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Önkormányzati biztosok 
két intézmény élén
Soron kívüli ülésen hozott igen 
fontos döntéseket a Fejér Megyei 
Közgyűlés november 20-án. 
 – 3. ol dal

Megyei Prima Gála 
Megválasztották az idei Megyei 
Prima Díj nyerteseit, az elismeré-
seket gálaünnepség keretében is-
mertették és adták át nekik. 
 – 4. ol dal

Gyermekeink 
védelmében
Szakmai nap, gyermekek napja és 
támogatók napja követte egymást 
a gyermekvédelmi héten.
 – 6. ol dal

Fiatalokkal Európa 
kapujában
Szepessy Lászlóval, az U19-es ma-
gyar labdarúgóválogatott szövet-
ségi edzőjével beszélgettünk.  
 – 13. oldal

Áldott 
karácsonyt 
és boldog 
új évet!
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Rövid műsor után Vargha Tamás, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi 
beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy bi-
zonyos hivatások – például a szociális mun-
ka – alapja az önfeláldozás.

– Aki ezt választotta, az nem csupán a 
maga életét fogja élni, hanem mindazokét 
is, akik rá lesznek bízva. A megyében ezer-
nél is többen vannak azok, akik tartós bent-

lakásos és szociális foglalkoztató intézmé-
nyeinkben értelmi fogyatékosként, pszichi-
átriai betegként vagy másképpen halmozot-
tan hátrányos helyzetű, öngondoskodásra 
képtelen emberként szorulnak ellátásra, ne-
velésre. Tiszta szívből köszönöm az ezen a 
területen dolgozók eddigi munkáját, az eljö-
vendő feladatokhoz pedig erőt, kitartást kí-
vánok – mondta a megyei elnök.

A beszéd után elismerések átadására ke-
rült sor. Elnöki Dicséretben részesült Ma-

gyar Lehel, Kertiné Gál Andrea, Györök 
Józsefné, Imre Antalné, Horváth Ferencné, 
Ruzsics Mihályné és Majtán Attiláné, 
az integrált szociális intézmény dolgo-
zói, Cicinger Marianna, Boros Ildikó, Kiss 
Zsoltné, Kurné Tibold Erika, Novák Éva, 
Szabadi Imréné és Tamás Szilvia, a gyer-
mekvédelmi központ dolgozói, végezetül 
Kvak Zoltánné, Szanyiné Halgancz Terézia 
és Gombásné Gáncs Anna, a velencei iskola 
és gyermekotthon dolgozói.

A nagyszabású esemény első helyszíne a Vá-
rosháza közgyűlési terme volt, ahol az el-
múlt évek gyakorlatához hasonlóan az ön-
kormányzati elismerés átadására került sor. 
Glázerné Papp Gizella, a Liszt Ferenc Kerti 
Bölcsőde vezetője, a  Dunaújvárosi Bölcső-

dékért Alapítvány meghatározó személyisé-
ge Cserna Gábor polgármestertől vehette át 
a szféra legrangosabb városi elismerését. 

A díjátadó után a Bartók Színházban gá-
laműsorral ünnepelt az ágazat. A szféra in-
tézményeinek munkatársai a legnagyobb ti-

toktartás mellett tettek javaslatot egy-egy 
díjazottra. A szociális intézmények saját dí-
jazottja lett: a Jószolgálati Otthon Közala-
pítvány kitüntetettje Alberczki Erika, az 
Egyesített Szociális Intézményből dr. Gyar-
mati Sándorné, a Nyugdíjas Ház vezető 
gondozónője, a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat díjazottja Nagy Lászlóné csa-
ládgondozó, míg a Bölcsődék Igazgatósága 
díjára a kollektíva Sipos Istvánnét, a X. Szá-
mú Bölcsőde vezetőjét javasolta.

A szociális munka napja alkalmából a Megyeházán ünnepelték és jutal-
mazták azokat a dolgozókat, akik a megyei önkormányzat szociális in-
tézményeiben végzik önfeláldozó munkájukat nap mint nap.

Köszönet az önfeláldozásért

Díjeső és gálaműsor 
a szociális munka napján

Fáradhatatlan és színvonalas szakmai munkájának 
elismeréseként Dunaújváros közgyűlése a „Szoci-
ális Munkáért – Dunaújváros” Díjat adományozta 
Glázerné Papp Gizellának 2010. november 12-én, 
a szociális munka napján.

A Dunaújvárosi Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat meghívására Dunaújváros-
ba látogatott november 11-én, csütör-
tökön Ljiljana Pancirov horvát főkon-
zul. Déli szomszédunk Pécsre akkre-
ditált diplomatájának elsődleges célja 
az volt, hogy első kézből szerezzen in-
formációkat a helyi Horvát Kisebbségi 

Önkormányzat tevékenységéről, kiter-
jedt kulturális és hagyományőrző tradí-
cióiról.

– Örömmel tapasztaltam, hogy milyen 
megbecsülésnek örvendenek a kisebbségek, 
ezen belül is a horvát kisebbség a városban 
– értékelt a főkonzul, akit Osztrogonác Jó-

zsef, a Magyarországi Horvátok Szövetségé-
nek elnöke, valamint Markovics Sokác An-
géla, a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkor-
mányzat elnöke is elkísért.

Cserna Gábor, Dunaújváros polgármes-
tere is bizakodóan jellemezte a beszélgetést:

– A két nép gyökerei, tradíciói évszáza-
dok óta egybefonódtak, s már csak a közös 
történelmi, kulturális örökség nyomán is 
sok közünk van, lehet egymáshoz. A mosta-
ni találkozás elsőrendűen a megismerkedést 
szolgálta, de kézzelfogható eredménnyel is 
járt: megegyeztünk abban, hogy hamarosan 
konzultáció kezdődik a Dunaújvárosi Ke-
reskedelmi és Iparkamara, valamint a pécsi 
főkonzulátus között a gazdasági kapcsolatok 
élénkítésének lehetőségeiről.

Horvát 
főkonzuli 
látogatás 
Dunaújvárosban
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– Minden kétséget kizáróan legfajsúlyosabb 
döntésünk volt, hogy két intézményünk – a 
Fejér Megyei Szent György Kórház és a Fejér 
Megyei Múzeumok Igazgatósága – esetében 
önkormányzati biztos kirendeléséről döntöt-
tünk. Ezt mindenféle mérlegelés nélkül, jog-
szabályi kötelezettségeink alapján meg kellett 
tennünk, hiszen az 1992. évi XXXVIII. tör-
vény szerint, ha a helyi önkormányzati költ-
ségvetési szerv harminc napon túli elismert 
tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadá-
si előirányzatának 10 százalékát, vagy egyéb-
ként a 150 millió forintot, és ezt egy hóna-
pon belül nem tudja harminc nap alá szoríta-
ni, az irányító szerv önkormányzati biztost je-
löl ki. Ugyanezt az önkormányzat saját rende-
lete kisebb mérték vagy rövidebb időtartam 
esetén is kötelezővé teheti. Ez a kisebb mérték 

