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A szépkorúakat 
köszöntötték
A Szépkorúak Nemzetközi Napja al-
kalmából ünnepséget szervezett a Fe-
jér Megyei és Székesfehérvári Nyug-
díjasok Baráti Szövetsége.  – 2. ol dal

BESZÁMOLÓ A 7. OLDALON

Emlékeztek ’56 hőseire 
Ünnepi közgyűléssel és a Bazilika 
falának Emlékkeresztjénél tartott 
közös ünnepséggel emlékeztek 
1956-ra Fejér megye és Székesfe-
hérvár vezetői. – 4–5. ol dal

A legprímábbakat keresik 
Kisebb jubileumhoz érkezett a 
Fejér Megyei Prima Díj, hiszen 
ötödik alkalommal kerül rá sor a 
VOSZ Fejér megyei szervezete 
rendezésében. – 8. ol dal

Úszómaraton 
Dunaújvárosban
Tizenhat csapat közel háromszáz 
versenyzője tempózott huszonnégy 
órán át a dunaújvárosi Fabó Éva 
Sportuszodában.  – 14. oldal

Több mint nyolcmilliárd 
a kórház fejlesztésére
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– Családtagjaim révén igazán jól ismerem 
mindegyik kor örömeit és bánatait, hasznát és 
hátrányát. A „szépkorúak” kincse például a sok 
emlék, tapasztalat, de sajnos korunk nem iga-
zán adja meg az időseknek a nekik járó tiszte-
letet, megbecsülést, és hasznosítható tudásuk-
ra is csak elvétve tart igényt. Pedig igazából az 
emberi faj fejlődését, jelenét és jövőjét is az ha-
tározza meg, hogyan tudja a megszerzett böl-
csességet, tudást és tapasztalatot generációról 
generációra átörökíteni. Nem jó ez így, ezért 
azt remélem, hogy a hagyományokat és a kon-
zervatív értékeket tisztelő kormány minden 

eszközzel arra fog törekedni, hogy a „szépko-
rúak” hozzájuthassanak újra ahhoz a társadal-
mi, erkölcsi és anyagi elismeréshez, bizton-
sághoz, amihez talán éppen szépapáink korá-
ban jutottak. A magam politikusi eszközeivel 
a Parlamentben és a Megyeházán is erre fogok 
törekedni – jelentette ki Vargha Tamás.

A város képviseletében Viniczai Tibor 
köszöntötte a résztvevőket, az ünnepség 
megtartását még hivatali ideje alatt támo-
gatta. Megköszönve az időseknek mindazt, 
amit életük során a városért, a megyéért tet-
tek, lelki frissességet, fiatalságot kívánt ne-

kik. Herczog Edit egyéb, halaszthatatlan el-
foglaltságai miatt nem tudott részt venni a 
rendezvényen, ezért levélben köszöntötte 
azt, minden jót kívánva a megjelenteknek.

A beszédeket követően a szépkorú-
ak mindennapjainak szervezésében, szeb-
bé tételében kiemelkedően munkálkodó 
nyugdíjas szervezeti vezetőket tüntették ki, 
majd a Hajdúság küldöttei nevében Hódos 
Aladárné az elnökségben helyet foglalóknak 
adott át egy kis ajándékot, megköszönve tá-
mogatásukat és részvételüket. Az ünnepség 
kulturális műsorral zárult.

– Példa nélküli, hogy egy nemzet 500 évé-
nek uralkodói csontjai összekeverve, jelte-
len dobozokban, tömegsírban heverjenek. 
Lovagrendünk alapítása óta egyik elsőrendű 
feladatának tekinti azt, hogy királyaink, csa-
ládtagjaik, más nemzeti nagyságaink névte-
lenül összehordott földi maradványai vég-
re azonosításra és méltó szertartással elte-
metésre kerüljenek itt, ahol korábban nyu-
godtak. A „Királyi Séta” projekt és az em-
lékhely tervezett kialakítása szerintünk nem 
ezt a kegyeleti színhely funkciót támogatja. 
2000-ig gyufagyári faládákban kallódtak a 
csontok, akkor 216 darab, leplombált fém-
ládába kerültek, ám nem személyekre szét-
válogatva, hanem „csontfajtákként” össze-
hordva. Így hevernek királyaink, feleségeik, 
hercegeink, hadvezéreink és más nagyjaink, 
sok antropológus véleménye szerint a le-
bomlást elősegítő körülmények közt. Lehet, 
hogy mire az azonosításhoz érnénk, már 

nem lesz mit azonosítani – mondta nem kis 
szomorúsággal a hangjában Töpler László, a 
III. Béla Lovagrend magistere.

Kiemelte, most azon fáradoznak, hogy 
kiderítsék, létezik-e Magyarországon olyan 
tudományos kutatóhely, amelyik vállalkoz-
na a maradványok állapotfelmérésére és le-
hetőség szerinti azonosítására. Ehhez a más 
országokban eltemetett uralkodói rokonok 
DNS-mintái szolgálhatnának összehasonlí-
tási alapul. Amennyiben erre nem akad vál-
lalkozó idehaza, a keresést szeretnék kiter-
jeszteni Európára.

– A vizsgálatok várható költsége termé-
szetesen messze meghaladná a Lovagrend 
vagy bármilyen más, önkormányzati for-
rás kereteit, de ez nem jelentheti azt, hogy 
a nemzet tagadja meg uralkodóitól és más 
nagyjaitól a méltó nyughelyet. Megingatha-
tatlanok vagyunk a céljainkban, és a legna-
gyobb nyilvánosság bevonásával továbbra is 

azért küzdünk, hogy azokat elérjük. Ezért is 
rendezzük meg 2004 óta a Királyi Halottak 
Napját – emlékeztetett Töpler László.

Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke szerint a Romkertnek vagy Nemze-
ti Sírkertnek kialakításában és funkcióiban 
egyaránt a maga és a nemzet ezer évének 
történéseit kell tükröznie, és mindazokra a 
feladatokra alkalmasnak kell lennie, amelye-
ket eszerint elvárhatnak tőle.

– Az eddigi megoldások kevésbé ezt a 
célt tartották szem előtt, sokkal inkább a pá-
lyázók önkifejezési, önmegvalósítási vágyát. 
A majdani komplexumnak valahogy úgy 
kellene a múlt minden aspektusát egyszer-
re megmutatnia és a jelen minden igényét 
szolgálnia, ahogy a szimfóniák is a renge-
teg hangszer egyenkénti szólamaiból terem-
tenek összhangot. A Lovagrend célja, a ma-
radványok azonosíttatása és újratemetése 
is egyike a fontos, tisztelendő céloknak, és 
örülök annak, hogy ezt a feladatot egy ilyen 
elkötelezett civil szervezet a szívügyének te-
kinti – jelentette ki Vargha Tamás.

A Királyi Halottak Napja alkalmából a 
szertartáson résztvevők egyenként végig-
járták a magyar királyi temetkező temp-
lom romterületén egykor eltemetett ural-
kodóink és családtagjaik, valamint az itt el-
temetett hadvezéreink sírjait, s végül az 
1938-as/2000-es királyi tömegsírnál rótták 
le kegyeletüket.

A jubileumi, X. Szépkorúak Nemzetközi Napja alkalmából ünnepséget 
szervezett a Fejér Megyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti Szövetsé-
ge a Köfém Sportcsarnokban. Radács Béla szövetségi elnök és főrendező 
meghívására a fővédnökséget Herczog Edit Európa parlamenti képvise-
lő, a védnökséget pedig Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vállalták.

Királyi Halottak Napja elnevezésű, figyelemfelkeltő célzatú rendez-
vényt szervezett október 31-ére, a Nemzeti Emlékhelyre a III. Béla Lo-
vagrend. A szervezet szeretné ugyanis elérni, hogy végre minden Szé-
kesfehérváron eltemetett uralkodónk azonosítása megtörténjen, és 
méltó nyughelyet kaphassanak az egykori királyi temetkező templom 
újjáépített falai között.

A szépkorúakat köszöntötték

Méltó nyughelyet uralkodóinknak
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– Első helyre kívánkozik az a döntésünk, 
amely szerint a vörösiszap-katasztrófa ká-
rosultjainak, áldozatainak megsegítésé-
re számlát nyitottunk, illetve felajánláso-
kat is tettünk. A Fidesz-frakció minden tag-
ja 25 ezer forintos felajánlást tett, és ehhez 
mások is csatlakoztak a testületből. Szintén 
segítség várható – jegybevételből és telefo-
nos felajánlásokból – a november 3-i „Fejér 
Szikrák” jótékonysági gálától, amelyet közösen 
szervezünk Székesfehérvár városával – kezdte 
közgyűlési beszámolóját Vargha Tamás, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. – Másik ki-
emelt témánk a Fejér Megyei Szent György 
Kórház főigazgatói álláshelyének betölté-
sére kiírt pályázatok elbírálása és a döntés 
meghozatala volt. A közgyűlésnek csupán 

két pályázó anyagának kérdésében kellett 
döntenie. Végül – több szakbizottság és más 
előzetes véleményalkotó testületek javasla-
tával egybecsengően – 18 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett dr. Csernavölgyi Istvánt 
választottuk a Fejér Megyei Szent György 
Kórház főigazgatójává. Ő itt kezdte pályáját 
kardiológusként, majd a Móri Városi Kór-
házhoz került, ahol ez idáig orvos igazgató, 
belgyógyászati osztályvezető főorvos és a 
sürgősségi ellátás vezetője volt. Embert pró-
báló feladatok – a kórház adósságállomá-
nyának szakszerű kezelése és a nemrég jóvá-
hagyott, több mint 8 milliárd forintos kór-
házfejlesztés lebonyolítása – várnak rá. El-
várás vele és az általa összeállítandó me-
nedzsmenttel szemben a maximális erőbe-
dobás, hogy a városi, megyei sőt országos 
szinten meghatározó egészségügyi intéz-
ményt felvirágoztassák – fejtette ki Vargha 
Tamás.

