkészítsék és a pályá-
zatok eredményes elosztását érvényesítsék vi-
déken is – emelte ki Balsay István, a Fejér Me-
gyei Önkormányzat alelnöke. A két megye fő-
építészei, Igari Antal és Varga Ákos, illetve a 
Somogy megye rendezési tervének felülvizs-
gálatával megbízott Lázár Tibor vezető tervező 
részleteiben is megvitatták a megyék kapcso-
lódási pontjain megoldásra váró feladatokat.

Az 1848. szeptember 29-i pákozdi csatát 
megelőző haditanács egykori helyszí-
nén, a sukorói református templomban 
rendeztek ünnepi megemlékezést a hon-
védség, a Fejér megyei és országgyűlési 
képviselők, valamint civil szervezetek 
részvételével szeptember 28-án.

A sukorói református templomban 
Molnár Gábor polgármester köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit, majd arra emlékezte-
tett, hogy a korabeli haditanács, számos 

ellentétes vélemény ellenére képes volt 
meghozni döntését. A magyar reguláris 
hadsereg bölcsőjét jelentő sukorói temp-
lomban történtekből tanulhat a ma nemze-
déke is. A különböző nézetek vitáiból végül 
egy szép siker, egy óriási tett nőtte ki magát.

– Az elkövetkezendő években a magyar 
nemzetpolitikát rendkívüli türelemmel és 
visszafogottsággal kell megvalósítani. 
Ennek a politikának egyrészt az egész 
magyar nemzetet kell összefognia, másrészt 
arról is szólnia kell, hogy miként vagyunk 
képesek egész Európával elfogadtatni nem-
zetünk és országunk sajátos történelmét és 
geopolitikai helyzetét – ezeket a gondola-
tokat L. Simon László, a térség országgyű-
lési képviselője fogalmazta meg. Mindezt 
annak fényében mondta, hogy a következő 
esztendőben Magyarország foglalja el az 
unió soros elnöki tisztét. 

Mint fogalmazott, a magyar nemzet, 
amelynek szellemi és lelki alapjait Szent 
István király és a kereszténység határozta 
meg, valójában egy befogadó nemzet. Erre 
a legfényesebb bizonyíték, hogy a szabad-
ságharcban több mint 3 ezer lengyel kato-
na, románok, szlovákok, szerbek, sőt oszt-

rákok is fegyvert fogtak a mi ügyünk mel-
lett. A képviselő kiemelte: cél, hogy mind 
erkölcsileg, gazdaságilag, mind kulturálisan 
Magyarország felemelkedjen és megerő-
södjön. Ezen az úton pedig csak úgy lesz 
képes az ország végigmenni, ha továbbra is 
nyitott és befogadó marad. Közös nemzeti 
ügynek nevezte, hogy Magyarországon újra 
legyen honvédelmi nevelés és újra legyen 
becsülete a honvédségnek. A hazaszeretet 
ne csak egy távoli, megfoghatatlan „képlet-
nek” tűnjön, hanem ha kell, meg tudjon 
nyilvánulni tettekben, férfias cselekedetek-
ben is. Emlékeztetett, hogy a sukorói hadi-
tanács helyszíne és a közeli Pákozdi Katonai 
Emlékpark egyaránt alkalmas arra, hogy a 
hazafias nevelés bázisává váljanak. 

A Honvéd Együttes ünnepi műsorát 
követően ökumenikus imádság következett 
Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püs-
pökség általános helyettese, Jákob János 
ezredes, a protestáns tábori püspökség tit-
kára és Kardos Ábel református lelkész 
szolgálatában. Az ünnepséget követően a 
magyar honvédség, a megyei és országgyű-
lési képviselők helyezték el koszorúikat a 
templom falán kialakított emléktáblánál.

Fejér megyei honvédekre emlékeztek

Ünnepi emlékezés 
a sukorói hadita-
nács évfordulóján
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Tízéves múltra tekint vissza a Fejér Megyei 
Önkormányzat és Opole Vajdaság együtt-
működése. A 2000. évben kötött megálla-
podás évfordulóján Opoléban tartottak ün-
nepséget, amelyen az eltelt időszak értékelé-
se mellett elismerések átadására került sor.

A lengyel és a magyar nemzet sorsá-
ban szenvedések és diadalok, nyomorúság 
és gyarapodás, élet-halál harcok és a szelíd 
béke időszakai váltakoztak. Ami nem válto-
zott ezer éve, az éppen ebből a közös sorsból, 

történelemből született testvéri barátság. 
Jozeph Sebesta, Opole Vajdaság marsallja a 
történelmi múltban gyökerező magyar-len-
gyel kapcsolatokat a megyék szintjén is elis-
merésre méltónak ítélte. A 2010. szeptember 
10-én Opoléban tartott évfordulós ünnep-
ségen a vajdaság közgyűlésének köszönetét 
tolmácsolta mindazoknak a személyeknek, 
akik az elmúlt évek alatt azért tevékenyked-
tek, hogy a harmadik évezred kezdetén is to-
vább épüljön a két nép barátsága. Ennek elis-
meréséül Opole Vajdaság Közgyűlése Fejér 
és Opole testvérmegyék tízéves eredmé-
nyes együttműködésében játszott kiemel-
kedő szerepéért Tóth Erikának, a Fejér Me-
gyei Közgyűlés ifjúsági és turisztikai bizott-
sága elnökének és Andrzej Straszewszkinek, 
a Klub Polónia Egyesület székesfehérvári el-
nökének az Opole Vajdaságért Érdemérem 
kitüntetést adományozta.

Tóth Erika a tízéves együttműködés tisz-
teletére Rogow Opolski kastélyparkjában 

egy platánfát ültetett el azzal a reménnyel, 
hogy a fa növekedése a testvérmegyék közöt-
ti kapcsolat szélesedését fogja szimbolizál-
ni. Az évfordulós ünnepségen hangsúlyozta, 
rendkívüli megtiszteltetésnek érzi a kitünte-
tést, amelyben kifejeződik annak a kapcsolat-
nak a fontossága, ami a lengyel és a magyar 
nép között több mint ezer éve szövődött, 
minden körülmények között életben maradt 
és ma is épül. Reményét fejezte ki, hogy a két 
önkormányzat további munkája oda vezet 
majd, hogy a magyar és a lengyel polgárok, 
az egyesületek és a cégek között mind több 
élő, a közös érdekeken és a másik tiszteletén, 
szeretetén alapuló kapcsolat épül majd.

Az ünnepségen résztvevő Fejér megyei 
delegáció két fiatal sportolóval érkezett a len-
gyelországi városba. Az Alba Regia Atlétikai 
Klub versenyzői, Bese Zsófia alcsútdobozi 
és László Dávid székesfehérvári atléták Ma-
gyarországot képviselték az Opolei Nemzet-
közi Magasugró Fesztiválon.