a saját rendeletünkben 100 millió forintot je-
lent – kezdte beszámolóját Vargha Tamás. – A 
Fejér Megyei Szent György Kórház októberi 
adatszolgáltatása szerint az intézmény 30 na-
pon túli tartozásállománya meghaladja az 1,2 
milliárd forintot, amelyből a 60 napon túli 
tartozásállomány is közel 700 millió forintot 
tesz ki. A Fejér Megyei Múzeumok Igazgató-
sága lejárt fizetési határidejű tartozásállomá-
nya megközelíti az 50 millió forintot, melyből 
a 60 napon túli tartozás összege is több mint 
33 millió forint, amely összeg meghaladja az 
intézmény eredeti előirányzatának 10 száza-
lékát (31,8 millió forintot), ezért mindkét he-
lyen indokolt az önkormányzati biztos kijelö-
lése. A biztosi kiírásról a megyei napilapban 
pályázati felhívást teszünk közzé, és nyolcna-
pi jelentkezési periódus után a kilencediken 
a Közgyűlés pénzügyi bizottsága dönt majd a 
személyükről – tudatta a megyei elnök.

Hozzátette, a kórház új vezetésének más 
problémákkal is meg kell küzdenie. A több 
mint nyolcmilliárdos fejlesztés tervei – aho-
gyan az egy hónapos működése során már 
napvilágra is került – nem mindenben felelnek 
meg a céloknak és az elvárásoknak, ezért vál-
toztatásokra lesz szükség, amelyek a határidők 
módosítását is magukkal hozhatják. A mú-
zeumokkal kapcsolatban azt jegyezte meg, 
hogy a gazdálkodási gondok mellett az intéz-
mény szakmai munkájával tökéletesen elé-
gedettek, a fenntartó részéről nagyra értéke-
lik azt. Mindkét intézménynél a vezetésnek 
nyújtható segítség a legfontosabb a biztosok 
kijelölésénél, ami most hat hónapra szól.

– Javaslatot tett a Fejér Megyei Közgyű-
lés a Fejér Megyei Önkormányzat Integ-
rált Szociális Intézménye gánti telephelyén 
elektromos földkábel cseréjére és az ehhez 
szükséges forrás biztosítására is. Gánton saj-
nos kritikus a helyzet, a gondozotti épülete-
ket, a konyhát, a mosodát és az egyéb kiszol-
gálóegységeket ellátó csaknem másfél kilo-
méteres földkábel állandó meghibásodások-
kal állandó javításokat kíván, folyamatos bal-
esetveszélyt, áramkimaradásokat okoz, hi-
szen elmúlt ötvenéves, és ma egészen más 
rendszereket kellene kiszolgálnia, mint épí-
tésekor. A csere hosszú távra biztosítani tud-
ja majd az intézmény megfelelő működé-
sét, ezért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk 
a kivitelezést, amelynek előzetesen becsült 
költsége 9,5 millió forint + áfa, tervezéssel 
együtt – közölte Vargha Tamás, aki egy har-
madik, ám szintén fontos döntésről is tájé-
koztatást adott. A Fejér Megyei Szakkép-
zés-szervezési Társulás TÁMOP keretében 
meghirdetett „Gyermekek és fiatalok társa-
dalmi integrációját segítő programok” című 
pályázatának támogatásáról elmondta, alap-
vető társadalmi érdek, hogy ifjúságunk a de-
mokratikus értékek ismerete és elismerése 
mellett jogaival tudatosan élő, a felnőtt tár-
sadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, 
azt innovatívan megújító legyen. Fontos a 
befogadó, toleráns attitűd kialakítása, a nem-
zeti és európai identitás megléte egy békés 
társadalom építésében. Cél, hogy az érintett 
korosztályok értéknek és a sikeres élet részé-
nek tekintsék a családot és a gyermekválla-
lást, aktívan készüljenek szülői szerepükre. A 
támogatás vissza nem térítendő, a projekt el-
számolható összes költségének 100 százalé-
ka, ami legalább 20 millió, de legfeljebb 80 
millió forint.

Önkormányzati biztosok 
két intézmény élén

Soron kívüli ülésen hozott igen 
fontos döntéseket a Fejér Me-
gyei Közgyűlés november 20-án, 
amelyekről Vargha Tamás köz-
gyűlési elnök adott tájékoztatást.

Egy lépéssel 
közelebb a magyar 
állampolgársághoz
Érdekes eseményre invitálta a sajtó mun-
katársait a Fejér Megyei Közigazgatási Hi-
vatal: november 22-én összesen tízen tet-
tek sikeres vizsgát a hivatal munkatársai 
előtt. Ezzel egy lépéssel közelebb kerültek 
a magyar állampolgársághoz.

– Igen szigorú feltételeket kell teljesítenie 
annak, aki külföldi állampolgárként szeretne 
magyar állampolgárságot szerezni. Alapeset-

ben legalább nyolc év folyamatos magyarorszá-
gi tartózkodás, büntetlen előélet vagy folyamat-
ban lévő büntetőeljárás hiánya, biztosított meg-
élhetés kell hozzá, továbbá az, hogy az illető ho-
nosítása ne ütközzön az állam érdekeivel, és 
hogy sikeres vizsgát tegyen – magyar nyelven 
– állampolgári ismeretekből. Ez utóbbit írás-
ban és szóban is meg kell tenniük, a hivatalban 

tizenegyen próbálkoztak vele, és közülük csu-
pán egyvalakinek nem sikerült – tájékoztatott 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közigazgatási 
Hivatal vezetője, akitől azonnal át is vehették a 
tanúsító okiratokat a sikeresen vizsgázók.

A hivatalvezető kiemelte, megtiszteltetés 
egy ország, egy térség számára, ha más orszá-
gok állampolgárai Magyarországot választ-
ják otthonul, és ennek érdekében hajlandó-
ak annyira keményen tanulni, mint azt a je-
lenlévők tették. A vizsgázóknak ugyanis tisz-
tában kellett lenniük a magyar közigazgatás 
felépítésével, a magyar történelem viharos 
évszázadaival és nem utolsó sorban ismer-
niük kellett a rendkívül bonyolultnak tartott 
magyar nyelv rejtelmeit.
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Az idén is kiválasztották azokat a díjra jelölte-
ket, akik a maguk területén – irodalom, szín-
ház- és filmművészet, képzőművészet, tudo-
mány, oktatás és köznevelés, építészet és épí-
tőművészet, sajtó, népművészet és közműve-
lődés, zeneművészet, sport – kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtottak ebben az évben. 

A jelöltekre több médiumon keresztül is 
lehetett szavazni, az összesítések után a há-
rom fődíjat Bobory Zoltán irodalmár, a Ta-
lentum Református Általános Iskola, vala-
mint a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémia nyerte el, Igari Antal megyei fő-
építész pedig közönségdíjas lett. Az ünnep-
ségen köszöntőt mondott Vargha Tamás, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is, aki sze-
rint a Prima Díj és rendezvénye kiemelke-
dik az egyéb társadalmi-társasági esemé-
nyek közül, alapvető célja ugyanis a nem-
zet – esetünkben a megye – minden polgára 
előtti példamutatás.