Mindezeken túl egy 1990-es törvény az 
önkormányzatoknak kötelezővé teszi, hogy 
az alakuló ülésüket követő fél éven belül 
felülvizsgálják szervezeti és működési sza-
bályzatukat. Ez megtörtént, de jelentős, ér-
demi változtatásra a korábbiakhoz képest 
nem volt szükség. A Fejér Megyei Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének szük-
séges módosítására is sor került a hatályos 
államháztartási törvény és a végrehajtásá-
ra vonatkozó kormányrendelet előírásaival 
összhangban. Így a Fejér Megyei Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetése bevételi és 
kiadási előirányzatának 28 milliárd 340 mil-
lió Ft-os főösszege 28 milliárd 517 millió fo-
rintra nőtt.

– A Közgyűlés megválasztotta négy szak-
bizottságának elnökeit, alelnökeit és tagjait 
is. A képviselők számának csökkenése foly-

tán négy állandó bizottság jött létre: a pénz-
ügyi és gazdálkodási bizottság – melynek el-
nöke a szokásjognak megfelelően a legna-
gyobb ellenzéki erő vezetője, dr. Szabad-
kai Tamás lett –, az ügyrendi, jogi és kisebb-
ségi bizottság, melynek elnöke dr. Sükösd 
Tamás, az intézményfenntartói bizottság, 
melynek elnöke Mahlerné Köfner Ani-
kó és a fejlesztési bizottság, melynek elnö-
ke Somogyi Balázs lett. Sor került továb-
bá tanácsnokok megválasztására is, a Kül-
ső erőforrások bevonásáért felelős tanács-
nok Csombók Pál, a Nemzetközi kapcsola-
tokért felelős tanácsnok Tóth Erika, a Hát-
rányos helyzetű térségek felzárkóztatását se-
gítő tanácsnok Árgyelán János lett. Mindhá-
rom terület rendkívül fontos, jó lenne, ha a 
nemzetközi kapcsolatok valóban élő, napi, 
közemberek közt szövődő, praktikus kap-
csolatok, szövetségek lennének, nem pedig 
főképp protokolláris kapcsolatok. Ugyanígy 
sok feladat vár a források és pályázatok fel-
derítésével, hasznosításával, valamint a te-
rületi esélyegyenlőtlenségek felszámolásá-
val megbízott tanácsnokra is – hangsúlyoz-
ta Vargha Tamás.

A közgyűlésen döntés született fontos 
pályázatok támogatásáról is, mint például a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójá-
hoz való csatlakozásról, vagy a Fejér Megyei 
Szent György Kórház „Perinatális intenzív 
centrumok és az intenzív neantológiai osz-
tályok műszaki fejlesztése” című pályázatá-
nak támogatásáról. Utóbbi az újszülöttek, 
csecsemők gondozását, ellátását takarja. 
Ezen a területen évtizedes fejlesztési lema-
radásokat kell pótolni, hisz utoljára húsz év-
vel ezelőtt vásárolt inkubátorokat a kórház.

ELNÖKI FOGADÓNAP
Vargha Tamás, a megyei közgyűlés 
elnöke december 2-án fogadónapot 
tart a Megyeházán, ahol 9-12 óráig 
várja a hozzá fordulókat.

Az elnök – tervei szerint – minden 
hónap első csütörtökén tart majd foga-
dónapot, amikor kilenc és dél közt, elő-
zetes bejelentkezés nélkül kereshetik fel 
panaszaikkal, észrevételeikkel, javasla-
taikkal azok, akik személyesen tőle vár-
nak intézkedést. Amennyiben egyéb el-
foglaltságai miatt a havi fogadónap mó-
dosulna, arról a fejer.hu-n tájékoztatják a 
megye polgárait.

MEGALAKULTAK A SZAKBIZOTT-
SÁGOK, MEGVÁLASZTOTTÁK 
A TANÁCSNOKOKAT

Ülésezett 
a megyei 
közgyűlés

Új főigazgató a Szent György 
Kórháznál, új bizottsági struk-
túra kialakítása, tanácsnokok 
megválasztása és pályázati ön-
részek biztosítása szerepelt az 
október 28-i megyei közgyűlés 
napirendi pontjai között.

fejerlap-2010-11.indd   3fejerlap-2010-11.indd   3 2010.11.02.   17:04:082010.11.02.   17:04:08



4  •  F e j é r  L a p 

M e g y e i  h í r e k

A rendezvénysorozat ünnepi közgyűlés-
sel vette kezdetét. A Fejér Megyei Szent 
György Kórház kórusának, valamint Kele-
men István, Tűzkő Sándor, Csizmadia Ger-
gely és Quintus Konrád, a Vörösmarty Szín-
ház művészeinek ünnepi műsora után Var-
gha Tamás, a megye közgyűlésének elnöke 
mondott ünnepi beszédet.

– Évtizedeken át hallgatásba kénysze-
rítettek egy egész nemzetet, ’56 emlékét nem 
lehetett elfojtani. A rendszerváltozáskor egy 
ország figyelte megrendülten a 301-es parcel-
la kihantolásának képeit, Nagy Imre és már-
tírtársainak újratemetése pedig joggal vál-
hatott a magyar demokrácia születésének 
szimbólumává. 1989. október 23-án, a sza-
bad, független, demokratikus Magyarország 
létrejöttével a nemzet leszámolt mindazzal, 
ami 1956-ot megtagadta. 1956 megmutatta, 
hogy a morál nélküli hatalom nem sebezhe-

tetlen. 1956 hősei, az utcára vonult diákok, 
fiatalok, idősek, munkások, egyetemi taná-
rok mind egy szebb jövőért, a demokráciá-
ért kockáztatták és áldozták életüket, közben 
pedig olyan összefogás alakult ki az emberek 
között, amilyenre a történelem csak kevés 
példát tud felmutatni. Ezeket az embereket 
ünnepeljük ma, akik a legreménytelenebb-
nek hitt pillanatokban is képesek voltak felül-
kerekedni félelmeiken, s világraszóló tetteket 
hajtottak végre – mondta Vargha Tamás.

Hozzátette, nem felejthetjük el azt sem, 
hogyan gyalázták meg később ’56 hőseinek 
emlékét, hogyan tartották félelemben s ítél-
ték hallgatásra a gyászolókat, bebörtönzöt-
teket, akiknek szeretteit a budapesti kisfog-
ház udvarán ásták el, és sírjuk felett selejtes 
bútorokat tároltak. Az a rendszer alapjaiban 
volt romlott, erkölcstelen és becstelen. És 
sokan közülük a rendszerváltozáskor hirte-
len 1956 örököseivé váltak.

– Ma azok lehetnek igazán ’56 örökösei, 
akik képesek kitépni magukat az önös érde-
kek hálójából, és a közösség felé fordulnak. 
21 éve már, hogy szabad, demokratikus ha-
zában élünk, már nem kellett egy jobb éle-
tért az utcára vonulnunk és véráldozatot 
hoznunk. De méltónak kell lennünk előde-
inkhez, ’56 örökségéhez tetteinkben, csele-
kedeteinkben! Az elmúlt években mintha a 
múlt árnyéka borult volna Magyarországra, 
még a régi szlogenek is felhangzottak, mi-

közben a haza kiárusítása, a gyors haszon-
szerzés, a gyengék eltaposása kezdett köve-
tendő példává válni. Az utolsó percben vé-
get vetettünk a felelőtlen politizálásnak. Az 
emberek összefogtak, és elkötelezték magu-
kat az igaz értékek mellett. Közösen képe-
sek voltunk visszavezetni Magyarországot 
arra az útra, melyet ’56 hősei kijelöltek szá-
munkra. Most már – 1956 példáján, abból 
erőt merítve – képesek vagyunk tiszta fejjel 
és igaz szívvel dolgozni azért, hogy hazánk 
sereghajtóból ismét az élre kerüljön – fejez-
te be beszédét a megyei elnök.

Ezután Erkel Ferenc Bánk bán című ope-
rájából a Hazám, hazám című áriát adta elő 
Mészáros János Elek, Simándy-díjas énekes, 
zongorán kísérte Tóka Szabolcs. Az ünne-
pi közgyűlés ezután elismerések átadásával 
folytatódott. (Lásd keretes írásunk.)

A megyeházi eseményeket követően min-
den résztvevő átment a Szent István-bazilika 
oldalánál lévő ’56-os Emlékkereszthez.

Itt – a zászlók bevonulása és a Himnusz 
eléneklése után – először Vargha Tamás 
mondott beszédet, majd Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgármestere be-
szélt, aki szerint 1956 legjellemzőbb vonása, 
hogy boldogság ült azok arcán, akik lerázták 
magukról béklyóikat. A bátorság forradalma 
volt, és még a tankok fenyegetése sem tud-
ta megfékezni az emberek szabadságvágyát.

– 1956-nak köszönhetjük, hogy a világ 
megismerte és tisztelte, sőt a mai napig tisz-
teli ezért a tettéért Magyarországot, hogy 
felemelő volt magyarnak lenni. ’56 minden-
ki forradalma volt, egyedül azoké nem, akik 
ellene keltek, és akiknek a parancsára, közre-
működésével az orosz tankok a tömegbe lőt-
tek, Fehérváron is hat embert ölve meg így. 
Városunkban is a diákok voltak az esemé-
nyek elindítói, de aztán munkások, asszo-

Az 1956-os forradalomra és sza-
badságharcra emlékeztek a Me-
gyeházán tartott ünnepi köz-
gyűléssel és a Bazilika falának 
Emlékkeresztjénél tartott kö-
zös ünnepséggel Fejér megye és 
Székesfehérvár vezetői.

Közösen 
emlékeztek 
1956 
hőseire
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Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
Győri Mihály ’56-os veteránnak Vargha Tamás, az 
1956-os forradalomban és szabadságharcban tanúsí-
tott példamutató helytállásáért elnöki elismerést adott 
át. Rajta kívül a nemzeti ünnep alkalmából, Simon 
László, Fejér megye rendőrfőkapitánya és Fülep Zol-
tán, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője előterjesztése alapján többeket díjazott az el-
nök. A Fejér Megyei Közgyűlés elnökének dicséreté-
ben részesült Bárándiné Kertész Rita rendőr alezredes 
(Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság), Fazekas Éva Szilvia rendőr alezredes (Fejér Me-
gyei Rendőr-főkapitányság), Fodor Imre rendőr zászlós (Bicskei Rendőrkapitányság), 
Horváth Csaba Balázs rendőr százados (Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság), Kaposvá-
ri Erika (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), Kertészné Varga Piroska rendőr 
őrnagy (Sárbogárdi Rendőrkapitányság), Perger Ágnes Anna tűzoltó őrnagy (Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), Rideg Sándorné (Gárdonyi Rendőrkapitányság), 
valamint Tóth Pál rendőr főtörzsőrmester (Dunaújvárosi Rendőrkapitányság).