Európai uniós támogatással fejlesztik a 
sürgősségi betegellátást az 1610 ágyas Fe-
jér Megyei Szent György Kórházban. En-
nek kapcsán írták alá a vállalkozói szerző-
dést az intézményben. Az 594 millió forint 

összköltségű, 534 millió forint támoga-
tással megvalósuló projekt keretében két-
szintes, 650 négyzetméter alapterületű, új 
épületet hoznak tető alá, ahol nyolc rende-
lő, vizsgáló és nagyméretű váró kap helyet.

– Fedett mentőbejárót, kiszolgáló helyisé-
geket, továbbá intenzív ellátáshoz kialakítandó 
kórtermet is magában foglaló új sürgősségi fek-
vőbeteg-részleg létesül. A kórház komplex fej-
lesztési programja első elemeként megvalósuló 
projekt részeként 28 új orvosi gépet, műszert 
is üzembe helyeznek majd, korszerűsítik a je-
lenlegi sürgősségi osztály egyes helyiségeit, va-
lamint a helikopterleszálló világítási rendszerét 
– mondta el az aláírás alkalmából az intézmény 
stratégiai igazgatója, főigazgató-helyettese, dr. 
Szabó László. A kivitelezési munkálatokra és a 
gépek, műszerek szállítására közbeszerzési el-

járást írtak ki, annak eredményeként az építé-
si, kivitelezési munkálatokat a ZÁÉV Zrt. és a 
Hérosz Zrt. konzorciuma végzi, a gépeket, be-
rendezéseket pedig a Pikosystem Zrt. szállítja.

Időközben az építési területet már birtok-
ba is vette a kivitelező, és várhatóan 2011. au-
gusztus közepére fejeződnek be a munkála-
tok. Elsőként a bővítményi rész készül el jövő 
év áprilisára, azt követően kezdődnek meg a 
rekonstrukciós munkák. A beruházás miatt 
a kórház hotelépületének főbejáratához he-
lyezték át a kórház sürgősségi bejáratát. A sür-
gősségi gépjárműforgalom beengedésére a 
Seregélyesi úti mentőállomás mellett új ka-
put nyitnak, a gyalogosan érkezők pedig az 
új sürgősségi bejárat és a bővítményi épület-
rész elkészültéig a Hunyadi úti portán keresz-
tül érhetik el a hotelépület főbejáratát.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén a hagyományos rend-
védelmi feladatokon kívül vízirendészeti 
szolgálatot is ellát. A nyári hónapok bűn-
ügyi statisztikai eredményeit értékelte és 
a Szezonális Bűnmegelőzési Központ ta-
pasztalatairól is beszámolót tartott dr. 
Sági János alezredes, kapitányságvezető.

Áprilisban 14 új rendőr érkezett a Gárdo-
nyi Rendőrkapitányság munkáját segíteni, to-
vábbá a megyei rendőr-főkapitányság tizenkét 

főt átcsoportosított Székesfehérvár és Mór te-
rületéről a nyári szezonban a Velencei-tó kör-
zetéhez – tájékoztatta a Fejér Lapot dr. Sági Já-
nos alezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
vezetője. A június 28. és augusztus 22. között 
működő Szezonális Bűnmegelőzési Közpon-
tot további két rendőr-szakközépiskolás és 
11 rendőrtiszti főiskolai hallgató segítette, 
többségében kerékpáros szolgálattal. 

A kapitányság vezetője sajtótájékoztató-
jában a nyári szezon statisztikai adatait az el-
múlt év hasonló időszakának eredményeivel 
hasonlította össze. Értékelése szerint a sú-
lyos testi sértések elkövetésének száma ket-
tőről ötre emelkedett, az ügyek 80-90 szá-

zalékos felderítési eredményességei is jónak 
nevezhetőek. Szintén eredménynek számít, 
hogy a júniustól augusztus végéig terjedő 
időszakban rablási eset nem történt a gár-
donyi kapitányság illetékességi területén. A 
betöréses lopások száma 85-ről 42-re csök-
kent. Az autólopások területén emelkedés 
történt, amely a tavalyi hét esethez képest 
kilenc esetben fordult elő. 

A közlekedési balesetek száma a tavalyi 101-
ről 87-re csökkent. A vízirendészeti szabály-
sértések jelentős emelkedést mutatnak: míg 
2009-ben 150 eset történt, az idei évben 212 
alkalommal kellett a fürdőzés és a horgászati 
szabályok megsértése miatt eljárást indítaniuk. 

Tízéves kapcsolat

Fejlődő sürgősségi 
ellátás

A Velencei-tavi nyári 
szezon értékelése
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ddig három tájegységben rendeztek 
Hungarikumfesztivált, a negyedikre 
pedig 2010. szeptember 17-én a Me-

gyeházán került sor. Az eseményen – zsűri-
tagként is – részt vett Nagy Sándor mellett 
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, 
Brájer Éva (elnök) és Vargha Tamás ország-
gyűlési képviselők, valamint Birinyi József, az 
előkészítő munkacsoport vezetője is.

– Az embernek már barlanglakó korától 
fontos volt az, hogy környezetét egyedi mó-
don díszítse, rendezze be. Ez azóta sem vál-
tozott, sőt a társadalom és a kommunikáció 
fejlődésével ma már ország-, sőt világszer-
te hirdethetjük mindazt, amit mi magunk 
szépnek, jónak, mások számára is érdekes-
nek gondolunk. Jó, hogy erre módunk van, 
ismerjük meg, legyünk büszkék és hirdes-
sük fennen mindazt, amivel helyi értékeink 
a nemzetet és a nagyvilágot gazdagítani tud-
ják – mondta köszöntőjében Vargha Tamás.

– A piaci szemlélet előretörése, a társada-
lom egészét sújtó értékvesztés és értéktévesz-
tés mind afelé hatnak, hogy ami hagyomá-
nyos, vagy aminek a megteremtése igazi erő-
feszítést kíván, az mind a perifériára szorul. 
Így kerül az asztalunkra a Makón csomagolt 
kínai hagyma „Makói”-ként, és veszítünk el las-
san egy sereg igazi értéket, hogy talmi dolgok-
kal helyettesítsék azokat. De hogy mindezek 
a szeretett, tisztelt formában és magyarnak 
megmaradjanak, ahhoz oda kell állni mögé-
jük, és mindazok mögé, akik létrehozzák eze-
ket. Ehhez a kiemelt figyelemhez, védelemhez 
és támogatáshoz kell a hungarikumtörvény, 
amelynek megszületése már nincs messze – 
jelentette ki Lezsák Sándor.