Az év megyei vállalkozásainak járó elis-
merést az idén a Macher Kft., a Peresztegi 
Virágnagykereskedés, az Archi-Konzult Kft., 
a Pega-Ceragem Kft., a Skyquestcom Hun-

gary Kft., az OTP Bank Nyrt., az Accor-
Pannonia Hotels Zrt., a Székesfehérvári Vál-
lalkozói Központ, az Albatherm Épületgépész 
Kft., az IT Számítástechnikai Információs Iro-
da, a Szfinx Kft., a Rombusz Kft., a Velencei-
tavi Nyári Játékok, a Gomi Rendezvényszer-
vező és Kereskedelmi Kft., a Nelson Flotta-
lízing Kft., a VT-Artrans, a Szárcsa csárda, az 
Alba Park étterem, az EMU, a Garzon Bútor 
Zrt. és a Gulyás és Társa Kft. nyerte el.
 

Megválasztották az idei Megyei 
Prima Díj nyerteseit, az elisme-
réseket gálaünnepség keretében 
ismertették és adták át nekik. 

Megyei 
Prima Gála

Hallatták 
a hangjukat
Gazdasági fórumot tartott a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge Fejér megyei szervezete a Megyeháza 
dísztermében. A „Hallatjuk a hangunkat” 
című konferencián szó esett az érdekkép-
viselet helyéről és szerepéről, a VOSZ ál-
láspontjáról a kormányzati intézkedési 
terv eddig megismert elemeiről, az Új 
Széchenyi-terv vitairatáról és a Széche-
nyi-kártyáról, valamint a régió gazdasági 
potenciáljáról és lehetőségeiről.

Varga István megyei elnök üdvözölte a 
megjelenteket, és üdvözölte az új kormány 
eddig ismertetett gazdasági elképzeléseit, 
amelyek többségében megegyeznek a szer-
vezet elképzeléseivel is. Égi Tamás, Székes-
fehérvár gazdaságért felelős alpolgármes-
tere jelezte, az önkormányzatok túl sokat 

nem tudnak hozzátenni a válságból való ki-
lábaláshoz, bár azt megjegyezte, hogy a ke-
reteket biztosítani tudják, s az a vállalkozá-
soknak legalább olyan fontos, mint az adó-
törvények. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitká-
ra elmondta, a magyar gazdaság talpra állí-
tása mindennél fontosabb számukra, ezért 
partnerségre törekszenek a kormányzattal. 
Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazga-
tója ismertette a résztvevőkkel a kibővített 
Széchenyi-kártya Programot, amely mos-
tantól a mezőgazdaságban tevékenykedőkre 
is kiterjed. A Fejér Megyei Önkormányzat 
részéről a jelen lévő Mátrahalmi Tibor, ön-
kormányzati és intézményigazgatási iroda-
vezető-helyettes mondott köszöntőt. 

Új hely várja a sorstalanokat 
Dunaújvárosban
Elkészült Dunaújvárosban a Hajléktalan Ellátó Centrum, s az épület műszaki átadását 
követően 2010. november 25-én megtartotta szakmai záró rendezvényét a TIOP-3.4.2-
08/1-2008-0076 Hajléktalan Ellátó Centrum kialakítása Dunaújvárosban című projekt.

A létesítmény 2011 januárjától vagy februárjától felváltja a Kenyérgyári úti hajléktalan-
szállót és a Papírgyár úti melegedőt és éjjeli menedékhelyet. Ezáltal végre méltó környezet-
be juthatnak a legelesettebbek, a hajléktalanok és természetesen gondozóik is.
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Mert ajándékozni 
öröm
Karácsony közeledtével a Fejér Megyei 
Önkormányzat úgy döntött, lehetősé-
geihez mérten minden intézményét sze-
retné valamilyen módon megajándékoz-
ni. Ennek első állomásaként a fenntartá-
sában működő, móri Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola és Speciális Szakiskola ta-
nulói vehettek át karácsonyi ajándékokat 
a Megyeházán Vargha Tamás közgyűlési 
elnöktől.

– Ez a gesztus a megyei önkormányzat 
adventi, támogató tevékenységének csu-
pán az első momentuma. Ugyanis úgy ha-

tároztunk, hogy karácsonyig többféle mó-
don megpróbáljuk némi plusz bevételhez 
juttatni szociális gyermekvédelmi és oktatá-
si intézményeinket. Ezért faházat állítottunk 
Székesfehérváron, a Városház téren, ahol há-
rom intézményünk is árusítja az általuk ké-
szített ajándékokat, karácsonyi díszcsokro-
kat, adventi koszorúkat. Hamarosan meg-

nyitjuk a nagyközönség előtt – a Szent Ist-
ván tér és a Piac tér felől is – a Megyeháza 
udvarát, ahol fenyővásár lesz, és egy újabb 
pavilon forralt borral és kolbásszal, valamint 
az ajándéktárgyak mellett a megyei önkor-
mányzat 2011-es falinaptárával és karácso-
nyi üdvözlőlapjaival. Ezek is megvásárol-
hatók lesznek, és a bevétel szintén intézmé-
nyeinket gazdagítja – beszélt elképzeléseik-
ről Vargha Tamás, aki arra kért mindenkit, 
aki teheti, próbáljon meg maga is segíteni a 
rászorulókon.

Az ajándékokat Kovácsné Babos Klá-
ra igazgató és az intézményt képviselő há-
rom diák vette át. Köszönetüket fejezték ki 
mindannyian, és jelezték, jó helyre kerültek 
a társasjátékok, nagy hasznát fogják venni a 
jövőben.

A sportban és 
az iskolapadban 
is elsőrangúak
„Ép testben ép lélek” – lehetett volna a 
mottója annak a rendezvénynek, ame-
lyet december 1-jén tartottak meg a Me-
gyeháza Dísztermében. A Fejér Megyei 
Diáksport Szövetség ezúttal is jutalmaz-
ta azokat az általános és középiskolás diá-
kokat, tanáraikat, edzőiket, akik tanulás-
ban és sportolásban egyaránt jelesked-
tek, illetve a diáksportért kiemelten dol-
goztak.

– Akik mind a sportban, mind a tanulás-
ban az élen haladnak, igen keményen meg-

dolgoznak ezért. Mégis csak kevesük életét 
határozza meg hosszú távon is a sport, ám 
mindnyájan profitálnak belőle, hisz meg-
tanulnak versenyezni, küzdeni, tisztes-
ségesen nyerni és tisztességgel veszíteni, 
vagyis felkészültebbek lesznek a felnőtt élet-
re – mondta köszöntőjében Pleizer Lajos, a 
megyei közgyűlés alelnöke.