Az elismerések kiosztását követően a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevé-
ben Csány Attila, a Pofosz megyei alelnöke, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként, az 
1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek ápolása érdekében végzett tevékeny-
sége elismeréseként a forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára a Pofosz által ala-
pított emlékplakett ezüst fokozatát adta át dr. Balogh Ibolyának. Ugyanő, a köz szol-
gálatában hosszú időn át végzett példamutató munkájának elismeréseként, a Politikai 
Foglyok Szövetsége a Hazáért érdemkeresztet adta át Balsay Istvánnak, a magyar haza 
érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként Cziryék Ferencnek és Gyar-
mati Lászlónak. Nemzeti ünnepünk alkalmából Hende Csaba, a Magyar Köztársaság 
honvédelmi minisztere a honvédelem érdekében végzett, kimagasló tevékenysége el-
ismeréséül első osztályú Honvédelemért kitüntető címet adományozott dr. Varjú Mi-
hálynak, Fejér megye főjegyzőjének, aki a kitüntetést október 22-én, a Honvédelmi 
Minisztérium központi ünnepségén vette át a minisztertől.
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nyok, köznapi emberek csatlakoztak hozzá-
juk. ’56 hősei nem voltak megvásárolhatók 
és azok sem, akik szeretteiket sem temetni, 
sem gyászolni nem tudták a terror évei alatt. 
A diktatúra – bár a testet börtönözte be – a 
lelkeket akarta gúzsba kötni. A börtön és a 
hazugságok mellett akár a „gulyáskommu-
nizmus” délibábjával is, míg aztán 1989-ben 
újra felfénylettek ’56 eszméi. De míg vol-
tak, akik a becsület útján indultak el, akad-
tak, akik a hazugság útján jártak tovább, ám 
2010-ben az emberek egyértelműen kinyil-
vánították: a hit, a becsület, a remény útját 
akarják járni! Maradjunk hát hűek ’56 esz-
ményeihez, és teremtsük meg Fehérváron is 
az áhított jövőt – fejezte be Székesfehérvár 
polgármestere ünnepi beszédét.

Ezt követően a megye és a város vezetői, 
az egyházak, a fegyveres testületek, a poli-
tikai és a civil szervezetek vezetői és képvise-
lői, majd az ünnepség más résztvevői helyez-
ték el koszorúikat, virágaikat az emlékműnél.

Dunaújvárosban is 
együtt – először
Az október 23-i ünnepség rendhagyóra 
sikerült Dunaújvárosban. Hosszú évek 
óta ugyanis egyszerre koszorúztak politi-
kai pártok és civilek a temetői kopjafánál.

A megemlékezések előestéjén a Vasvári 
iskolában tartottak ünnepi megemlékezést 
a Bánki középiskola dráma tagozatos diák-
jai, még pénteken. Ugyancsak e napon ve-
títették a Kortárs Művészeti Intézetben Ma-
ros Gábor, Mitrovits Miklós, Nagy Ernő és 
Takács Lajos filmjét „Így kiáltok én, lengyel 
föld fia” címmel, amely a Szolidaritás moz-

galom kialakulását elevenítette fel, külön ki-
emelve az előzményeket, köztük az 1956-os 
forradalmat. Szombaton délelőtt már a hiva-
talos városi megemlékezésre került sor, me-
lyet a Dunaferr középiskola diákjainak mű-
sora színesített. Párthovatartozástól, politi-
kai meggyőződéstől függetlenül együtt em-
lékeztek a forradalomra pártok, civil szerve-
zetek képviselői és magánemberek egyaránt.

Ezt követően Pálinkás István költő, a Du-
naújvárosi Főiskola oktatója mondott szen-
vedélyes beszédet, majd következtek a koszo-
rúzások. Rövid szünetet követően már az ün-
nepségsorozat a Városházán folytatódott. Az 
ünnepi műsort követően Cserna Gábor pol-
gármester emlékezett 1956 dicsőségére. Végül 

az ünnepi közgyűlés zárásaként átadták a Du-
naújvárosért Díjat. A legrangosabb helyi ki-
tüntetést dr. Dlustus Péter, a Szent Pantaleon 
Kórház volt orvos igazgató főorvosa, vala-
mint dr. Szappanos Mária fogorvos kapta. 
A díjátadó utáni fogadáson Gombos István al-
polgármester mondott pohárköszöntőt.

A Dunaújvárosért Díj díjazottjai
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projekt keretében a középisko-
la négy tanteremmel bővült, elké-
szült a teljes körű akadálymente-

sítés, energiatakarékos gépészeti berende-
zések és fűtési rendszerek beszerelésére ke-
rült sor, és az épület megfelel a legmagasabb 
hőtechnikai követelményeknek is. Mind-
ezek és az új iskolai bútorok, taneszközök 
beszerzése révén az intézmény a kistérség 
hiánypótló oktatási, kulturális, felzárkózta-
tó és integráló oktatási intézményévé válhat. 
A programban az elnyert 238 millió forin-

tos támogatás mellé a Fejér Megyei Önkor-
mányzat – több lépcsőben, a munkák során 
felmerülő és megkerülhetetlen műszaki igé-
nyekhez igazodva – 306 millió forintos ön-
részt tett hozzá, így a teljes költség a félmilli-
árd forintot is meghaladta. Mivel a támoga-
tásul kapott összeget a projektben már fel-
használták, az első ütem lezárult, de a má-
sodik ütemben – a megyei önkormányzat fi-
nanszírozásának köszönhetően – még jelen-
tős munkákat végeznek el. A december végi, 
január elejei végső átadási határidőre a régi 
tantermek is teljesen megújulnak.

Az ünnepélyes projektzárón az intéz-
mény vezetőjén kívül ott volt Pleizer La-
jos, a megyei közgyűlés alelnöke, dr. Sükösd 
Tamás Sárbogárd polgármestere, dr. Varjú 
Mihály, a megye főjegyzője és dr. Molnár 
Krisztián megyei aljegyző.

Elsőként Boda János, a Petőfi Sándor 
Gimnázium igazgatója mondott beszédet. 
Felidézte 1988-at, amikor először merült 
fel az igény az intézmény bővítésére. Ak-
kor 253-an jártak a gimnáziumba, és négy 
új osztály érkezett hozzájuk, az új osztályok 
azonban nem jelentettek új osztályterme-
ket is. Kényszermegoldások közepette mű-
ködött az iskola, miközben – sajnos sikerte-
lenül – pályáztak, próbáltak forrást találni a 
bővítéshez.

– Ma 16-17 tanulócsoporttal, 413 diák-
kal folyik az oktatás, és igazán nagy öröm, 
hogy a beruházás végre módot adott a ter-
jeszkedésre és a korszerűsítésre. Köszönjük 
a fenntartó megye kitartását, anyagi támo-
gatását, aminek köszönhetően rövid időn 

belül a még hátralévő felújítások is befeje-
ződhetnek – tette hozzá az igazgató.

Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat alelnöke elmondta, nagy megtisztel-
tetés számára, hogy alelnökként vehet részt 
az eseményen, ráadásul pedagógusként sem 
volt közömbös számára a fejlesztés.

– Szűkös időkben különösen szívderí-
tő, hogy tető alá került a bővítés ügye, de 
aki Klebelsberg Kunó munkásságát és ered-
ményeit tartja követendőnek, azt a nehézsé-
gek nem tarthatják vissza. Minden elszánt-
ság mellé kellett persze a külső támogatás, 
az uniós segítség is és köszönet illet minden 
támogatót, továbbá Boda igazgató urat, aki-
nek a kitartása nélkül ez a bővítés nem jöhe-
tett volna létre. Bízhatunk benne, hogy azok 
a gyerekek, akik mostantól ennek az intéz-
ménynek a falai közt tanulnak, fejlődnek, 
egy kicsivel közelebb kerülnek esélyeiket 
illetően a megye szerencsésebb részein élő 
társaikhoz. A megyei önkormányzat a beru-
házás technikai kivitelezésével is irányt mu-
tat, hiszen az akadálymentes közlekedés, az 
energiatakarékos, környezettudatos, korsze-
rű hőtechnika ebben az évezredben már az 
alapkövetelmények közé sorolható – jelen-
tette ki az alelnök.

Végezetül Pleizer Lajos az intézmény ve-
zetőit, tanulóit és a sárbogárdiakat arra biz-
tatta, hogy használják ki mind oktatási, 
mind kulturális téren a korszerűsítés adta le-
hetőségeket, tanítsanak és tanuljanak lelki-
ismeretesen, csiszolják műveltségüket, mert 
így szolgálhatják a legjobban a saját, a váro-
suk, a megyéjük és országuk érdekeit is.

Megújult 
a sárbogárdi 
gimnázium

Hosszú évek, évtizedek óta várt 
fejlesztés valósult meg Sárbo-
gárdon, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat Petőfi Sándor Gimná-
ziumában. A több mint félmil-
liárdos építészeti, gépészeti be-
ruházás és eszközbeszerzés ré-
vén létrejött a „Kulturális köz-
pont Fejér megye leghátrányo-
sabb térségében”, amely egyben 
az uniós projekt címe is volt. 

M e g y e i  h í r e k
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– Ma már hivatalos, hogy a TIOP 2.2.4-09/1 
kódszámú, „Struktúraváltást támogató infra-
struktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátás-
ban” című – még dr. Balogh Ibolya elnöksége 
alatt beadott – projektet 7 309 108 343 forint 
összegű támogatással és a megyei közgyűlés 
által már korábban jóváhagyott 833 333 333 
forint önrésszel a döntéshozók jóváhagyták. 
A megye közgyűlése a rendelkezésre álló szű-
kös anyagi források ellenére is fontosnak tart-
ja biztosítani a megyében élők minél maga-

sabb színvonalú egészségügyi ellátását, ezért 
az önrész biztosítását a közgyűlésen is meg-
erősíti – jelentette be Vargha Tamás, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke.