Az Unióban körülbelül ötezer sajátos, 
nemzeti terméket, valamilyen „-kumot” tar-
tanak ma nyilván. Ebből körülbelül 2500 

a franciáké, ne gondolja hát senki, hogy a 
hungarikumok születésének támogatása amo-
lyan magyar, nemzetieskedő virtus lenne. Az 
ilyesfajta elismerésnek a kulturális mellett 
egészen konkrét, nemzetgazdasági haszna is 
van úgy a turizmusban, mint a kereskedelem-
ben. Vigyázni kell azonban, hogy a kiválasztás 
kritériumrendszere egyértelmű legyen, vilá-
gosan megfogalmazza az elvárásokat, és ne tá-
mogasson egyebet, csak a vitathatatlanul ha-
zait és értékeset – fejtette ki Birinyi József, a 
törvény-előkészítő csoport vezetője.

Végezetül Brájer Éva ismertette a bírálók 
döntéseit azzal, hogy a kiválasztás során igye-
keztek a valóban értékes hungarikumjelöltek 
közül úgy válogatni, hogy a lista tükrözze Fe-
jér hagyományainak sokszínűségét is. Ter-
mészetesen a kapu nem zárult be azok előtt 
sem, akiket most nem javasoltak még a cím-
re, és olyanok is megszerezhetik majd, akik 
most még nem neveztek be erre a megméret-
tetésre. A folyamat éppen csak elkezdődött, a 
jövő rengeteg lehetőséget rejt.

A fesztiválon megjelenő sajátos termé-
kek, értékek közül az alábbiak vehetnek részt 
a legnagyobb eséllyel a közeljövőre tervezett, 
országos kiválasztásokon: az épített környe-
zeti elem kategóriában Szent István király sír-
ja és szarkofágja, Székesfehérvár település-
szerkezete, a XVIII. századi, verebi színházte-
rem, a lajoskomáromi Fülöphegyi pincesor, 
a természeti környezet kategóriában a Fáni- 
völgy Száron, a soponyai Bagolyfüves-rét, az 
őshonos állat kategóriában a pusztaszabolcsi 
magyar óriásgalamb és a csákvári Gidrán mé-
nes, hagyományos élelmiszer kategóriában a 
székesfehérvári libafertály, a cecei paprika és 
a pákozdi rigójancsi, a hagyományos kézmű-
ves termék kategóriában a székesfehérvári 
bicska, a csákvári tűzálló fazekas termékek és 
a csákvári kolomp, de az Etyek környéki bu-
dai juhfark, a móri ezerjó, az agárdi pálinka is 
ott lesz, ahogy a mohai tikverőzés, a fehérvári 
bölcsőcskézés vagy például a gombfoci is pá-
lyázhat a hungarikum címre.

Harmadikként az 
országban és első-
ként Fejér megyé-
ben, a hatszáz lelkes 
Sárkeszin is újranyi-
tott a posta. 

A kormány szán-
déka szerint azokon 

a helyeken, ahol a mobil postai szolgálta-
tásnál jobban szeretnék az állandó hivatalt, 
újra megnyitják azt, a régihez képest lehe-
tőleg bővített szolgáltatásokkal. Legelőször 
azokon a helyeken történhet ez meg, ahol 
épület vagy helyiség, infrastruktúra, önkor-
mányzati forrás, munka is segíti a visszaál-
lítást. 

Sárkeszin egyértelmű örömmel fogad-
ták az újjászülető hivatalt, ami már pénz-
ügyi szolgáltatásokat is kínál, ráadásul egy 
trafiknak is helyet ad, így igazi közösségi 
tér, találkozóhely lehet a településen.

Az átadásra eljött Schmidt Pál, a Ma-
gyar Posta Zrt. vezérigazgatója, és ott 
volt Törő Gábor, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöki teendőkkel megbízott al-
elnöke is.

Hungarikumokká válhatnak 
megyénk kiemelkedő értékei

Hungarikumfesztivált rendeztek 
szeptember 17-én a Megyehá-
zán, amely a hungarikumtörvény 
előkészítésének is egyik állomá-
sa volt. A Magyar Országgyűlés 
ugyanis – Lezsák Sándor alelnök 
kezdeményezésére – megkezdte 
a hungarikumtörvény megalko-
tását. Ennek a törvény-előkészítő 
munkacsoportnak tagja többek 
között Nagy Sándor megyei kép-
viselő is. Nem kis mértékben az 
ő szervezésének, ösztönzésének 
köszönhetően Fejér megyében 
is megkezdődött a helyi és me-
gyei értékek összegyűjtése, a re-
ménybeli hungarikumok meg-
keresése.

E

Újra nyitva a posta Sárkeszin
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arlay atya azért kiemelt szereplője a 
tanulmánynak, mert ő is azok közé 
tartozik, akik megszenvedtek hitü-

kért Rákosi Mátyás és Kádár János országá-
ban. A nehéz időkre így emlékezik: „1955 
decemberében egykori 
diákjaim és híveim gyer-
mekei számára tartott 
csoportos hitoktatás, ne-
velés, táborozás »illegá-
lis« szervezése miatt a 
Fővárosi Ügyészség le-
tartóztatási parancsot 
adott ki ellenem. (…) 
Mise közben értesültem, 
hogy köröznek. A több 
száz család védelme mi-
att illegalitásba men-
tem, vagyis 1955 de-
cemberétől 1956 októ-
beréig nem mutatkoztam.” Ám a 
történetnek ezzel még nincs vége, mert ép-
pen a sokak által nosztalgiával emlegetett 
„konszolidációs korszakban, kétszer is letar-
tóztatták, és börtönre ítélték.

Az ő sorsa csak egyike azon sorsoknak, 
amelyeket Cúthné Gyóni Eszter bemu-
tat. És bemutatja a második világháború 
után kialakult helyzetet, amelyben a prole-
tárdiktatúra erőszakos eszközökkel igyeke-

zett ellehetetleníteni min-
den olyan próbálkozást, 
amely a katolikus szerze-
tesrendek lényegéhez tarto-
zott. A gyógyítást éppúgy, 
mint a tanítást. A Rákosi (és 
részben Kádár, akkori bel-
ügyminiszter) vezérelte tár-
gyalások dicstelen eredmé-
nye lett az 1950-es egyez-
mény, amelyben többek kö-
zött az állt, hogy a katolikus 
egyház elismerte és támoga-
tásáról biztosította a Magyar 
Népköztársaság államrend-
jét és alkotmányát. Ezt kö-

vette a szerzetesrendek működési engedé-
lyének megvonása, ami a személyes, embe-
ri sorsokban is tragikus változásokat hozott. 
A szerző szigorúan a tényekre és a források-

ra támaszkodva, logikusan fölépített tanul-
mányban mondja el a történetet, amelynek 
gyakran része volt a kivégzés, a megkínzás, a 
lelki és a fizikai terror. 