Szlatényi György, a Magyar Diáksport 
Szövetség főtitkára kifejtette, példaképnek 
lenni nagy felelősség, ezt nem feledheti 
egyetlen díjazott sem. Kiemelte, rendkívül 
fontosak az ilyen ünnepek, mert a gyere-
kek hétköznapjai igen kemények és dolgo-
sak, ezek az alkalmak ebből a sorból emelik 
ki a munkájukat. Végezetül elismerőn szólt 
a szülőkről is, hisz a kiemelkedő sportolói 
szint elérése igen nagy, energiában és pénz-
ben is kifejezhető áldozatot kíván tőlük is.

A díjakat harminc jól tanuló és jól is 
sportoló ifjú tehetségnek adták át. Külön 
elismerték annak a hét fiatalnak a sportte-
vékenységét, akik a különböző diáksport 
körzetek legeredményesebbjei voltak idén. 
A Fejér Megyei Diáksport Szövetség által 
alapított „Fejér megye diáksportjáért” elis-
merést 11 pedagógus vehette át.

Konferencia 
az önkormányzati 
vezetők részére
A hagyományoknak megfelelően – az ön-
kormányzati választásokat követően – 
megtartotta önkormányzati vezetők ré-
szére szervezett konferenciáját a Fejér 
Megyei Közigazgatási Hivatal. A frissen 
megválasztott polgármesterek, alpolgár-
mesterek, bizottsági elnökök részletesen 
megismerkedhettek a hivatal munkájá-
val, a törvényi háttérrel, amely minden-
napi munkájukat megalapozza.

A 34 Fejér megyei településről érkezett 51 
résztvevő elsőként dr. Balogh Ibolya köszön-
tőjét hallhatta. Hajnalné Szecsődi Zsuzsanna 
mb. főosztályvezető a helyi önkormányzati 
testületek működéséről beszélt. Révész Má-
ria tanácsos a képviselők jogait és kötelessé-
geit, a bizottságok feladatait ecsetelte, a pol-
gármester, alpolgármester, jegyző és a polgár-
mesteri hivatal munkakapcsolatait boncol-
gatta. Vihart Katalin tanácsos a polgármes-
ter és a helyi önkormányzati képviselők ösz-
szeférhetetlenségéről, vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségéről beszélt, míg Molnár La-
jos főosztályvezető a polgármester munkálta-
tói jogkörének gyakorlását, a jegyzővel kap-
csolatos munkáltatói szabályokat ismertette.
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Átadták 
az Ercsi Egészségügyi 
Központot
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 
2.1.2/07/01. kistérségi járóbeteg-szakellá-
tó központok kialakítása és fejlesztése felhí-
vás keretében megújult az Ercsi Egészség-
ügyi Központ. Az intézmény műszaki át-
adására 2010. november 26-án került sor, 
majd a központot a lakosság 2011. év ele-
jétől veheti igénybe. A központ átépítése 
2010. március 23-án indult el, és közel egy-
milliárd forintból valósult meg. A beruhá-
zásnak köszönhetően nem csupán egy eu-
rópai színvonalú egészségügyi központ jött 
létre, de egyúttal új munkahelyek is terem-
tődtek.

Gyermekeink 
védelmében
Szakmai nap, gyermekek napja és támoga-
tók napja követte egymást a gyermekvé-
delmi héten, amelyet a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Gyermekvédelmi Központja 
szervezett, s amely évek óta megrendezés-
re kerül. Ilyenkor a megye gyermekvédel-
mi intézményei ráirányítják a figyelmet la-
kóik sorsára, működésük körülményeire, 
és igyekeznek átadni szakmai tapasztalata-
ikat az érdeklődőknek.

A nyitórendezvényre a Megyeházán került 
sor, ahol a szakmai napot Pleizer Lajos köz-
gyűlési alelnök nyitotta meg.

– Sajnos sok olyan gyerek van, aki magá-
ra hagyatva kezdi életét, olyan, aki születésé-
től kezdve több rosszal, mint jóval találkozik, 
és ezért a maga és a társadalom érdekében sem 
maradhat szüleinél, vagy olyan, akit később 
sodor rossz utakra sorsa. Róluk a társadalom 

dolga, kötelessége gondoskodni – mondta 
megnyitójában az alelnök.

Ezután a „Gyermekszegénység, gyerek-
esély” című előadásra került sor Gulyásné 
dr. Kovács Erzsébet, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium főosztályvezetője által, 
majd egy igazán hiteles személy, Böjte Csaba 
ferences szerzetes (Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány) „Nemzeti összefogással a szegénység el-
len” című előadását hallhatta a közönség. A to-
vábbi szakmai felszólalások után a Megyehá-
za I. emeleti aulájában „A szegénység és a ki-
rekesztés elleni küzdelem nemzetközi éve 
– 2010” címmel meghirdetett gyermekrajz- és 
fotópályázat anyagából nyílt kiállítás. A nyer-

tesek a másnap megrendezett sportnapon a 
Gyermekvédelmi Hét egyik szervezőjétől és 
segítőjétől, a Europe Direct Irodától, illetve 
vezetőjétől, Szili Valériától vehették át jutal-
maikat.

A gyerekek sportnapja a Köfém sport-
csarnokban igazán önfeledtre és jó hangu-
latúra sikerült, mint ahogy az Alcoa-Köfém 
Művelődési és Klubházában megtartott 
adományozók napja is kellőképpen emelke-
dett hangulatban telt. Ekkor köszönték meg 
ugyanis az intézmények vezetői és természe-
tesen a fenntartó azok nagylelkűségét, akik a 
működést adományaikkal segítették.

Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke arról beszélt köszöntőjében, hogy 
azok az adományozók, akik javaik egy részé-
ről a Fejér Megyei Önkormányzat gyermek-
védelmi intézményeinek, azok lakóinak ked-
vére mondtak le, önzetlen gesztust tettek. Ezt 
követően átadták a Gyermekvédelmi Központ 
„Gyermekekért” díjait, majd az intézmények, 
lakóházak lakói, valamint a nevelőszülőknél 
élő fiatalok adtak műsort a vendégeknek.

Az elfogadás 
gálája
„Nekünk kell befogadnunk őket, vagy ők 
fogadjanak be minket?” – tette fel a kérdést 
üdvözlőbeszédében Vargha Tamás, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke azon a jótékony-
sági gálán, amelyet december 3-án, a fogya-
tékosok világnapján rendeztek meg. A Fejér 
Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város, a Székesfehérvári Egy-
házmegye és a Vörösmarty Színház közös 
szervezésében létrehozott esemény bevé-
teléből a Más Fogyatékos Gyerekekért Ala-
pítvány tevékenységét kívánták segíteni az 
ötletgazdák, s felhívni mindenki figyelmét, 
hogy az autizmussal élők is ugyanolyan em-
berek, mint egészséges társaik.