Hangsúlyozta, a Gyurcsány- és a Bajnai-
kormányok megyéket és az egészségügyet el-
lehetetlenítő, romboló politikájának korsza-
ka lezárult. Szerinte a dr. Balogh Ibolya el-
nöksége alatt kezdeményezett új pályázat el-
fogadása sikertörténetként értékelhető, a kor-
mányváltást követően támogatásra érdemes-
nek találta a Strukturális Alapok Programiro-
da, és így végül megvalósulhat ez a mintegy 8 
milliárd forintot kitevő beruházás.

– Reményeink szerint már ebben az önkor-
mányzati ciklusban megvalósul ez a jövőbe te-
kintő, a megye életében talán az egyik legna-
gyobb és legfontosabbnak tekinthető egész-
ségügyi beruházás. A több mint nyolcmilliárd 
forint azonban nem elegendő arra, hogy a 12 
milliárdos póluspályázatot teljes egészében he-
lyettesítse, ezért bizonyos részek most nem va-
lósulhatnak meg – tette hozzá Vargha Tamás.

A projekt keretében az úgynevezett esz-
közös beavatkozással járó, s intenzív ellá-
tást igénylő vizsgálatok és ellátások infrast-
rukturális feltételeinek átfogó megújítása, 
a képalkotó diagnosztikai eszközpark teljes 
cseréje, valamint a központi sterilizáló és a 
központi gyógyszertár korszerűsítése válik 
lehetővé. 

A póluspályázaton célként tűzték ki az el-
avult pavilonrendszer felszámolását, ám erre 
ezúttal nem kerülhet sor, de a támogatás ré-
vén 6400 négyzetméternyi új épületet emel-
nek, 3650 négyzetméteren pedig elvégzik az 
építészeti felújításokat, a szükséges átalakítá-
sokat, s 3,5 milliárd forint értékben gépeket, 
műszereket vásárolnak.

Több mint nyolcmilliárd 
a kórház fejlesztésére

Az előző kormány által elutasított 
póluskórház pályázat után a me-
gyei vezetés nem adta fel, s újabb 
pályázatot nyújtott be a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház fejlesz-
tésére. Az új kormány hozzáállá-
sa merőben más volt, így sikerült 
komoly pályázati forrást elnyer-
nie a megyei önkormányzatnak.

HIRDETÉS
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z asztal körül a tizenkét jelöltön és 
a főszervezőn kívül Vargha Tamás, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 

is helyet foglalt, aki köszöntőjében igazán 
örömtelinek nevezte azt, hogy a jelen gaz-
dasági nehézségek ellenére is sikerül forrást, 
támogatókat szerezni egy ilyen elismerés-
hez, rendezvényhez.

– Bár négy kerékkel kátyúban állunk, a 
legfontosabb dolgok közé tartozik, hogy azo-
kat, akik a mindnyájunknak fontos – az or-
szág, a megye, a város számára jelentős – ér-
tékeket megteremtik, méltó erkölcsi és – ha 
lehetséges – anyagi elismerésben részesítsük. 

A kiemelkedő teljesítmények mellett nem 
szabad szó, tiszteletadás nélkül elmenni. 
A megyei önkormányzat ezért minden ilyen 
kezdeményezést, lehetőségeihez mérten, egy-
értelműen támogat – jelezte Vargha Tamás.

A főszervező, Varga István elmondta, 
hogy idén először már a sajtótájékoztatón 
bemutatják a tizenkét különdíjas jelöltet. Kö-
zülük kerül majd ki a három fődíjas és az egy 
Közönségdíjas is, de mindnyájan komoly el-
ismerésben részesülnek.

– Ahogy az a korábbi években megszokot-
tá vált, idén is Nagy Benedek szobrászművész 
20 centiméteres plakettjét kapják a fődíjasok 
az egymillió forint pénzbeni díjazás mellé. 
A Prima Díj kimagasló rangját jelzi, hogy 
napról napra mind többen jelentkeznek be, 
felajánlva támogatásukat – mondta Varga Ist-
ván. Hozzátette, ma már minden megyében 
megrendezik a Prima Díjátadó gálaestet, kö-
szönhetően a vállalkozóknak, a bankoknak, 
az önkormányzatoknak, a sajtónak. 

A díjhoz kapcsolódó 2010-es újdonság az, 
hogy Fejér megye részéről idén négy „Orszá-
gos Év Vállalkozója” lesz. Ők Budapesten, a 
Művészetek Palotájában vehetik majd át a dí-
jat. Ezen kívül lesz még tizennyolc megyei ki-

tüntetett, akik a november 26-i, székesfehér-
vári Prima Gálaesten vehetik át a díjakat.

– 2009-ben összesen 48 712 szavazat érke-
zett a közönségdíjasra. Idén is várjuk a szava-
zatokat, de a nyomtatott sajtón – „FehérVár” 
hetilap, Fejér Megyei Hírlap és a „Hírváró a 
jó Hírhozó” havilap – kívül már három he-
lyen lesznek leadhatók az online szavaza-
tok is, a www.fmh.hu és a www.hirvaro.hu 
webhelyeken kívül a www.fehervartv.hu cí-
men is – közölte a VOSZ megyei elnöke.

Idén több mint 100 jelöltből választották 
ki a 12 jelöltet és különdíjast, kategórián-
kénti sorrendben: 

Magyar irodalom: BOBORY ZOLTÁN köl-
tő, a VÁR kulturális és közéleti folyóirat főszerkesz-
tője, a Vörösmarty Társaság elnöke (Székesfehrévár) 
MÓSER ZOLTÁN író, fotóművész (Bicske). Ma-
gyar színház- és filmművészet: BARTÓK KAMA-
RASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA, Duna-
újváros (Knódel Mária igazgató). Magyar képző-
művészet: ACSA SZÜCS IMRE festő (Gárdony). 
Magyar tudomány: DR. HORVÁTH LAJOS sze-
mész főorvos (Székesfehérvár). Magyar oktatás és 
köznevelés: TALENTUM REFORMÁTUS ÁL-
TALÁNOS ISKOLA, Székesfehérvár (Pojányi Ba-
lázs igazgató). Magyar építészet és építőművé-
szet: IGARI ANTAL megyei főépítész (Székesfehér-
vár). Magyar sajtó (kivéve a politikai jellegűeket): 
J. MEZŐ ÉVA újságíró, filmrendező (Székesfe-
hérvár). Magyar népművészet és közművelődés: 
ILLYÉS ENDRÉNÉ a Szent István Király Múzeum 
restaurátor műhelyének vezetője, Babaház Múzeum 
(Székesfehérvár). Magyar zeneművészet: UNITED 
EGYÜTTES (Székesfehérvár); HORÁNYI 
OTTÍLIA karnagy (Primavera kórus), zenepeda-
gógus (Székesfehérvár). Magyar sport: PUSKÁS 
FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA (Felcsút)

A rengeteg eső, az eltömített források, az 
évtizedek óta megoldatlan csapadékvíz-
elvezetés következtében megcsúszott a 
löszpart Kulcson és Dunaújváros Tábor-
állás városrészében. 

A makroporózus szerkezetű ún. típusos lösz 
víz hatására roskadó tulajdonságú. Ez az adott-
ság mind a partéli, mind pedig a löszplatón vég-

zett építkezésnél különös gondosságot követel 
meg. Jelen esetben Kulcson a Sőtér sétány alatti 
rész, míg Dunaújvárosban az Ivó utcával párhu-
zamosan kialakult partrogyás, földcsuszamlás – 
mely életveszélyes helyzetet idézett elő – hívta 
fel a figyelmet ismét a rendezetlen löszfal part-
szakaszok stabilizálásának fontosságára.

Dunaújvárosban a helyzetfelmérést intéz-
kedési terv követte. Eddig mintegy ötvenhét 
ingatlant nyilvánítottak életveszélyessé, s kér-
ték az itt élőket, hogy költözzenek biztonsá-
gos helyre. Többen azonban saját felelőssé-
gükre maradtak. Dunaújváros helyi védelmi 
bizottsága azonnali intézkedési tervet készí-
tett, s folyamatos ellenőrzések mellett meg-
indult a szakszerű beavatkozás és kárelhárí-
tás. Dr. Dorkota Lajos országgyűlési képvise-
lő a Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatósága vezetőjének, dr. 
Bakondi Györgynek és a belügyminiszternek, 
Pintér Sándornak a segítségét kérte. 

Közben L. Simon László, a kulcsi térség 
országgyűlési képviselője a parlament előtt 
szólalt fel, a löszomlás okozta gondokra irá-
nyítva a figyelmet. A község számára a leg-
nagyobb probléma, hogy a partfal helyreál-
lításának költségei a település egész éves be-
vételét is elérhetik, s erre képtelenek forrá-
sokat előteremteni. A település által benyúj-
tott vis maior igény elfogadása esetén azon-
ban azonnal, közbeszerzési eljárás nélkül 
megkezdődhetne a munka.

Megcsúszott 
a löszpart

Kisebb jubileumhoz érkezett a 
Fejér Megyei Prima Díj, hiszen 
ötödik alkalommal kerül sor az 
elismerések átadására a Vállal-
kozók és Munkaadók Országos 
Szövetsége (VOSZ) Fejér me-
gyei szervezete rendezésében. 
Ezzel kapcsolatban tartott saj-
tótájékoztatót Varga István, a 
VOSZ Fejér megyei elnöke.

A

A legprímábbakat keresik

L. Simon László országgyűlési képviselő, Kiss Csa-
ba, Kulcs polgármestere és Budavári Árpád dunaúj-
városi rendőrkapitány a helyszínen.
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z elmúlt időszakban országszerte 
növekvő számban követtek el fiatal-
korúak különböző erőszakos bűn-

cselekményeket. Az agresszió mint probléma-
megoldás ott él a tizenévesek mindennapjai-
ban. A rendőrség több, gyermek- és fiatalkorú 
számára elkészített bűnmegelőzési program-
mal rendelkezik. Ezek között szerepel több 
országos, és vannak helyi, intézményi kere-
tekhez szabott programok is. 