Munkája második részében a ciszter-
ci renddel foglalkozik behatóbban Cúthné 
Gyóni Eszter. Itt számos székesfehérvári vo-
natkozásra bukkanunk, hiszen a ciszterci 
gimnázium mindig fontos szerepet játszott, 
és játszik ma is ebben a városban. A két vi-
lágháború között Buda, Baja és Pécs mellett 
itt épült 1939-ben új épület, amely folyama-
tosan az oktatást szolgálta és szolgálja. Az-
tán a nehéz időkben ebből a szempontból is 
példás szerepet játszott a legendás püspök, 
Shvoy Lajos, aki tisztességgel állt ki az igaz-
ságért. Akkor, amikor számos ciszterci atya 
került drámai helyzetbe, voltak, akik kül-
földre menekültek, az ő püspöki közbenjá-
rásának következtében egyedül a székesfe-
hérvári egyházmegyében tudtak összefogni 
a betiltott rend tagjai.

S ha már dr. Barlay Ö. Szabolcs atyáról szó 
esett, essék szó egy másik, ide kötődő sze-
mélyiségről is! Dr. Palos György Bernardin 
az 1961-es ciszterci ügy elsőrendű vádlott-
jaként állt a bíróság előtt. Korábban Szé-
kesfehérváron volt kisszemináriumi és 
teológiai tanár, majd a Nagyboldogasszony-
plébánián kisegítő lelkész. Börtönbüntetése 
és az amnesztia után is itt szolgált, és mind-
végig meghatározó alakja volt az itteni egy-
házi életnek.

Cúthné Gyóni Eszter munkája számos 
olyan egyéb adalékkal is szolgál, amelyek 
mindegyike hozzájárul egy korszak megis-
meréséhez. Olyan szellemiséget és olyan, 
ehhez a szellemiséghez kötődő embereket 
mutat be, ami és akik egy ördögi világban 
tudtak helytállni, s nem egyszer súlyos áldo-
zatokat hoztak hitükért, meggyőződésükért.

 – Bakonyi István

B

Tanulmány a szerzetes-
rendek üldözéséről

Él Székesfehérváron egy idős tudós paptanár, aki tevékenyen részt 
vesz a megyeszékhely tudományos és egyházi életében. Dr. Barlay Ö. 
Szabolcs most egy olyan kiadvány szereplője, amelyet a székesfehér-
vári származású Cúthné Gyóni Eszter írt A szerzetesrendek műkö-
dési engedélyének megvonása 1950-ben és a ciszterciek továbbélése 
címmel. A kiadványt a Vár c. irodalmi és közéleti folyóirat gondozta 
idei első különszámaként, a Prohászka Kiadó és a Szent István Műve-
lődési Ház közös eredményeként.

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

Népdalénekesek 
figyelmébe

A Fejér Megyei Mű-
velődési Központ 
Művészetek Háza a 
Fejér megyei nép-
daléneklési versenyt 
2011-ben is meg-
szervezi. A megmé-
retés – nyolc kate-

góriában – a területi válogatókkal de-
cember 10-én, Dunaújvárosban indul, és 
a döntővel 2011. január 28-án, Cecén ér 
véget.

Jelentkezési határidő: 2010. decem-
ber 1. (szerda), 16 óra. A regisztrációs díj 
(1200, ill. 2500 Ft, átutalással) befizetésé-
nek határideje: 2010. december 8., szerda.

 A részletes felhívás és a jelentkezési lap 
a www.fejer.hu honlapon található vagy 
letölthető az MMK honlapjáról is (www.
fejermmk.hu), valamint e-mailen igényel-
hetők a titkarsag@fejermmk.hu címről.
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Fejér Megyei Múzeumok Igazga-
tósága az elmúlt években több eu-
rópai uniós pályázatot is elnyert. A 

győztes pályázatok több múzeumi helyszín 
infrastrukturális és az ehhez kapcsolódó tar-
talmi fejlesztéseit biztosítják. 

– Ha a megyei múzeumi igazgatóságok 
vonatkozásában végzünk összehasonlítást, 
méltán lehetünk büszkék „toplistás” he-
lyezésünkre: a 19 megyei szervezet között 
első helyen állunk a 10 TIOP–TÁMOP el-
nyert pályázattal és a fejlesztésekre biztosí-
tott összesen 322 millió Ft-tal – tájékoztatta 
lapunkat Elekes Szentágotai Enikő, a Fe-
jér Megyei Múzeumok Igazgatóságának he-
lyettes vezetője.

A TIOP pályázati konstrukción belül az 
infrastrukturális fejlesztések során iskola-
barát múzeumi környezetet kívánnak meg-
valósítani korszerű oktatóterek és új fog-
lalkoztatóterek kialakításával. Nem ma-
rad el a szükséges eszközbeszerzés és az 

infokommunikációs háttér kialakítása sem. 
Jelenleg a megvalósítás folyamata zajlik, Szé-
kesfehérváron két helyszínen (a múzeum Fő 
utcai épületében, valamint az Országzászló 
téri épületben), és a Dunaújvárosi Intercisa 
Múzeumban, összesen 115 millió forintos 
költséggel. A másik, TIOP 1.2.2-09 prioritás 
látványtárak, tanulmányraktárak megvalósí-
tását segíti az Országzászló téri épületben és 
a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban. A két 
nyertes projekt 117 millió forint összegű tá-
mogatással valósul meg. 

Ezek az infrastrukturális fejlesztések a 
hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzésekkel 
biztosítják, hogy a beruházással érintett épü-
letek modernebbé, korszerűbbé váljanak, 
hogy az eddig rejtett, gyűjteményi raktárak 
mélyén őrzött kincseket is megmutathassák 
a látványraktárakban.

– A TÁMOP 3.2.8 és 3.2.11 prioritások 
esetében, akár a Múzeumok Mindenkinek 
Program, akár a Nevelési-oktatási intézmé-

nyek tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységének támogatása néven ismert-
té vált pályázatról elmondható: ezek nyújta-
nak lehetőséget arra, hogy a múzeumok, ha-
gyományos alapfunkcióik mellett, új funkci-
ókat: oktató, szórakoztató, ismeretátadó sze-
repkört is betöltsenek – hangsúlyozta Ele-
kes Szentágotai Enikő igazgatóhelyettes. A 
négy elnyert TÁMOP-os pályázat összesen 
82 millió Ft-tal járul hozzá ahhoz, hogy mú-
zeumpedagógiai módszertani fejlesztés va-
lósuljon meg összesen 4 múzeumi helyszí-
nen: a Fekete Sas Patika Múzeumban, az Új 
Magyar Képtárban Székesfehérváron, a táci 
Gorsiumban és a dunaújvárosi Intercisa Mú-
zeumban.