A rendezvény első felében egy fotókiállí-
tás megnyitójára került sor. Brájer Éva, Szé-
kesfehérvár alpolgármestere, országgyűlé-

si képviselő nyitotta meg a tárlatot, amely 
januárban is megtekinthető lesz a színház 
aulájában. Az alkotások Szabó Mártát és 
Rajczy Mátyást dicsérik, akik fotóikon ke-
resztül igyekeztek megmutatni, hogy mi-
lyen is a világ „másképp”. Érdekesség, hogy 
utóbbi fotós maga is autista, így képei va-
lóban hitelt érdemlően bizonyítják, az 
autizmussal élők is képesek értéket terem-
teni, értékes tagjai társadalmunknak.

A színdarabot megelőzően Vargha Tamás 
köszöntötte a nézőtéren helyet foglalókat, 
akik ezerforintos belépőjegyükkel támogat-
ták e nemes kezdeményezést. Elmondta, ad-
vent kiváló alkalom arra, hogy mindenki be-
fogadó legyen. Kérdésként tette fel, vajon ki-
nek kell befogadnia kit: nekünk az autistákat, 
vagy éppen fordítva. 

Brájer Éva arról szólt, hogy a találkozás az 
elfogadás és a tolerancia kezdete, és a legtöb-
ben sajnos ma még mind az ismereteknek, 
mind az elvárható toleranciának híján va-
gyunk. Vasvári Csaba színházigazgató kifej-
tette, nagy öröm számukra, hogy otthont ad-
hatnak a rendezvénynek.

A folytatásban Börcsök Enikő előadásá-
ban a „Nemsenkilény” című monodrámát 
láthatták a nézők. Az egyórás produkció rá-
mutatott arra, miként élik mindennapjaikat 
az autisták, milyen problémákkal küzdenek 
nap mint nap, milyen gondolataik vannak a 
világról, az őket körülvevő környezetről.
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A sok tekintetben szakmai jellegű prezentá-
ció során kitért a kórház jelenlegi helyzeté-
re, a külső körülmények kényszerítő hatása-
ira, az átalakítással kapcsolatos elképzelései-
re és a pályázaton nyert összeg felhasználásá-
ban jelentkező nehézségekre.

Székesfehérvár részéről Brájer Éva alpol-
gármester, országgyűlési képviselő is kö-
szöntötte az auditórium közönségét: – Nem 
vendégként jöttem, és inkább nem is csak a 
magam, hanem minden fehérvári nevében 
beszélek, amikor azt mondom, hogy a kór-
ház sorsa, az itt érlelődő változások a város 
minden lakosának fontosak. Tisztában va-
gyunk vele, milyen szerepet tölt be az intéz-
mény a városlakók ellátásában, nem közöm-
bös hát a számukra, mi történik a megyei 
intézményben. Minden erőnkkel azon le-
szünk, hogy támogassuk a pozitív változáso-
kat – jelentette ki Brájer Éva.

– Ennek az esztendőnek a változás a ve-
zérszava, és a két választás után a kórházveze-
tői posztra jelentkezők elbírálásakor is a vál-
tozás igényén volt a hangsúly. Az új főigazga-
tó személye minden bizonnyal megfelelő lesz 
ahhoz, hogy a kórház részese lehessen a ma-
gyar egészségügy felemelkedésének, aminek 
a törvényhozói munkája napjainkban folyik a 
parlamentben. Történelmi lehetőség előtt áll 
a megye és a megyeszékhely, hogy közös gon-
dolkodással, egymást segítve oldják meg a je-
lentős részben mindkettejüket érintő prob-
lémákat. Minden kórházi változásnak persze 
egy lehet csak a célja: az, hogy a fehérváriak 

és a megyei lakosok, vagy éppen bárki, aki az 
intézménybe kerül, jó minőségű ellátás után 
gyógyultan és megelégedetten távozzon on-
nan. Hosszú távon azt is el kell érni, hogy fi-
atal és tehetséges, pályakezdő orvosaink ne 
vágyjanak külföldre, hanem a megyei kórház-
ban is olyan életpálya, olyan szakmai fejlődé-
si lehetőség és olyan kollegiális légkör várja 
őket, ami marasztaló a számukra – fogalmaz-
ta meg elképzeléseit Vargha Tamás, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke.

A dolgozói tájékoztatót követően dr. 
Csernavölgyi István készséggel állt a sajtó ren-
delkezésére, így lapunk is interjút kért tőle.

– Kérem, röviden tájékoztasson a kórház je-
lenlegi helyzetéről!

– A kórház adósságállománya igen jelen-
tős, sajnos országos viszonylatban is az élme-
zőnyben vagyunk a körülbelül 2,5 milliárd fo-
rintnyi tartozásunkkal. Emiatt is kerül az in-
tézményhez a közeli napokban egy úgyneve-
zett önkormányzati biztos, amelyről minden-
képpen tájékoztatni kívántam a kórház dolgo-
zóit. Nem szerettem volna, ha ez bárkiben is 
aggodalmat kelt, hiszen egy nagyon jó gazda-
sági és intézményirányítási tapasztalattal ren-
delkező biztos segítsége sokkal inkább meg-
nyugtató lesz mindannyiunk számára. Az 
egészségügyet országosan irányítók közlése 
szerint, hamarosan a Szent György Kórház 
egyhavi pluszfinanszírozáshoz jut. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ez alapjaiban nem oldja 
meg a gondokat, de lélegzethez juttatja az in-
tézményt, rendezni tudjuk ezáltal a sorokat.

– Mire gondol pontosan?
– Tapasztalatom szerint egyfajta morális 

válság alakult ki az intézményben, nem ki-
elégítően működnek egyes szakmai testüle-
tek, nem megfelelő a vezetők személyes je-
lenléte az osztályok mindennapjaiban. A jö-
vőben mindenképpen változtatni kívánok 
ezen, nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, 
hogy minden szinten folyjon gyógyító orvo-
si tevékenység is, így létrejöjjön az a közvet-
len kapcsolat a betegek és a kórházi vezetők 
közt, ami a beteg-orvos bizalmi viszony alap-
ja lehet. Magam is gyógyító orvosként dol-

goztam idáig, így pontosan tudom, mivel ér-
hető el gyors változás e tekintetben. Persze, 
mindehhez egyedül nagyon kevés vagyok, 
éppen ezért csapatmunkában gondolko-
dom. Azokat a kollégákat szeretném pozíci-
óba juttatni, akik hasonlóan gondolkoznak, 
mint én. Mindez nem jelenti azt, hogy nagy-
arányú személyi átalakítások lesznek, ez nem 
is volt tervben, bár bizonyos ésszerűsítések-
re az irányításban is sor kerül. Egyelőre két 
kinevezés történt meg ebben a néhány hét-
ben: Reiber István lett az orvos igazgató, míg 
Kovács Attila a stratégiai igazgató. Összefog-
lalva azt mondanám, a kórházi dolgozók és 
a vezetés közötti kapcsolatot közvetlenebbé 
kívánom tenni, nagyobb rendet és átlátható 
viszonyokat szeretnék, ahol a gyógyításé a fő 
hangsúly, így a betegek megelégedettsége is 
növekszik.