– Az Országos Rendőr-főkapitányság 
ajánlásával országossá tették ettől az évtől az 
„Ovi-Zsaru” programot, amelyben a rendőr-
ség munkatársai arra törekednek, hogy már 
az óvodás korosztállyal kapcsolatot alakít-
sanak ki – mondja érdeklődésünkre Brandl 
Csilla rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Városi 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosz-
tályának vezetője. A program, s benne a két 
bábu, „Rosszcsont Ricsi” és „Rendőr Robi” 
alapötlete és annak kidolgozása dr. Vörös 
Ferencné rendőr alezredestől, a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztá-
lyának munkatársától származik. 

– Nagyon fontos, hogy már óvodás kor-
ban, fiatalon kialakulhasson a gyermekek ér-
zékenysége a veszélyhelyzetek felismerésé-
re – hangsúlyozza a rendőr őrnagy, hozzáté-

ve, a találkozások többek között személyiség-
fejlesztő, bűn- és baleset-megelőzési foglalko-
zásokat tartalmaznak nagycsoportosok szá-
mára, egyenruhás rendőr közreműködésével. 

Kiemeltnek számít a speciálisan általános 
iskolás korú diákok számára megalkotott, biz-
tonságra nevelő program, a „DADA”, melyet 
1991-ben vezettek be hazánkban. Székesfe-
hérváron is több mint egy évtizede alkalmaz-
zák 12 iskola 24 osztályának közreműködésé-
vel. Az amerikai modellre épülő, a dohányzás, 
az alkohol, a drog és az AIDS szavak kezdő-
betűiből alkotott mozaikszó olyan programot 
takar, melyben a 3–4. és 7–8. osztályosok kö-
rében egy tanév során különböző témákat be-
szélnek át rendőrök segítségével. Az interaktív 
órák során munkafüzetek és tesztlapok kitöl-
tésével, szituációs játékok alkalmazásával kö-
zösen dolgozzák fel a drog megelőzés, az erő-
szak, az agresszió és az önismeret témakörét. 
Az „Ellenszer”- programsorozat alkalmait a 
középiskolák 9-12. osztályos tanulói számára 
osztályfőnöki óra keretében rendőrök tartják.

Az országos programok mellett a kapi-
tányság több éve szervezi iskolák számára az 
„Érezd jól magad” című, saját sorozatát. En-
nek keretében a sértetté és áldozattá válásról, 
a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmé-
nyek büntetőjogi következményeiről, kábító-
szer- és baleset-megelőzésről, valamint az is-
kolai agresszióról rendeznek foglalkozásokat.

– Évek óta azt tapasztaljuk, hogy a gye-
rekek agresszívabbá válnak, kevésbé tud-
nak megfelelően kezelni bizonyos konflik-
tushelyzeteket – magyarázza az alosztály ve-
zetője. Az iskolai beszélgetések során az ag-
ressziót tárgyalva felhívják figyelmüket arra, 
miért lehetnek veszélyesek a „beavatási” ce-
remóniák, és lehetőség szerint szembesíteni 
kell őket azzal is, hogy az iskola falain belül 
mely tettek minősülhetnek fenyegetésnek, 
kényszerítésnek vagy zsarolásnak. 

S hogy mi, illetve ki szolgál napjainkban 
magatartásmintaként egy tizenéves számára? 
Mit szűrhet le a nyomozó a fiatalokkal eltöl-
tött közös foglalkozások, beszélgetések alkal-
mával? Kérdés, hogy a család, a szülő szolgál-
tatja-e a pozitív példát, vagy a gyermek a tévék 
és az internetes tartalmak akcióhőseiről lesi el 
a modellt? A DADA-programban külön té-
makörként szerepel a média szerepének rész-
letes átbeszélése. Így derül ki, hogy a gyerekek 
idejük nagy részét a számítógépek előtt töltik. 
Ez önmagában még nem lenne baj, de az már 
nem mindegy, milyen tartalmak tanulmányo-
zásával foglalkoznak. A szakember hangsú-
lyozza a felnőttek felelősségét, és példaként 

említi, hogy kollégáival már találkozott olyan 
gyermekkel, akinek furcsa, erőszakosságra 
tett kijelentése megütötte a rendőrök fülét. 
Amikor rákérdeztek, hogy honnan vette ezt a 
lehetőséget, röviden annyit válaszolt, hogy a 
tévében látta. Vagyis minden, amit láttak, va-
lamilyen módon beépül a gyermekek gondo-
latvilágába, és modellként szolgál számukra. 

Brandl Csilla őrnagy dolgozta ki az alap-
ját az állami gondozásban élő gyermekek szá-
mára elkészített „Érted-veled!” bűnmegelőzé-
si programnak, amelyet a Lurkó Gyermekvé-
delmi Egyesülettel közösen működtetnek. Az 
állami gondoskodásban élők számára az egy 
éven át tartó programsorozatban bűn- és bal-
eset-megelőzési, pályaorientációs beszélgeté-
sek, filmvetítés, kirándulások is szerepet kap-
nak. Az alosztály munkatársai, Gazdag And-
rea rendőr százados, Szabó Katalin rendőr 
zászlós és Dér Tibor rendőr főhadnagy is segí-
ti a fiatalokkal közös bűnmegelőzési munkát.

A

Bűnmegelőzési 
programok 
gyermekek 
és fiatalkorúak 
számára

Az elmúlt időszakban ország-
szerte növekvő számban követ-
tek el fiatalkorúak különböző 
erőszakos bűncselekményeket. 
Milyen tényezők vannak hatás-
sal ma a fiatalok gondolkodásá-
ra? Erről érdeklődtünk bűnmeg-
előzési szakemberektől.

 
A Simon és Simon Kft. agárdi

pincészetében 20 liter vásárlása
esetén nagy kedvezménnyel 

adjuk a folyóborokat.
 Fehérbor 300, vörösbor 350 Ft/liter.

Telephelyünkön többféle 
télálló almát árusítunk, nagy 

kedvezményekkel. Jó minőségű 
tűzifa kapható 2000 Ft/q ártól.

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

Agárd, Bikavölgyi út 2.
www.simonessimon.hu

HIRDETÉS

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
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Thália tenyerén hordozzák 
a rászorulókat

A Vörösmarty Színház idén is meghir-
dette „Thália tenyerén” elnevezésű jó-
tékonysági bérletsorozatát, amelynek 
köszönhetően Fejér megye és Székes-
fehérvár számos nehéz sorsú gyerme-
ke, fiatalja és felnőttje látogathat el az 
évad során egy-egy előadásra.

Dicsérni való szerénységgel Vasvári Csaba igazgató szinte sem-
mi időt nem szentelt a színház és a bérletsorozat „fényezésének”, 
ahogy mondta, jó szívvel és szívesen adják ki bérleteiket azoknak, 
akik önerejükből feltehetően nem tudnának eljutni az előadásokra. 
Kultúrmissziójuk részének tekintik a dolgot, és sokkal fontosabb-
nak tartja, hogy azokról a szervezetekről essen több szó, ahol ha-
talmas erőfeszítéssel igyekeznek támogatni azok életét, fejlődését, 
mindennapjait, akik a legjobban rászorulnak erre.

Tavaly tizenegy különféle karitatív szervezet, alapítvány, intéz-
mény jutott bérletekhez, idén kettővel több. A Vörösmarty Színház 
2010/2011-es évadában a Thália tenyerén bérletet a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Gyermekvédelmi Központja, a Széna Egyesület a Csalá-
dokért, az Arany János Általános Iskola, a Más Fogyatékos Gyermeke-
kért Alapítvány, a Fejér Megyei Szent György Kórház Pszichiátriája, a 
Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület, az Egyházmegyei Hivatal, a 
Református Egyház, az Evangélikus Egyház, a Zsidó Hitközség, a Vik-
tória Rehabilitációs Központ, az Együtt-Értük Alapítvány és az Alter-
natíva Mozgássérült Egyesület vehette át. Összesen 453 darab bérlet ta-
lált gazdára, ezekkel a Kaviár és lencse, Az ügynök halála, a Godspell, a 
Macbeth és a Mágnás Miska lesz látogatható a sorozatban.

A megajándékozott szervezetek képviselői elmondták, azok, akik 
majd megjelennek az előadásokon, valóban nem tudnának másképp 
a színházba eljutni, hisz maguknak nincs igazán pénzük rá, és a ró-
luk gondoskodó, őket segítő szervezeteknek is nyomasztóbb gondo-
kat kell megoldaniuk. Az első előadásra november 6-án kerül sor, és 
egyébként pedig – ahogy kérdésre megtudtuk – a bérletek átlagos pia-
ci ára nagyjából tízezer forint lenne, így a színház akciója mintegy négy 
és fél millió forinttal járul hozzá a rászorulók kulturális fejlődéséhez.
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HIRDETÉS

A Fejér Megyei Múzeumok 
Igazgatósága két sikeres pá-
lyázattal összesen közel hat-
vanmillió forintot nyert. A 
pályázati pénzekből megva-
lósuló programok elősegít-
hetik, hogy a gyerekek és a fi-
atalok egyrészt jobban meg-
ismerhessék az ókori Pannó-
niát, másrészt a kortárs mű-
vészetet is.

– Azt szeretnénk leginkább 
elérni, hogy könnyebbé, él-
ményekkel gazdagabbá váljon 
Gorsium régészeti parkjának, az 
ókori Pannóniában és a római 
birodalomban betöltött szere-
pének megismerése a gyerekek 
és a fiatalok számára. A „Biroda-
lom visszavár” elnevezésű prog-
ram megvalósítására 50 millió 
forintot nyertünk, amelynek ré-
vén 2011 júliusáig összesen ti-
zenöt különböző tematikájú 
szórakoztató programot tudunk 
szervezni. Ezek két helyszínen 
zajlanak majd: Gorsiumban és 
a Szent István Király Múzeum-
ban – tájékoztatott Hári Kriszti-
na projektmenedzser.

Hozzátette, tíz óvodával és is-
kolával kötöttek együttműködé-
si megállapodást. Négy korcso-
portban tartanak majd foglalko-
zásokat, így az elképzelések sze-
rint nagyjából ötezer gyereket 
tudnak bevonni a programokba. 
A tartalomról szólva a projekt-
menedzser elmondta, lesz ókori 
olimpia, római divatról bemuta-
tó, emellett ékszerviselési, had-
viselési és vallási szokásokat is 
felelevenítenek.