– Arra is büszkék vagyunk, hogy meg-
valósulhat az intézményi szakkönyvtárunk 
anyagának minél szélesebb körben történő 
megismertetése, és saját könyvtári portál ki-
alakítása – meséli az igazgatóhelyettes asz-
szony, hozzátéve, hogy konzorciumi tagként, 
csatlakozva a Vörösmarty Mihály Megyei 
Könyvtár pályázatához, a TÁMOP 3.2.4 pri-
oritásban a Tudásdepo Express néven meg-
ismert könyvtári hálózatfejlesztési program 
keretén belül 8 millió Ft-ot nyertek el digitá-
lis katalógus elkészítésére.

Nyertes pályázataik különböző végre-
hajtási folyamatban vannak, de valameny-
nyi a tervezett ütemezés szerint zajlik. Azt is 
örömmel árulta el, hogy a Gorsiumi Régé-
szeti Park turisztikai fejlesztésére, a látogató-
barát múzeumi környezet kialakítására 652 
millió Ft összegű támogatást nyertek el.

A

A potyogó vakolat már a múlté, megszé-
pült homlokzattal fogadja a vendégeket 
hazánk egyedülállóan szép, romantikus 
stílusban épült kastélya.

2010. szeptember 24-én a sajtó munkatár-
sai, a szakemberek és az érdeklődők tájékozta-

tón és épületbejárás során ismerhették meg az 
elvégzett munkálatokat. A bemutató házigaz-
dái dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága igazgatója és Kacskovics Fruzsi-
na, a Nádasdy Alapítvány projektmenedzsere 
voltak. A 250 milliónyi beruházás költségének 
90%-át a Norvég Finanszírozási Mechaniz-
mustól elnyert összeg biztosította, amelyet a 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága segítségé-
vel a kastélyban működő Nádasdy Alapítvány 
nyert el 2008-ban. A beruházáshoz az önrészt 
a Nemzeti Kulturális Alap (20 millió Ft) és a 
Nádasdy Alapítvány (5 millió Ft) biztosította. 

Megújult 
a Nádasdy-kastély 
homlokzata

Uniós pályázati forrásokból bővülnek 
a Fejér Megyei Szent István Király 
Múzeum szolgáltatásai

Látványraktár, multimédiás eszközpark, családbarát környezet, ál-
landó gyermekfoglalkozások. Több nyertes uniós pályázati forrásnak 
köszönhetően hamarosan szolgáltatásaiban és környezetében is to-
vább bővül néhány Fejér megyei múzeum.

 
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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Dunaújvárosi képző-, fotó- és iparművé-
szek gyűjteményes kiállítása nyílt a Kor-
társ Művészeti Intézetben (KMI) szep-
tember 10-én. Az Együttállás című tárla-
ton közel ötven alkotó műveit tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

Sajátos együttállás az Együttállás kiállí-
tás. A hagyományokhoz híven került meg-
rendezésre a kétévente esedékes, Dunaújvá-
roshoz kötődő képző- és iparművészek tár-

lata. A kiállításra azok a profi művészek kap-
tak meghívót, akik tagjai valamely országos 
szakmai szervezetnek, Újpart Egyesület-
tagok, illetve nappali tagozatos hallgatói 
valamelyik képzőművészeti vagy iparmű-
vészeti egyetemnek, s helyi kötődésű mű-
vészek. Leposa Zsóka művészettörténész 
elemzésében rávilágít: „A dunaújvárosi kol-
lektív tárlat talán azért nyújt az átlagosnál iz-
galmasabb vizuális élményt, mert a Kortárs 
Művészeti Intézet, amelynek programja evi-
densnek tekinti a kortárs művészet sokféle-
ségét, idejében felismerte, hogy egy ilyen, 

szükségképpen heterogén kiállításon a kö-
telező rutin letudása mellett érdemes és le-
het megmutatni a helyi képzőművészetben 
rejlő szakmai potenciált. Egy ilyen kollek-
tív tárlatnak tehát éppen célja és nem hátrá-
nya a heterogenitás. Hiszen a még az egyér-
telműen ennek a kiállítási műfajnak a javára 
írt szempont – hogy egyfajta pillanatképet 
rögzít – is csak akkor érvényesül, ha a tárlat 
legalább közelít a reprezentatív mintához, és 
a város és környezete képzőművészetének a 
lehető legtöbb működő szegmensét bemu-
tatja.”

A kiállítást dr. Szoboszlai János művé-
szettörténész, az intézmény művészeti veze-
tője ajánlotta a vendégek figyelmébe. A tár-
lat október 22-ig tekinthető meg a KMI ter-
meiben.

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték 
meg a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban 
az első „Quartettissimo” Európai Vonós-
négyes-fesztivált. 

A háromnapos fesztivál kiemelkedő prog-
ramjai voltak a francia Quatuor Diotima, 
a magyar Auer Vonósnégyes és az osztrák 
Minetti Vonósnégyes koncertjei, amelyek-

nek a kastély kápolnája adott otthont. Mind-
ezek mellett számtalan gyermekprogram 
– köztük az Auer Vonósnégyes helyi iskolá-
soknak szervezett bemutatója –, képkiállítás, 
gyermek- és amatőr vonósnégyesek éjszakai 
koncertje várta az érdeklődőket, akik a meg-
szépülő kastélyt is megtekinthették.

– Magyarország számára az egyik kitö-
rési pont lehet a komolyzene – jelentette ki 
L. Simon László, az Országgyűlés kulturális 
és sajtóbizottságának elnöke, az Európai Vo-
nósnégyes-fesztivál megnyitóján. – Nemcsak 
azért, mert a zene áthidalja a nyelvi nehézsé-
geket, hanem mert a zeneirodalom és ko-
molyzenei előadó-művészet terén egyedülál-

ló hagyományokkal rendelkezünk. A jövő évi 
uniós elnökség is remek alkalmat teremthet 
arra, hogy megmutassuk a világnak zenei ér-
tékeinket – mondta a képviselő.

KMI: Együttállás

Vonósnégyes- 
fesztivál 
Fehérvárcsurgón

HIRDETÉS

ALSÓTEKERESI 
FAISKOLA

Faiskolánk október 9-étől megkezdi 
a gyümölcsfák árusítását.

Továbbá bogyós gyümölcsűek, rózsák, 
díszcserjék, földlabdás díszfák és 

fenyőfélék gazdag választékával várjuk 
kedves Vevőinket.