Újdonság lehet a jövőben, hogy bizonyos 
szakrendelési feladatokat, vagy azok egy ré-
szét átveszik városi ellátó helyek, így teher-
mentesítik a kórházat, illetve kényelmeseb-
ben elérhetővé tehetik a szolgáltatást a be-
tegek számára is. Hosszú távon feltétlenül 
szükség van arra, hogy a kórház rendezze 
kapcsolatait, viszonyát a „szomszéd várak-
kal”, azaz a közelebbi térség ellátóhelyeivel – 
Mórral, Dunaújvárossal, Veszprémmel, Bu-
dapest közeli régióival. Koncepció kell arra, 
miként tudja a kórház ésszerűen megoszta-
ni feladatait környezetével, és mi az, amiben 
vezető szerepet vállalhat, vagyis az ellenérde-
kek vizsgálata helyett a kooperáció vizsgálata 
szükséges. Gondolok itt például a sürgősségi 
ellátásra vagy az onkológiára.

– Úgy hírlik, akadt némi probléma az uni-
ós pályázattal…

– Szeretném leszögezni, hogy a több mint 
8 milliárdos korszerűsítési projektet egyér-
telműen sikernek tartom. Időközben kide-
rült, hogy a korábbi tervek készítésekor sok 
mindent tévesen képzeltek el, ezért most 
mind az építészeti, mind az orvostechnikai 
elképzeléseket jelentős mértékben meg kell 
változtatni. Ez késedelmet jelent ugyan, de 
a fejlesztés haszna ugyanolyan jelentős lesz.

A főigazgató rendezni 
fogja a sorokat

Dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Kórház nemrég 
megválasztott főigazgatója nyilvános rendezvényen tájékoztatta az intéz-
mény dolgozóit elképzeléseiről, terveiről.
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osch Ede, a  Lénia 2 Reklám- és Mé-
diaügynökség Kft. ügyvezetője a saj-
tótájékoztatón elmondta, örül annak, 

hogy sikerült megjelentetni Magony Imré-
nek, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 

igazgatójának gyűjtése alapján a Bory Jenő 
életpályáját és munkásságát átfogó módon 
tárgyaló könyvet. A kötet választ ad minden 
érdeklődőnek arra a kérdésre: ki is volt való-
jában Bory Jenő? A várépítő Bory sokak kép-
zeletében él, de valódi sokoldalúsága nagy 
részt még ma is rejtély. Alkotása, 
életpályája révén a reneszánsz mű-
vészek sorába emelkedett, azokhoz 
a „nagyokhoz”, akik polihisztor-
ként „szinte mindenhez” értettek.

– Ha egy Székesfehérváron 
megjelenő könyv Bory Jenő ne-
vét viseli, akkor az már önmagá-
ért beszél, hiszen az alkotó mű-
vész neve szorosan összenőtt a 
várossal. Azok a szobrok, műal-
kotások, amelyek ebben a város-
ban, vagy az ország más részein csodálható-
ak meg Bory Jenőtől, mind Székesfehérvárt 
jelképezik – ezeket a gondolatokat dr. Cser- 
Palkovics András fogalmazta meg. 

A könyv szerzője, Magony Imre arról be-
szélt, hogy az általa tisztelt dr. Ágoston Bélá-

nak, a művész unokájának sugallatára látott 
neki a munkához. Ezen kívül személyes él-
mények is kötik a „Bory-témához”, gyermek-
korában gyakran időzött a vár falai között. 

A könyvbemutatón megjelent Bory Jenő 
unokája, Pogátsnik Lászlóné, a művész ha-

gyatékának gondozója is, aki 
úgy fogalmazott: nagyapjuk 
olyan művész volt, aki ha te-
hette, kerülte a nyilvánossá-
got, szobrászkodni és alkotni 
szeretett. Számos olyan műve 
létezhet országszerte, amelyről 
még a leszármazottaknak sincs 
tudomása. A hagyaték hű gon-
dozója, a nemrég elhunyt Ágos-
ton Béla kutatott emlékek után, 
s így még a trianoni határokon 

túl is bukkant feledésbe merült alkotásokra. 
Magony Imre olyan Bory-műveket is bemu-
tat, amelyekről korábban a leszármazottak 
sem tudtak. Végezetül a Bory-unoka a család 
nevében az írónak és a kiadónak egyaránt kö-
szönetét tolmácsolta a kötet elkészítéséért.

A Fejér Megyei Önkormányzat, Székes-
fehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a Kodolányi János Főiskola Hunga-
rológiai és Történeti Műhelye, a város le-
véltára, a Fejér Megyei Múzeumok Igaz-
gatósága, valamint a Magyar Történelmi 
Társulat szervezésében rendeztek konfe-
renciát Hóman Bálintról, a két világhábo-
rú közötti időszak egyik legjelentősebb 
kultúrpolitikusáról, történészéről szüle-
tésének 125. évfordulóján.

A konferencia köszöntői közt jelentős 
tudományos, oktatási és kulturális intéz-
mények képviselői mellett ott volt Cser-
Palkovics András, Székesfehérvár polgár-
mestere és Vargha Tamás, a megyei közgyű-
lés elnöke is, valamint Szőcs Géza kulturális 
államtitkár és L. Simon László, a parlament 
Kulturális és sajtóbizottságának elnöke.

Házigazdaként Cser-Palkovics András 
polgármester üdvözölte a konferencia részt-
vevőit, majd emlékeztetett rá, hogy Hóman 
nélkül Székesfehérvár fejlődése a két világ-
háború között nem lett volna ennyire erő-
teljes. Neki köszönhető az is, hogy a Nem-
zeti Emlékhely mai formájában kialakult 
1938-ra.

Vargha Tamás köszöntőjében hangsú-
lyozta, hogy Hóman Bálint hiteles meg-
festéséhez nem elég a fehér vagy a feke-
te szín. Vitathatatlan nagysága történetírá-
sunknak, szakpolitikusi reformjai ma is hat-
nak, ugyanakkor egynémely tudósi tézisével 
vagy politikusi megnyilatkozásával kapcso-
latban kritika is joggal illeti meg. 

– Hómannak elévülhetetlen érdemei vol-
tak a nyolcosztályos általános iskolai és az 
egységes középiskolai rendszer kialakításá-
ban, vagy akár a „szegény sorsú”, de tehetsé-
ges fiatalok tanulmányi ösztöndíj rendszeré-
nek kifejlesztésében, kiterjesztésében is – fo-
galmazott Vargha Tamás. – Tanulmányozni 
kell Hóman Bálint életművét, írásait és mun-
kásságát, és hasznosítani kell belőle mindazt, 
ami korunkra is vonatkoztatható, de tanulni 
kell azokból a hibáiból is, melyeket pályája, 
élete során elkövetett, mi, Fejér megyeiek és 
fehérváriak pedig büszkén emlékezhetünk 
arra is, hogy értékes tevékenységének egy ré-
szét a mi országgyűlési képviselőnkként fej-
tette ki – zárta beszédét Vargha Tamás.