– A másik, majdan megvaló-
suló múzeumi program a kor-
társ művészetekbe enged be-
tekintést a ma gyermekei szá-
mára. Az „Ilyet én is tudok fes-
teni!” című projektre 8,7 mil-
lió forintot nyertünk, s az a cé-
lunk, hogy az Új Magyar Kép-
tárban múzeumi órákat, sza-
badegyetemi előadás-soroza-
tot szervezzünk. Bízunk abban, 
hogy ezeken, illetve az egész 
napos családi foglalkozásokon 
megismerhetővé tehetjük a fi-
atalok számára a kortárs mű-
vészeti törekvéseket – fogalma-
zott Izinger Katalin művészet-
történész.

Összesen 78 foglalkozást ter-
veznek. A képtárban elsősorban 
a 12-18 éves korosztály tagjait 
igyekeznek megszólítani peda-
gógusok, képzőművészek, drá-
mapedagógusok, bábszínészek, 
művészettörténészek segítsé-
gével. Szeretnék a foglalkozá-
sok alkalmával kibontakoztatni 
a gyerekekben rejlő kreativitást, 
illetve közelebb vinni őket a 21. 
század képzőművészetéhez.

A Birodalom visszavár
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A nemes kezdeményezés már egy évtize-
des, és a szervezőknek, valamint a támo-
gatóknak hála, az idén is sor kerülhetett a 
határainkon túli magyar írók és költők ta-
lálkozójára Székesfehérváron, a Szent Ist-
ván Művelődési Házban.

A program azonban – a hagyománynak 
megfelelően – Agárdon, a Simon pincében 
borkóstolással és vacsorával kezdődött. Ott 
L. Simon László író, országgyűlési képviselő 
volt a házigazda, s vele együtt jelen volt Szőcs 
Géza író, államtitkár is.

Másnap kezdődött a tanácskozás a Szent 
István Teremben, ahol előbb elhangzott 
Illyés Gyula Haza a magasban c. verse, majd a 
főszervező Bobory Zoltán mondott bevezető 
szavakat. Ezúttal ezt a címet adták a rendez-
vénynek: „Szerelmes földrajzok. A Kárpátok 
ölelésében született versek, prózai és rímes 
vallomások. Lengyelország–Magyarország.”

Köszöntőt Vasy Géza irodalomtörténész, 
a Magyar Írószövetség elnöke mondott, és ki-
indulási pontja az elhangzott Illyés-vers volt. 
Hangsúlyozta, hogy a szerelmes földrajz a ré-

gió nagy témája, és a Haza a magasban a táj 
történelmétől átitatott mű, valamint mara-
dandó esztétikai érték. „A táj alkalmas arra, 
hogy bennünk megszépüljön, s hogy platiná-
vá váljon az emberben.”

A nyitóünnepségen adta át a Vár-díjat 
Bobory Zoltán a Felvidékről érkezett költő-
nek és irodalomszervezőnek, Zirig Árpádnak, 
aki szellemes köszönő szavaival reagált: „Nem 
vagyok hozzászokva a díjakhoz. Ez azért is ér-
tékes számomra, mert a hátterét nem szeny-
nyezi be a pénz…” (Ő volt egyébként az ok-
tóber 6-i ünnepség egyik szereplője is a Bazi-
lika mögötti téren, ahol megemlékezett a Po-
zsonyban kivégzett tizenhárom mártírról is, 
kiegészítvén történelmi ismereteinket.)

A délvidéki Bata János előadása is szép él-
ményt nyújtott líraiságával, a kisebbségi sors-
kérdéseket érintő szavaival. Vallott a hazá-
ról, a tájról, a szülőföldről, ahol rossz idők-
ben hősnek nevezett gazemberek támadnak, 
s ezzel szemben hirdette a békesség és a sze-
retet igéit. „Hazánk az ég, és hazánk a Föld” – 
mondta, és: „Mint jó asszonyok combja, úgy 

ölel a két folyó…” Fölidézte a szerbiai hábo-
rú borzalmait is, és arról szólt, hogy otthona, 
anyanyelve csak egy lehet az embernek. (Az 
ő nevéhez fűződik egyébként egy új székes-
fehérvári kötet is: ő fordította Erika Mitterer 
osztrák költőnő A bizonyosság c. kötetét, és 
ezt is bemutatták a találkozón.)

A továbbiakban is számos értékes előadás 
hangzott el. Itt volt ezúttal is Gál Sándor a 
Felvidékről, Tari István a Délvidékről és Vári 
Fábián László Kárpátaljáról. Mint ahogy itt-
honról eljött a határainkon túli magyar iroda-
lom kiváló ismerője, Szakolczay Lajos iroda-
lomtörténész vagy Zsille Gábor költő, a len-
gyel szerzők ismerője. S a már említett, ara-
di vértanúkra emlékező műsor is a vendégek 
és az itthoniak szép együttműködésével szer-
zett megrendítő perceket október 6-án este. 
Ott, a fekvő katonánál, ahol éppen a szerve-
ző Bobory Zoltánnal az élen hajdan, a nehe-
zebb időkben is oly sokszor szorult el az em-
ber torka egy-egy megemlékezésen.

A tanácskozást és a fogadásokat egyéb-
ként megtisztelte Spányi Antal megyéspüs-
pök, Vargha Tamás, a megyei közgyűlés elnö-
ke és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár 
polgármestere is.  – Bakonyi István 

Éjszakai Átszálló 
– menetrendszerűen érkezett
Hatalmas sikert aratott a méltán nép-
szerű kultúr performansz, a Dunaújvá-
rosban nyolcadszorra megrendezett Éj-
szakai Átszálló. Fejér megye egyetlen 
kortárs művészeti és életmódfesztivál-
ja négy napon át vonzotta a térség lakói 
mellett a megye művészeit.

A dunaújvárosi önkormányzat főtámo-
gatásával, és számos kisebb mecénás bőke-
zűségének köszönhetően, a hagyományok-
hoz híven szinte minden művészeti ág és 
stílus képviseltette magát a Kortárs Művé-
szeti Intézet (KMI) kollektívája által irányí-
tott ingyenes művészeti dzsemborin, októ-
ber 28. és 31. között a KMI és a Mozi presz-
szó falai között. A kulturális menetrend el-
készítésekor kettős cél fogalmazódott meg: 
a rendezvény fiatal látogatóinak megtartása 
és/vagy elcsábítása a Kortárs Művészeti In-
tézet és a művészet világa számára, valamint 
kiszolgálni a már meglévő, igényes, szórako-
zásra vágyó műértő közönséget. A négyna-
pos fesztivál munkacíme mégis az „Illúziók” 
címet viselte, amelyet mint inspirációs kiin-
dulópontot kellett értelmeznünk.
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– Mit érdemes tudnunk erről a kerékpár-
versenyről?

– Mintegy 8500 indulóval rajtol el jövő 
júliusban, immáron huszonötödször, de 
már most le kellett adni a nevezési szán-
dékot – éppen a rengeteg jelentkező miatt. 
Később pedig sorsolás dönt, hogy ki vehet 
részt majd a versenyen. Jómagam már há-
romszor indultam e megméretésen, kétszer 
versenyen kívül, egyszer pedig hivatalosan. 
A távot egyébként egy nyolcas alakú pá-
lyán kell teljesíteni, s menet közben is lehet 
dönteni, hogy csak 55 km-t, vagy 106 km-t, 
esetleg 138 km-t teker a bringázó – feltéve, 
hogy az állomások szintidejét eléri.

– Egyedül vállalkozik erre az 
embert próbáló versenyre?

– Több barátomat is biz-
tattam, vágjon bele. Általában 

tíz-tizenöt fő lehető-
séget kap Magyaror-

szágról az indulásra. 
De ha véletlenül nem 
kedvezne nekem a 

szerencse, akkor is ki-
megyek, s egy későb-
bi időpontban lete-

kerem majd a távot.
– Szeptember idusán 

azonban még itthon ver-
senyzett.

– Igen, a budapesti 
triatlon-világbajnokság a 
maga nemében kurió-
zum volt, több mint 
négyezer résztvevővel. 
A világbajnokságon hat-

vankilenc ország képvi-
seltette magát, s ez volt az 

első Zöld Triatlon világ-

bajnokság, amelyen re-poharakat használ-
tak. Ráadásul a pálya útvonala sem volt hét-
köznapi, hiszen fővárosunkban a világörök-
ség részét képező műemlékek szolgáltak a 
verseny hátteréül.

Ám mindez csak másodlagos, hiszen az 
Age Group kategóriában induló, civilben föld-
mérőként tevékenykedő Tápai József az olim-
piai távot teljesítette az 55-59 évesek korcso-
portjában. Mindez a számok nyelvén 1500 
méter úszást, 40 kilométer kerékpározást és 
10 kilométer futást jelentett.

– Hogyan adódott a gondolat, hogy elindul 
egy ilyen megmérettetésen?

– Hajdanán olimpiai ötpróbázó voltam, 
majd 1983-ban, a vasi Vasemberen, a triatlon 
sportág hazai születésénél „fertőződtem 
meg” e sportággal. Aztán később létrehoz-
tuk az Acélszív Triatlon Klubot, amelynek 
évtizedekig a „falkafőnöke” voltam.

Ezen a versenyen pedig ugyanaz volt a 
cél, mint egykoron: sportolni, megmérettet-
ni magam, teljesíteni egy nagy kihívást. So-
kan voltunk, amatőrök, lelkesek, és a sport 
szeretete vitt minket előre. Másrészt Buda-
pesten, egy világbajnokságon szerepelni pá-
ratlan dolog, s immáron ezt is elmondha-
tom magamról, ez is sikerült számomra.

– Hogyan, miként készült a versenyre?
– Úszni és kerékpározni folyamatosan 

tudtam, de a futással úgy voltam, hogy ép-
pen elég lesz kibírni majd a versenyen, nem 
edzés közben akartam lesérülni. Ez aztán be 
is jött, mert hamar bedurrant a vádlim, de 
azért végigkínlódtam a távot. Összességé-
ben a futást szenvedtem meg a legjobban, 
bár a 15 fokos vízben sem volt nagy élmény 
lubickolni. A kerékpározást viszont élvez-
tem, igaz, ebben a számban edzettem a leg-
többet.