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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Az ISD Dunaferr Zrt. hazánk egyik legna-
gyobb értékteremtő vállalkozása, amelynek 
az acélipar területén a szakmai képzésben és 

a kutatás-fejlesztésben a Miskolci Egyetem 
az egyik legfontosabb partnere. A társaság 
és az egyetem évtizedek óta aktív és kiemelt 
szakmai kapcsolatban állnak egymással. Az 
acélipar borsodi térségben jellemző nehéz-
ségei tükrében felértékelődik az a gyakorlati 
képzés, amelyet a jövőben az ISD Dunaferr 
Zrt. közreműködésével biztosít a Miskolci 
Egyetem.

Az együttműködésben foglaltak szerint 
2011. január 1-jétől metallurgiai kihelyezett 
intézeti tanszék kezdi meg működését az 
ISD Dunaferr telephelyén Dunaújvárosban, 

a társaság anyagi hozzájárulásával, az egye-
temi kohómérnökképzés támogatása céljá-
ból. Ez a tanszék hivatott a jövőben alap- és 
mesterszakon, illetve a doktoranduszképzés 
Dunaferrben elvégezhető gyakorlati okta-
tását biztosítani. Rendkívül nagy lehetőség 
egy oktatási intézmény számára az, hogy a 
termelési gyakorlatok mellett „élesben”, va-
lós feladatokon és problémákon dolgozhat-
nak a leendő kohómérnökök tudományos 
diákköri feladataikon, szakzáró dolgozatai-
kon, diplomaterveiken, doktori értekezése-
iken.

ISD Dunaferr: 
kihelyezett 
egyetemi 
tanszék 
a vasműben

Húszan nyertek kollégiumi 
férőhelyet

A 2010/11-es tanév kezdetén, 
szeptember 2-án a Fejér Me-
gyei Önkormányzat kihirdette 
a Pécsi Tudományegyetem kol-
légiumában lévő húsz hallgatói 
férőhelyre kiírt pályázat ered-
ményét a Megyeházán. A jogo-
sultságot igazoló dokumentu-

mokat Törő Gábor, elnöki feladatokat ellátó alelnök adta át a saj-
tó jelenlétében.

Tizenhat éve élhetnek Fejér megye fiataljai a Pécsi Tudományegye-
tem kollégiumi férőhelyeinek pályázat útján való elnyerésének lehető-
ségével. Fejér Megye Közgyűlése 1993 tavaszán fogadta el azt a határo-
zatot, amely szerint megállapodást kötött az akkori pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetemmel, hogy a Szántó-Kovács János Kollégium-
ban 20 férőhelyet vásárol. Majd ez év júliusában döntöttek még arról 
is, hogy a legrászorultabbak pályázat útján jussanak férőhelyhez. A pá-
lyázatokat a Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási Bizottsága bírálta el 
2010. szeptember elsején.

A tanulmányaikat a 2010/2011-es tanévben megkezdő 20 nyertes 
pályázónak – köztük jogász, történész, mérnök, tanár szakos hallga-
tóknak – Törő Gábor elnöki feladatkört ellátó alelnök és Molnár Krisz-
tián aljegyző gratuláltak és adták át a jogosultságot igazoló dokumen-
tumokat a Megyeháza Címertermében.

HIRDETÉS

Együttműködési megállapo-
dást írt alá az ISD Dunaferr Zrt. 
és a Miskolci Egyetem vezetése 
Miskolcon, szeptember 17-én 
délelőtt. A megállapodás értel-
mében kihelyezett tanszék kez-
di meg működését a dunaújvá-
rosi vasgyárban, és közös sze-
repvállalás veszi kezdetét a K+F 
szektorban.
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– Hogy fogadta ezt a nem mindennapi elis-
merést?

– Először is nagyon örültem, hogy ismét 
volt egy ilyen szavazás. Tavaly a Legjobb Hát-
véd-díjat kaptam meg, ehhez képest most si-
került előrelépnem. Nagy elismerés, hogy 22 
játékosból a legjobb Acélbikának választot-
tak. Ez plusz lökést ad nekem, ösztönöz, hogy 
még keményebben dolgozzam, s folytassam, 
amit eddig is csináltam. Az elismerés azért is 
nagy dolog, mert egy hátvéd nem lő minden 
mérkőzésen gólt: vannak felkapottabb játéko-
sok, akik általában eldöntik a meccseket.

– Miként kezdődött a hokis pályafutása?
– Anno a Petőfi iskolába jártam, Kercsó 

Árpád pedig bejött megkérdezni, kinek van 
kedve jégkorongozni? Páran jelentkeztünk, 
elmentünk megnézni. A szárazedzések iszo-
nyú kemények voltak, többen lemorzsolód-
tak. Az első edzőtáborunk viszont Erdélyben 
volt, és nagyon megfogott a feelingje, azóta is 
ezt csinálom. Így történt az is, hogy Romániá-
ban léptem először jégre.

– Volt-e, van-e példaképe?
– Mindig is duna-

újvárosi játékosok vol-
tak – s nem csak lokál-
patriotizmusom miatt, 
hanem, mert akkoriban 

ugye itt volt a bajnokcsapat 
a legjobb játékosokkal. 

Szinte az egész 
e g y ü t t e s t 
i m á d t a m . 
Külön, sze-
mély szerint 
nem egyet-
len játé-

kost iste-
nítettem, 
h a n e m 
az egész 

csapatot. 
Még most is 

fel tudnám sorolni azokat a játékosokat. Ami-
kor elkezdtem játszani, az volt a célom, hogy 
az ő szintjükre eljussak valaha.

– Milyen vágyak, célkitűzések lebegtek még a 
szemei előtt?

– Láttam, hogy milyen jó sport a hoki, mi-
lyen szép sikereket lehet elérni itt. Célom a vá-
logatottság, a bajnoki cím volt, mint minden-
ki másnak.

– Legnagyobb eredményei?
– Végig korosztályos válogatott voltam. A 

legnagyobb sikereim között tartom számon, 
hogy a junior válogatottal két éve a negyedik 
helyet szereztük meg a B csoportban, amikor 
a bennmaradás volt a célkitűzés, illetve az ifi 
válogatottal kétszer, a juniorral egyszer nyer-
tünk C csoportos világbajnokságot. Egyéni si-
ker a Legjobb Hátvéd-díj, s hogy a tavalyi Ma-
gyar Kupa döntőn engem választottak a leg-
jobb hátvédnek, no és a mostani Acélbika-díj.

– Magyar válogatott – ez a szókapcsolat mit 
jelent számára?