L. Simon László, az Országgyűlés kultu-
rális és sajtóbizottságának elnöke kijelentet-
te, Hóman Bálint a legjobb példa arra, hogy 
lehetséges az átjárás a politika és a kultúra 
között, s az ezzel kapcsolatos ellenérzést mi-
előbb le kell bontani. Szőcs Géza, a Nemze-
ti Erőforrás Minisztériumának kultúráért fe-
lelős államtitkára azt kérte a szakemberektől, 
rehabilitálják Hóman Bálintot történészként 
és emberként is. A konferencia vélhetően az 
első lépés volt ebbe az irányba…

P

Új kötet jelent 
meg Bory Jenő
életéről
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Székesfehérváron Bory Jenő em-
lékét tisztelet és szeretet övezi, 
ugyanakkor sokoldalú tehetsé-
ge, számtalan alkotása országo-
san még alig-alig ismert. A mun-
kásságáról alkotott teljes kép 
megismeréséhez nagy segítséget 
nyújt a fehérvári Magony Imre 
napokban bemutatott új kötete.

Hóman Bálint 
öröksége máig ható

Emléktábla Erkelnek
Budapesten a várban emléktáblát avat-
tak Erkel Ferenc születésének 200. év-
fordulója alkalmából. Az ünnepségen 
megyénk országgyűlési képviselője, L. 
Simon László a kulturális és sajtóbizott-
ság elnöke mondott beszédet. 

Dr. Boross Péter korábbi miniszterelnök, a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke, dr. Katona Tamás, az 
NEKB tagja, L. Simon László, Radnainé dr. Fogarasi Ka-
talin, az NEKB főtitkára és dr. Gedai István, az NEKB el-
nökhelyettese Erkel Ferenc egykori budai lakóháza előtt
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– A közelmúltban volt látható kiállításod a 
Csók István Képtárban Fehérváron. Ez jó al-
kalom arra, hogy visszatekintsünk egy kicsit 
Fejér megyei gyökereidre. Igaz, hogy már 8 
éves korodban portrékat festettél?

– Hétéves koromban találkoztam Dégen 
Sajó Péterrel, aki egy művésztelepre kapott 
lehetőséget. Nekem az ő megjelenése olyan 
fantasztikus volt, mint amikor először lát-
tam színes bőrű embert. Soha nem felej-
tem el, ahogy kis fekete klottgatyában me-
zítláb futottunk a dégi betonúton, és jött 
két kongói diák, akik elhozták népük dalait. 
Ugyanilyen élmény volt, amikor megláttam 
festeni Sajó Pétert kint az erdőben, a nagy 
tölgyfa alatt. Ettől a pillanattól kezdve el is 
dőlt az életem.

– Őseid között volt-e előzménye ennek a 
pályaválasztásnak?

– Nem volt, bár apám nagyon jól raj-
zolt, Debrecenben Gáborjáni Szabó Kál-
mán tanítványa volt. Szüleim eredetileg ze-
nei pályára szántak. El is kezdtem zongora-

tanulmányaimat. Dégről jártam át Enyingre 
Enge Jánoshoz, aki azt mondta a szüle-
imnek, csak zenész lehetek… Később a fe-
hérvári zeneiskolában Éliás Réka volt a ta-
nárnőm, amikor az első órára bementem, 
mindjárt behívott 4-5 tanár kollégát, hogy 
ők is hallgassák meg a játékomat. Országos 
zongoraversenyeket nyertem, sőt kompo-
náltam is, amiket még a rádió is leadott. Vé-
gül aztán az öcsém választotta a zenei pá-
lyát, Lehotka Gábornál végzett mint orgo-
nista.

– Képzőművésszé válásodban milyen sze-
repe volt a zenének?

– Ezek testvérmúzsák, együtt járnak. Aki 
igazán szereti a zenét, annak biztos, hogy a 
képzőművészethez is köze van. De ugyan-
így érdekelt az irodalom, a költészet is, sőt, 
verseim jelentek meg különböző lapokban. 
A fő profilom azonban a festészet maradt.

– Akkor nyilván nem véletlen, hogy éppen 
Juhász Ferenc, a nagy költő nyitotta meg fe-
hérvári kiállításodat. Hozzá milyen szellemi 
szálak fűznek?

– Már gyerekkorom óta ismerem a ver-
seit. Különös képi világa lenyűgözött, és 
egy olyan világot elevenített meg, amiben 
nagyon otthon éreztem magam. Olyan ez, 
mint egy hatalmas hömpölygő folyam, a 
természet folyama. Aki így tud írni, az fan-
tasztikus zseni, a magyar költészet egyik 
legnagyobb alakja.

– Térjünk még egy kicsit vissza a fehérvári 
gyökerekre, de most a festészetet illetve!

– Enge János felesége mondta, hogy 
nagyszerű festők vannak Fehérváron, és 
oda kellene szakkörbe járnom. Áron Nagy 
Lajos gyerekekkel nem foglalkozott, így ke-
rültem M. Tóth Istvánhoz, akitől az első 
igazi hatást kaptam. Pista bácsi vezetett be 
a fehérvári művészeti életbe. Hozzá jártam 
szakkörbe, amikor Dégről visszaköltöztünk 
Tácra. 

– Aztán Te egészen más úton kezdtél járni…
– Ha egy művész nem hoz létre újat, ha 

nem tágítja a művészet fogalmát, ha nem 
ad új szempontokat, akkor jelentéktelen a 
gesztusa a művészet szempontjából. Kokas 
mester mondta, hogy az ember mindig vál-
lalja önmagát, akár a börtön árán is, és ez 
nagyon fontos gondolat volt számomra. 
Fontos, hogy az ember mindig őszintén 
önmagát adja, és megtalálja a saját hang-
ját. Ebben sokat segített a 60-as évek izgal-
mas szellemi mozgása, igaz, hogy majdnem 
mindenki külföldön próbált boldogulni. 
Döbbenetes volt számomra, amikor a Csók 

István Képtárban megláttam Lakner László 
Engedelmesen c. képét. Az akkor fiatal festő 
ezzel a művel szerintem a XX. századi ma-
gyar művészet egyik csúcsteljesítményét 
hozta létre. A diktatúra természetrajzát ve-
títette elénk örök mementóként. Ott álltam 
a kép előtt, és éreztem, hogy olyan problé-
mát és témát mutat fel, ami hiteles lenne a 
világ bármely pontján. Az embert meg le-
het alázni és el lehet pusztítani, de az igazsá-
got soha. Rádöbbentem, hogy egy egészen 
újszerű világot kell képviselnem. A művé-
szet igazi lényege a totális szabadság.

– Egyik kritikusod szerint rafináltan el-
szánt ártatlanság jellemez. Mit szólsz ehhez?

– Ha az ember őszintén vállalja önma-
gát, akkor ez előbb-utóbb egyértelművé vá-
lik. Én a totális őszinteségre törekszem. A 
művész olyan, mint a szeizmográf, hiszen 
gyakran vetít előre képeket akár 10-15 év-
vel is.  – Bakonyi István

„Az embert meg lehet alázni és 
el lehet pusztítani, de az igazsá-
got soha” – mondta Fehér Lász-
ló festőművész lapunknak adott 
interjújában.