– Mibe került a verseny, illetve milyen volt a 
szervezés belülről?

– Természetesen amatőrként minden 
költséget magam álltam. A nevezési díj húsz-
ezer forint volt, és önmagam szállítottam fel 
Pestre a felszerelésemet is. Tehát elviselhető-
ek voltak a költségeim. A szervezés pedig fan-
tasztikus volt. Sok helyütt megfordultam már 
a világban, több versenyen is részt vettem 
már, van összehasonlítási alapom, de bátran 
mondhatom, hogy minden zökkenő nélkül, 
simán lezajlott a verseny, ami ilyen létszám 
mellett komoly munkáról tanúskodik.

– Mit tekint eddigi legnagyobb sikerének a 
sportban?

– Ezen a világbajnokságon korosztályom-
ban a 68 indulóból a 60. lettem. A győztes egy 
kanadai sportember lett (1:58:45), a legjobb 
magyar, Vincze Tamás a 23. (2:16:48) lett, 
míg az én időm 2:38:48 volt. Negyven perccel 
maradtam el a győztes idejétől. Önmagam-
hoz képest jól teljesítettem, elégedett vagyok. 
De mint mindig, most sem az eredmény szá-
mított, hanem – bár közhely – a részvétel. Az, 
hogy amatőrként is oda tudtam állni, hogy 
végig bírtam erővel, hogy teljesítettem a tá-
vot, hogy legyőztem önmagam. De visszatér-
ve a kérdésre, a legnagyobb sportsikeremnek 
azt az időszakot tekintem, amikor az Acélszív-
vel Mezőfalvától Adonyig megmozgattuk a fi-
atalokat az egész régióban.

– A következő világbajnokság?
– A következő vébém remélhetőleg már 

Magyarországon lesz. Erre nagyjából tíz év 
múlva lesz esélyünk, de akkor már még egy 
kategóriával feljebb indulok. Remélem, sok 
új arcot látok majd a mezőnyben.

– Hol szokott edzeni?
– Úszni természetesen az uszodában 

szoktam, míg a futást – ha lehet – hanyago-
lom. A kerékpáros edzések pedig az ország-
úton történnek. De csak akkor indulok el, 
ha ötven kilométernél többet tudok teker-
ni, mert két óra alatti edzésnek nincs értel-
me, miként focizni sem tízpercre megyünk 
ki általában.

– Ha el kéne csábítania valakit triatlonozni, 
mit mondana neki?

– Azt, hogy ez egy csodálatos sportág, 
amely nem is egy, hanem – a nevéből adó-
dóan – három fantasztikus sport ötvözete. 
Három különböző mozgás, három külön-
böző sport, ahol mindig a maximumot kell 
nyújtani, ahol hatalmas az igénybevétel. Ez a 
sport egy kihívás. Egy mentális és fizikai ki-
hívás, ahol önmagunkat kell legyőzni!

 – Szóládi Zoltán

TÁPAI JÓZSEF, A „HÉTMÉRFÖLDES” VASEMBER

A legnagyobb kihívás: 
önmagunk legyőzése

Az alábbi rendhagyó interjúnkban egy (a szó pozitív értelmében véve) 
amatőr sportembert szeretnénk a fókuszba állítani. Kitartása, a sport 
szeretete, ha úgy tetszik, életútja példát mutat mindnyájunknak. Tápai 
József, az egykori vasember még ma is elkoptatja sportszereit, legyen 
az futócipő, avagy kerékpár. Most éppen a dél-tiroli Dolomit Maraton 
106 km-es kerékpárversenyére adta le nevezését, de az ősz elején még a 
budapesti triatlon-világbajnokságon szerepelt.

S p o r t
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Megyei Önkéntes Centrum: 
konferencia a múzeumi 
önkéntességről
A Civil Szervezetek Regionális Szövetsége (CISZ) által létreho-
zott Fejér Megyei Önkéntes Centrum 2010. november 9-én mú-
zeumi önkéntességgel foglalkozó konferenciát szervez, melyre a 
szervezet november 8-áig még várja a jelentkezőket.

A CISZ 2010-ben a TAMOP 5.5.2.-09/3-2009-0013 projekt kere-
tein belül, az Európai Unió támogatásával Önkéntes Centrumot ho-
zott létre Székesfehérváron, melynek célja az önkéntesség elterjesz-
tése Fejér megyében. Ennek egyik eszköze volt október 9-én a Civil 
Nap keretén belül az Önkéntes Expo megszervezése és lebonyolítása, 
mely rendkívül sikeresnek bizonyult. A rendezvényen részt vett szer-
vezeteket sikerült felvilágosítaniuk az önkéntesek fogadásáról, vala-
mint számos érdeklődő kapott információkat az önkéntes lehetősé-
gekről. „Ezúton köszönjük a civil szervezeteknek a részvételt a progra-
mon, melynek megszervezését a Szövetség Székesfehérvár MJV Ön-
kormányzata, az akkori Civilkapcsolatok Bizottsága és a Szabadmű-
velődés Háza együttműködésével végezte. Több mint 70 szervezet 
tartotta fontosnak, hogy bemutatkozhasson a lakosságnak, valamint 
89 önkéntes regisztrált aznap. Ezek alapján a számok alapján kijelent-
hetjük, hogy a rendezvény rendkívül sikeresnek bizonyult” – mondta 
el Maczuczáné Fenyvesi Viktória projektvezető.

Az országos tapasztalatok alapján az önkéntességnek több kiemel-
kedő lehetősége is van, ezek közül az egyikre kívánja felhívni a figyel-

met egy konferenciával a Fejér Megyei Önkéntes Centrum. A múze-
umi önkéntesség nemzetközileg már elfogadott gyakorlat, emellett 
Magyarországon is található több olyan intézmény, ahol sikeres ön-
kéntes program működik. A budapesti Szépművészeti Múzeum mel-
lett, 2010 szeptembere óta a szegedi Móra Ferenc Múzeum munká-
jában is részt vesznek önkéntesek. A konferencia célja, hogy az Ön-
kéntesség Európai Évét (2011) megelőzően ezt a fajta önkéntes tevé-
kenységet Fejér megyében is meghonosítsa. A konferenciára elsősor-
ban múzeumi szakembereket, közgyűjtemények vezető munkatársait 
és önkéntes koordinátorait, valamint egyéb gyűjtemények, például fa-
luházak munkatársait várják, de a rendezvény nyitott az önkéntesek-
kel foglalkozó civil szervezetek előtt is. A konferencia előadói a gya-
korlat oldaláról közelítik meg a témát; Csordás Izabella osztályvezető a 
Szépművészeti Múzeum önkéntes programját mutatja be, Zsikovitsné 
Gyenes Krisztina, a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum szakmai ve-
zetője pedig abba a több éves folyamatba enged betekintést, melynek 
során a szegedi Móra Ferenc Múzeum elindította saját önkéntes prog-
ramját. Dr. Bíró Endre ügyvéd az önkéntesek közgyűjteményekben 
való alkalmazásának jogi hátteréről és garanciáiról tart előadást, Ruff 
Tamás, az Echo Innovációs Műhely kutatásvezetője pedig az önkén-
tesség megítélésével kapcsolatos friss kutatás eredményéről számol be. 

A konferencia a TAMOP 5.5.2.-09/3-2009-0013 projekt keretein 
belül, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A konferencián való 
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lapokat az 
Önkéntes Centrumban (Civil Szervezetek Regionális Szövetsége) le-
het kérni, és ugyanide kell visszajuttatni is, 2010. november 8-áig. 

Fejér Megyei Önkéntes Centrum: Székesfehérvár, Balatoni út 8.,  te-
lefon: 06-20-2636-756, 06-22-506-18, e-mail: onkentes@cisz.hu

AZ ÁLLATOK VILÁGNAP-
JÁN A HEROSZ ÁLLAT-
OTTHONÁBAN JÁRTUNK
Önkénteseink kíséretében állami 
gondozott gyermekek látogatták 
meg a székesfehérvári HEROSZ 
állatmenhelyét, ahol nagy öröm-

mel és farkcsóválással fogadták a kutyusok sétáltató szándékunkat és 
a cicusok a sok simogató kezet. A program végén 12 kistestű kutyus-
sal foglalkoztunk, amely nem csak az árva állatoknak okozott örömet.

Janó Andorné Ildikó, elnök, Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület

MIKULÁS ELŐSZÁLLÁSON IS
Mikulás-futásra várjuk szeretettel 2010. november 28-án a mozog-
ni vágyókat Előszállásra. Nagykarácsonyon ekkor lesz a Szeretet 
Posta megnyitója. A két község közti 5 km-es távot könnyítésképp 
kerékpárral is meg lehet tenni. Előszálláson, a művelődési házban 
9 órától kezdődik a regisztráció. Reményeink szerint az idén a pos-
tások is csatlakoznak a 100 fő feletti csapathoz. Meleg tea, jó tár-
saság és mozgás. Az Előszállás és Nagykarácsony közötti jószom-
szédi kapcsolatot is szeretnénk erősíteni ünnephez méltón, advent 
első vasárnapján. Kérjük, a nagyobb létszámban érkezők, részvételi 
szándékukat lehetőség szerint e-mailben (rankaszbrigi@freemail.
hu) vagy telefonon (70-364-6281) november 10-ig jelezzék.

December 3-án 19 órakor a IV. Éjszakai Mikulás Kupáért zajló te-
remfoci-küzdelemre hívjuk iskolánk tornatermébe a sportolni vágyó-
kat. Majd 4-én 20 órától, egy finom vacsora után, Mikulás-bálban mu-
lathat kedvére mindenki a művelődési házban.  Jákli-Rankasz Brigitta
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– Elfelejtetted rácsavarni a kupakot az öblítőre.
– Én úgy emlékszem, visszatettem…
– Visszatetted, csak nem csavartad rá, és ami-

kor felráztam, lelocsoltam a szomszédot, aki éppen 
kávét kortyolgatva támasztotta mellettem a fürdő-
ajtót. Öblítős lett a kávéja.

– De minek ráztad fel?
– Mert hígított koncentrátum, és leülepszik az 

aljára a sűrűje.
– Szerintem nem ülepszik le, de ha így is volna, 

amikor beleöntöd a mosógépbe, úgyis összekevere-
dik. Nem kell felrázni… Na, jó. Legközelebb visz-
szacsavarom.