– Tavaly hívtak először a felnőttválo-
gatottba, a Pannon Hoki Kupa előtt, s végig 
a szűkebb keret tagja voltam, sőt még a bő-
vebb vébékeretben is benn voltam. Örültem, 
hogy eddig is eljutottam, és szeretném ezt az 
utat végigjárni, a legjobbak között, a legjob-
bakkal együtt játszani. Ez nem könnyű do-
log, hiszen folyamatosan mindenki fejlődik, s 
nagy szó lenne egykori példaképeimmel – a 
Ladányi-féle társasággal – együtt játszani ma-
gyar színekben.

– Külföldi pályafutást fontolgat-e?
– Manapság aki külföldi karrierben gon-

dolkodik, annak mielőbb lépnie kell, fia-
talon kell kikerülnie, mert jobban elisme-
rik az olyan játékosokat, mint aki huszon-
öt évesként szeretne beilleszkedni, gyöke-
ret ereszteni. Szívesen kipróbálnám ma-
gam külföldön is, ha adódna lehetőségem 
– csakhogy nehéz kikerülni egy erős, szín-
vonalas bajnokságba. No, nem mintha kinőt-
tem volna a magyar bajnokságot, jól érzem itt-

hon magam, sőt kétéves szerződés köt a klub-
hoz. Magyarországról több ajánlatot kaptam, 
de mint mondtam lokálpatrióta vagyok…

– Mit tart saját játéka erősségének?
– Régebben sokat noszogattak a súlyom-

mal, nem voltam nagydarab sohasem. Most 
90 kilogramm vagyok, ehhez kellő gyorsa-
ságom van. Nem ütközök nagyokat, de azért 
nem is félek, és inkább a gyorsaságom, a 
szemfülességem kamatoztatom. Ezen felül tá-
madó szellemben játszom, és a fiatalságom is 
előnynek számít.

– A hokipályafutás után mihez szeretne kez-
deni?

– Több éve foglalkoztat ez a téma, mert 
nyilvánvaló, hogy nem sportolhat örökké az 
ember. A TF-ről lecsúsztam, de tavaly végez-
tem egy OKJ-s jégkorongedzői iskolát, amely 
feljogosít rá, hogy gyermekekkel foglalkoz-
zam, illetve egy kis továbbképzés után másod-
edző legyek felnőttcsapatoknál. A későbbiek-
ben, ha komolyan ezt a pályát választanám hi-
vatásomnak, akkor egy A-licences edzői vég-
zettséget kéne szereznem valahol külföldön. 
Ezek még tervek, de ha abbahagyom, szíve-
sen foglalkoznék gyermekekkel. A mostani 
edzőnk, J. P. MacCallum erőnléti edzőként is 
tevékenykedik, ez a vonal is tetszik nekem. El-
képzelhető, hogy ebbe az irányba mennék to-
vább.

– Melyik stílus fekszik jobban: a kanadai 
vagy a szlovák?

– Gyakorlatilag Vladimír Matejov nevelte 
fel a mi korosztályunkat, hét évig volt edzőnk. 
A szlovák szisztémát felnőttként vettük már át 
igazából. De már szükséges volt a változás, jó 
döntés volt az új edzőt és vele az új játékrend-
szert idehozni és alkalmazni. A kanadai iskola 
talán jobban fekszik nekünk, eredményeseb-
bek tudunk ezzel lenni – feltéve, ha betartjuk 
az utasításokat.

– Mit várnak ettől a bajnokságtól, mire lehet 
képes a csapat?

– Szerintem ugyanolyan, ha nem erősebb 
csapatunk lesz, mint tavaly. A két új szlovák 
bekk és a kanadai srác is jó igazolásnak tű-
nik. A bajnokság is jobb, kiegyensúlyozottabb 
lesz, mint az előző, a sok keresztbeigazolás mi-
att. Mindenki megverhet mindenkit. Mi arra 
törekszünk, hogy minél több győzelmet aras-
sunk, de persze becsúszhatnak hibák. Jó mér-
kőzésekre van kilátás, aminek legfőképpen a 
közönség örülhet.

– Végezetül, mit üzenne a szurkolóknak?
– Ezúton is köszönöm a szavazataikat és 

igyekszem jó játékkal megszolgálni a bizal-
mat. – Szóládi Zoltán

S p o r t

CSAK A HOKIRA KONCENTRÁL A LEGNÉPSZERŰBB ACÉLBIKA

Méltó utód a nagy 
elődök nyomdokában

Méltán állítható, hogy a tavalyi év legnépszerűbb dunaújvárosi jégko-
rongozója Pozsgai Tamás volt, hiszen a szurkolók szavazata alapján övé 
lett a másodszorra kiadott Acélbika-díj, amelyet a tavalyi szezon leg-
jobbjának szavazott meg a nagyérdemű. Vele beszélgettünk.
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Tökfesztivál 
– hetedszer is 
abszolút siker
Rácalmás, sőt, a kistérség egyik méltán 
legnépszerűbb őszi rendezvénye a Tök-
fesztivál, amely szeptember 24-én, pén-
teken immáron hetedik alkalommal tár-
ta szélesre kapuit a Jankovich-kúria Ren-

dezvény- és Turisztikai Központban és a 
városka gondozott utcáin. A kínálat ezút-
tal is színes és bőséges volt, számtalan re-
mek program kínált gazdag gasztronómi-
ai és/vagy kulturális csemegét.

Többek között a nyitónapon ismét él-
ményszámba ment a töklámpás felvonulás, 
de egyéb különlegességeket is láthattunk, 
kóstolhattunk. Ilyen volt az ételszobrászok 
helyszíni bemutatója és a koncertek sora: a 
Kormorán, a Korál, a Piramis, és a tök-, grill- 
és bográcsos ételek, sajtok, kalácsok (mé-
zes-, kürtős) lepények, rétesek, sütemények 
kavalkádja. A bor- és pálinkakóstoló is nagy 
sikert aratott. Nem hiába, hiszen híres bor-
vidékek neves borászai és pálinkafőzői kí-
nálták kiváló portékáikat. De kiemelhetjük 
a néptáncos műsorokat, a brazil zenés-tán-
cos show-t, óvodások, iskolások fellépése-
it, az Állami Népi Együttes fellépését, a kü-
lönleges tökös kiállítások mellett a kézmű-
ves-foglalkozásokat, valamint a Hankook, 
no meg a rácalmási városvédők ételkóstoló-

ját. S aki még bírta, végigsétálhatott a kisvá-
ros utcáin, megcsodálva a kapuk, garázsfel-
járók előtt megelevenedett különféle tökös 
élőképeket, hisz ismételten díjazták a leg-
ötletesebb alkotások készítőit is. A záráskor 
pedig egyértelmű volt a jelmondat: Jövőre 
nyolcadszor lesz Tökfesztivál!

Hatvanéves 
a dunaújvárosi 
tűzoltóság
Fennállásának hatvanadik évforduló-
ja alkalmából rendezett ünnepséget 
a Városháza téren szeptember 11-én 
délelőtt a Dunaújvárosi Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltóság. Az ünnepi program az esőfelhők árnyé-
kában látványos felvonulással, zeneszóval és mazsorettbemutatóval 
vette kezdetét, majd csapatzászló-adományozással folytatódott, végül 
gyermekparadicsommá szelídült.

HIRDETÉS

Veled-érted
Bűnmegelőzési programsorozatot indított a székesfehérvári 
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület azon állami gondozott fia-
talok számra, akik nyáron részt vettek a Vajtán és Budapesten 
megrendezett Bűnmegelőzési táborainkban.

Szeptemberben kötöttük meg a székesfehérvári rendőrkapi-
tánysággal azt az együttműködési szerződést, melynek keretén be-
lül Dér Tibor rendőr főhadnagy a sértetté és áldozattá válás elkerü-
léséről, a veszélyhelyzetekről, diákcsínyekről, bűncselekmények-
ről, kiemelten az agresszió következményeiről és a megváltozott 
szabálysértési törvény fiatalkorúakra vonatkozó részéről beszélt. A 
gyermekotthonokban és nevelőszülőknél nevelkedő gyerekek ak-
tívan részt vettek a programon, amely terveink szerint havi rend-
szerességgel 2011 nyaráig tart. A program második felében az Ady 
Endre utcai Műhely Kávéház pincéjében közösen néztük meg az 
augusztusban Vajtán egyesületünk által megszervezett egyhetes 
Bűnmegelőzési táborban készült filmfelvételeket és képeket.

Janó Andorné Ildikó, elnök, Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület
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„Jó, ez esetben kérem, a következőket gé-
pelje a munkafelvételi jegyzőkönyvbe…” 
– kotyogtam bele az ügymenetbe tőlem 
szokatlan módon, s próbáltam higgadtan 
viselkedni. Június óta ötödször bicikliz-
tem ki az egyik városszéli szupermarketbe 
a mobilinternetem miatt. Elromlott a mo-
dem, az a kis készülék, amit a számítógépre 
kell csatlakoztatni. Garanciális volt, hát be-
vittem a szolgáltatóhoz, ahol először közöl-
ték velem, nem tudnak cseremodemet biz-
tosítani. Mondtam, ennek nem örülök, te-
kintve, hogy az internet számomra minden-
napi munkaeszköz. Kétéves hűségnyilatko-
zattal köteleztem el magam a cég mellett, 
úgyhogy tessenek biztosítani a herkentyűt 
ugyanolyan lelkesedéssel, ahogyan számláz-
nak minden hónapban a használatáért. No, 
ekkor telefonáltak ide-oda, s kiderült, hogy 
mégiscsak van cseremodemük, igaz, egy da-
rab szabad a városban, egy városszéli nagy-
áruházban működő üzletükben. Kiteker-
tem érte, szeretek biciklizni. Másfél hónap 

elteltével kaptam egy sms-t, hogy mehetek 
a javítottért. Kiderült, hozzá sem nyúltak ez 
idő alatt a budapesti szervizben, s a jegyző-
könyvben csupán ennyi állt: lejárt a garan-
cia. Gondoltam, komoly fejtörést okozha-
tott a szervizeseknek a naptárhasználat, de 
egye fene, előfordul. Az ügyintéző hölgy le-
pötyögte nekik, hogy a garancia bizony még 
él, kéretik a készüléket megjavítani. Eltelt is-
mét egy hónap, megint kaptam egy sms-t, 
hogy mehetek a javított modemért. Vissza-
küldték Pestről ugyanúgy, azzal a megjegy-
zéssel, hogy a készüléket tesztelték, nincs 
baja. Megkértem az ügyintézőt, „tesztelje le” 
ő is. Visszaírta a szervizeseknek, hogy értsék 
meg, nem működik. Újabb hónap telt el, be-
köszöntött az ősz. Megint sms, megint bicik-
lizés. Ezúttal állította a szerviz, hogy megja-
vította a modemet. Kértem az ügyintézőt, 
nézzük meg, hogy szuperál. Kipróbáltuk, 
nem működött a készülék. Az ügyintéző kí-
nosan mosolygott, s újra írt a szerviznek egy 
ejnye-bejnyét. Eltelt még egy hónap, megint 
sms, megint biciklizés. Pestről negyedszerre 
jött vissza érintetlenül a modem, ezúttal az-
zal a mókás üzenettel, hogy a SIM-kártya a 

rossz, újat kell venni. Na, ekkor lettem dü-
hös. (A SIM-kártyának kutya baja, hiszen 
azzal működik a cseremodem.) Éreztem, 
szerencséje a pesti fiúknak, hogy nem talál-
koztunk személyesen – bár akkor nem is ju-
tottunk volna idáig. Így fordultam az ügy-
intézőhöz: „Jó, ez esetben kérem, a követ-
kezőket gépelje a munkafelvételi jegyző-
könyvbe: az ügyfél határozottan kéri, hogy 
a munkalapon a technikus és a szervizveze-
tő olvasható aláírása szerepeljen. Amennyi-
ben a készüléket ezúttal sem javítják meg, 
fogyasztóvédelemhez fordul az ügyfél.” Azt 
már csak a hölgynek jegyeztem meg, hogy 
tiszta szégyen, mennyi posta- és adminiszt-
rációs költséget, időt dobtunk ki az ablakon. 
Pusztán azért, mert emberek meg merik en-
gedni maguknak, hogy 70 kilométeres távol-
ságból hülyének nézzék a felhasználót és el-
blicceljék a melót, miközben ezrek örülné-
nek egy ilyen szervizes állásnak. Már rég 
nem érdekel az a vacak modem. Az igényte-
lenség, pökhendiség és nemtörődömség vi-
szont dühít. Nem beszélve arról, hogy öröm 
biciklizni nyáron, hűvös őszön, de hóesés-
ben nem szeretnék. – Méhes Mónika

Blicc
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Városrészi nap a Rómain
Egész napon át tartó városrészi napot szerveztek a dunaújvárosi Római 
városrészben szeptember 18-án, szombaton, ahol délelőtt közös város-
rész-takarításra invitálták a lakókat, majd kora délutántól késő estig szí-
nes és szórakoztató programok sora várta a látogatókat.

IX. Technikum Városrészi 
Nap – az eső sem jelentett 
akadályt
Hagyományőrző műsorokkal, tombolával, utcabállal, kétszáz 
adag ingyen paprikás krumplival, Korda-Balázs duóval – és 
szűnni nem óhajtó esővel telt a kilencedik alkalommal meg-
rendezett Technikum Városrészi Nap Dunaújváros egyik leg-
régibb negyedében szeptember 11-én, szombaton.
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