– Na, jó, legközelebb nem rázom fel.
Mosolyogtak és összeölelkeztek.
A férfi aznap kivételesen éjszakára ment 

dolgozni a művelődési házba. A nő otthon 
maradt az egyik nagylánnyal. Felült a bicik-
lire, tojást, fahéjat, citromot és narancsos 
étcsokit vett az éjjel-nappal nyitva tartó nagy-
áruházban. Minden más volt otthon, ami kel-
lett. Amikor visszaért, felerősítette a rádiót, és 
a nagylánnyal együtt végigdudorászott 2 órát. 
A konyhát édeskés illattal hagyta ott. Utoljá-
ra vagy 10 éve ült taxiban, nézett egy elérhe-
tőséget a neten. A taxis ötvenes volt, barátsá-
gos, és jó szívvel vállalt egy kis plusz felada-
tot a fuvar mellett. Hajnali fél kettő körül ér-
tek a művházhoz. A sofőr bement, bemutatko-
zott a férfinak. Átnyújtott egy kis üveg forralt 
bort, és egy vesszőkosarat, amelyben naran-
csos csokitorta pihent. A kosár fülén papírma-

dárka kapaszkodott, szárnyain a nagylány és a 
nő nevével.

A férfi a meglepetéstől úgy támolygott ki az 
ajtón, a nő kamaszos izgalommal várta. Csak 
nevettek és ölelkeztek. Tudták, hogy nem szá-
mít a fáradtság, nem számít, hogy másnap ne-
hezebben végzik el a feladataikat, és nem szá-
mít az sem, hogy a fuvar sokba kerül. 

Hazafelé a taxis így fordult a nőhöz: „Tud-
ja, kedves, régóta taxizom, sok szomorú sorsú 
ember panaszolja el bánatát útközben. Múltkor 
zokogva ült be hozzám egy kis hölgy. Felmond-
ta az albérletét, mert az udvarlójával megbeszél-
ték, hogy összeköltöznek. A pasi másnap meg-
gondolta magát, és sms-ben közölte a hölggyel, 
hogy ne csomagoljon. Sms-ben! Mibe került 
volna neki szembenézni a párjával? …Öröm 
volt látni magukat, kedves.” – Méhes Mónika

V é l e m é n y

Vannak dolgok, amiknek nincsen áruk
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Úszómaraton
Tizenhat csapat közel háromszáz ver-
senyzője – az egész ország területéről ösz-
szegyűlve – tempózott huszonnégy órán 
át a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszo-
dában október 16-17-én, szombat déltől 
egészen vasárnap délig. Az eredmény pe-
dig több mint szenzációs, hiszen minden 
eddigi csúcsot átadtak a múltnak.

Az „Ússz, Hogy Utolérjenek! Közhasz-
nú Egyesület” immáron negyedszerre meg-
szervezett vízi parádéja újra óriási sikert ara-
tott. Az úszógála résztvevői 1407 kilomé-
tert úsztak le a huszonnégy órás sportshow 
során, megdöntve a tavalyi rekordot. A gálá-
nak folytatása következik, remélhetően jö-
vőre, legalábbis a szervezőkön nem múlik.

– Nagyon örülünk, hogy ilyen remek ren-
dezvényt tudtunk újra tető alá hozni, amiért 
külön köszönet jár – a versenyzőkön kívül – a 
támogatóinknak is. Külön gratulálunk a leg-
idősebb (72 éves úr) és a legfiatalabb (3 éves 
fiú) versenyzőnknek az eredményes szerep-
lésért – mondta Szalontai Károly főszervező.

– Örülök, hogy itt lehettem, mindig 
nagy öröm, ha ennyi ember megmozdul 
egyszerre, pláne, ha ezt segítő szándék-
kal és sport közben teszi – értékelt Ró-
zsa Norbert, a rendezvény egyik díszven-
dége. Az egykori olimpiai, Európa- és vi-
lágbajnok a Gumikacsák formáció vendég 
sztárjaként úszott kétszer fél órát. A meg-
tett hosszok egy-egy forintot értek a helyi 
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
és az ugyancsak újvárosi Jószolgálati Ott-
hon számára, de ebben az évben ugyan-
csak egy forint jutott az iszapkatasztrófa 
károsultjainak is.

KÉTKEREKŰ MÚLTIDÉZŐ
Fantasztikus motorcsodák találkozója volt 
a dunaújvárosi Munkásművelődési Köz-
pont Kassák Galériájában, október 27-ig 
láthatták az érdeklődők a korabeli hazai 
gyárakban készült kétkerekű járgányokat. 
A Magyar motorkerékpárok című techni-

katörténeti kiállítás keretében több mint 
harminc motorkerékpárt, köztük valódi 
ritkaságokat tekinthettek meg a látogatók. 
A gyűjtemény különlegessége pedig az volt, 
hogy ezen járműcsodák nagyját helybé-
li vagy környékbeli gyűjtők adták kölcsön 
a tárlatra.
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– Okoztak problémát az ivóvízellátásban az esőzések okozta 
belvizek?

– A karsztos területeken gyorsabban szivárgott a víz a kőzetek 
hasadékaiba, ezért sűrűbben kellett ellenőriznünk a vízminősé-
get. Például a Móri kistérségben megemeltük a bodajki kutak 
klórszintjét, hogy megelőzzük az esetleges bakteriális fertőzése-
ket. Így kezeltük a helyenként jelentkező zavarosodást a karsz-
tos területeken. A Mezőföldön gyakori rétegvizes kutak eseté-
ben pedig fokozottan ügyeltünk arra, nehogy a felszínről befo-
lyó belvíz szennyezze az ivóvizet. 

– A zavartalan szennyvízelvezetés és – kezelés sem lehetett egy-
szerű ilyen csapadékos időben…

– Akadt néhány település, ahol elkélt a plusz segítség. 
Polgárdiban például a vákuumos szennyvízelvezető rendszer 

nem bírta a terhelést, ezért szippantókocsikkal távolítottuk el a 
fölösleges szennyvizet. Volt, ahol az átemelők nem bírták a több-
letterhelést, s volt, ahol a gravitációs csatornából folyt vissza az 
esővízzel hígított szennyvíz. A bajokat orvosoltuk, de biztosan 
lesz még hasonló eset. Az időjárás sajnos egyre szélsőségeseb-
bé válik, cégünknek is fel kell készülnie a gyakori esőzések elle-
ni védekezésre.

– Mit tehetnek a fogyasztók a zavartalan működés érdeké-
ben?

– Elég, ha betartják az érvényben lévő jogszabályokat. Ko-
moly gondokat okoz, hogy sokan illegálisan rákötik a csapadék-
vizet a csatornára, holott ez tilos a 38/1995-ös kormányrendelet 
értelmében. A csatornarendszerben így felduzzasztott szennyvíz 
elöntheti a település mélyebb pontjain élők udvarait, és zavart 
okozhat a szennyvíztisztító telepek működésében. A csatorna-
rendszer kapacitása ugyanis nincs a bevezetett esővizek miatt 
megnövekedett vízhozamra tervezve, a telepek pedig a felhígult 
szennyvizet jóval nagyobb energiabefektetéssel és kisebb haté-
konysággal tisztítják meg.

– Hogyan lehet szankcionálni a szennyvízcsatorna-rendszerre il-
legálisan rákötőket?

– A település jegyzője szabálysértési eljárást kezdeményez-
het a fogyasztó ellen, akit akár öt évre visszamenőleg is kötelez-
hetnek a felmerült plusz költségek megfizetésére. Ez a legritkább 
esetben fordul elő, mert a Fejérvíz Zrt. sokkal inkább a korrekt 
együttműködésre való biztatás, mintsem az utólagos szankcio-
nálás híve, s a fogyasztók felhívásunkra általában megszüntetik a 
csapadékvíz-bevezetést.

– Beköszöntöttek az első fagyok, gyakori probléma a mérők el-
fagyása. Mire kell figyelniük a fogyasztóknak, és miben segíthetnek 
Önök?

– Elsősorban a szezonálisan használt ingatlanoknál okoz ez 
problémát, a lakók gyakran elfelejtik elvégezni a víztelenítést 
nyaralóikban, hétvégi házaikban. A mérőkben megfagy a víz, 
a tavaszi olvadáskor pedig kienged – az így károsodott szerke-
zet cseréjének költsége és az elfolyt víz számlája is a fogyasz-
tót terheli. Apróságnak tűnik, de fontos, hogy az a hely, ahol a 
mérő el van helyezve, megfelelően szigetelt legyen. A hideg le-
vegő nehezebb, mint a meleg, könnyen beszökik a repedt vagy 
törött aknafedőkön, pinceablakokon, és máris elfagyást okozhat 
az egyébként védett helyeken. A víztelenítés pedig egyszerű do-
log: az utca felőli, vízmérő előtti csapot vagy szelepet el kell zár-
ni, majd a vízmérő aknában ki kell nyitni az ürítőszelepet, és így 
leürül a rendszer. Azoknak, akik ódzkodnak attól, hogy maguk 
oldják meg a problémát, vagy valamilyen oknál fogva nehézsé-
get okoz számukra a művelet, szívesen segítünk! Cégünk egye-
dülálló szolgáltatása az országban, hogy kérésre ingyenesen víz-
teleníti mind a bekötési, mind a locsolómérőket. 

A FEJÉRVÍZ ZRt. elérhetőségei: 
Székesfehérvár, Király sor 3-15. 
Tel.: 535-800, fax: 315-598. 
Elektronikus ügyintézés, honlap: 
www. fejerviz.hu

H i r d e t é s

A nyári-őszi időszak bőséges 
esőzései után a beköszönő fa-
gyokkal kell számolnia mind 
a Fejérvíz Zrt.-nek, mind a fo-
gyasztóknak. A zavartalan mű-
ködésért a szolgáltató felel, ám 
a vizet használóknak is el kell 
végezniük néhány alapvető teendőt, és szem 
előtt kell tartaniuk a hatályos jogszabályokat a 
fölösleges bosszúságok elkerülése érdekében 
– mondja Karászi Gáspár, a Fejérvíz Zrt. műsza-
ki vezérigazgató-helyettese.
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Készüljünk fel 
a hidegre!
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