 
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

INTERJÚ FEHÉR LÁSZLÓ 
FESTŐMŰVÉSSZEL

A művészet 
igazi lényege 
a totális 
szabadság
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Moskovszky-terem 
a Hiemer-házban
A Fejér megye és a város által közösen létrehozott Fehérvári 
Babaház gyűjteményének adományozójára, Moskovszky Év-
ára emlékeztek a Hiemer-házban november 20-án. És nemcsak 
emlékeztek, hanem a nemrégiben felújított épület legdísze-
sebb termét is róla nevezték el.

A Moskovszky család – Moskovszky Éva, a Magyar Nemzeti Múze-
um nyugalmazott könyvtárosa és édesanyja, Moskovszky Lajosné – 70 
év alatt gyűjtötte össze régi korok játékszereit, babáit, apró tárgyait, s 
ezeket kicsinyke szobákba helyezve, minden tárgynak megfelelő helyet 
keresve alakult ki a Magyarországon egyedülálló, de Európa-szerte is 
híres gyűjtemény. Moskovszky Éva sajnos eltávozott közülünk az idén, 
de emlékét mostantól a Hiemer-ház egyik gyönyörű terme is őrzi.

– Teljesen egyetértek 
Moskovszky Éva egy koráb-
bi megállapításával, miszerint 
gyermekeink elvirtualizálódó 
világunkban lassan elfelejte-
nek játszani. Pedig semmi nem 
dolgoztatja meg úgy, nem éle-
síti jobban az ifjú elmét, mint a 
könyv, és utána mindjárt azok 

a játékok – például a babák –, amelyek csupán minimális mértékben 
korlátozzák a képzelőerőt. Sajnálatosan kevesen vannak ma az olya-
nok – és a közülünk eltávozott Moskovszky Évával nem csupán egy-
gyel lettek még kevesebben –, akik megpróbálják a játékvilág eltűnő 
remekeit átmenteni korunkba. Éppen ezért rá és édesanyjára a legna-
gyobb tisztelettel kell emlékeznünk, gyűjtőszenvedélyük, kultúrtör-
téneti érdeklődésük, tudományos szintű munkájuk olyan területen 
gazdagította a nemzet szellemi vagyonát, amit csak kevesen művel-
nek – jelentette ki Vargha Tamás köszöntőbeszédében.

Jelenleg Moskovszky Évára a teremben elhelyezett vitrinben 
összegyűjtött tárgyak emlékeztetik a Hiemer-ház látogatóit. Hama-
rosan – amint elkészül a harmadik ütem – az egész Babaház átköl-
tözik az új szárnyba, s ott végre a teljes gyűjtemény láthatóvá válik a 
nagyközönség számára is.

A harmincharmadik 
nemzedék kulturális öröksége
A honfoglalástól az 1800-
as évek közepéig harminc-
három nemzedék nőtt fel. 
A századvég „szülte” meg 
azokat a géniuszokat, akik 
a két világháború közötti 
Magyarország szellemi ve-
zetőivé válhattak. Ujváry 
Gábor történész, főisko-
lai rektorhelyettes új tanulmánykötetében olvasmányos for-
mában dolgozta fel a korszak jelentős kultúrpolitikai veze-
tőinek életpályáját, vizsgálta a külföldi és hazai művészeti és 
kulturális centrumokat. Könyvbemutató keretében L. Simon 
László országgyűlési képviselő ajánlotta a kötetet az olvasók 
figyelmébe.

„A harmincharmadik nemzedék” cím érdeklődést kelt az olva-
sóban: – A bemutatott új könyvem címével azt jeleztem, hogy a 
honfoglalás 800-as évei végétől 990 esztendő, azaz harminchárom 
nemzedék élte le életét addig, amíg az 1880-as években azok a sze-
mélyiségek megszülettek, akik később, a két világháború között a 
magyar politikai, művészeti és gazdasági élet vezetőivé váltak. 

A kötet három nagy fejezetet tartal-
maz. Az elsőben Ujváry Gábor a kor-
szak meghatározó kultúrpolitikusainak, 
Klebelsberg Kunónak és Hóman Bálint-
nak az életútját mutatja be. A második fe-
jezetben a külföldi magyar intézetek tör-
ténetéről esik szó, a harmadik fejezetben 
Hóman Bálint és Angyal Dávid életútját 
elemzi a szerző, és vizsgálja Hóman Bálint 
és Szekfű Gyula párhuzamos, majd elváló 
életpályáját. 

A könyvbemutatón L. Simon László, országgyűlési képviselő, 
a kulturális és sajtóbizottság elnöke hangsúlyozta, a tanulmányt jó 
szívvel ajánlja, hiszen mint gyakorló kultúrpolitikus, állíthatja, ha-
talmas szellemi muníciót tartalmaz a könyv. Éppen ezért napjaink 
kultúrpolitikai döntéshozói, miniszterek, minisztériumi tisztségvi-
selők és bizottsági elnökök egyaránt nagy érdeklődéssel lapozgat-
hatják a könyvet.
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„Evangélikus 11” – sípszóra
Csathó Gábor történelemtanár méltatása és stílusosan egy sípszó 
után nyílt meg az „Evangélikus 11” című kiállítás 2010. november 
14-én, délben, a dunaújvárosi evangélikus templom galériájában. A 
kiállítás célja – s egyben mottója is lehetne – egyháztörténet fiata-
loknak fiatalosan. A vándorkiállítást az Evangélikus Országos Mú-
zeum munkatársai bocsátották ez év nyarán útjára. A dunaújvárosi 
volt az első gyülekezet, ahol a kiállítást megtekinthették az érdeklő-
dők. Stermeczki András, a helyi evangélikus lelkész elmondta, a há-
rom hétig tartó kiállítás – a nagy érdeklődésre való tekintettel – ja-
nuárban újra látható lesz.
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Magyarországi körútja újabb állomása-
ként Fejér megye székhelyére érkezett a 
Zsögödi Nagy Imre erdélyi festőművész 
munkásságát bemutató „A mi Nagy Im-
rénk” című vándorkiállítás.

Csíkszereda önkormányzata és a Csí-
ki Székely Múzeum 2008 januárjában indí-
totta el a művész alkotásaiból készült válo-
gatást, és húsz város érintésével kezdett or-
szágjárásba. A székesfehérvári Csók István 
Képtárban bemutatott anyagának egy részét 
Aba-Novák Vilmos „Magyar-francia törté-
nelmi kapcsolatok” címet viselő pannója 
szomszédságában helyezték el. Nem vélet-
lenül. Dr. Demeter Zsófia, a Fejér Megyei 
Szent István Király Múzeum igazgatónője 
a megnyitón elmondta: a kiállításon most 
két olyan művész alkotásai kerültek egymás 
mellé, akik fiatalon is lelki jó barátok voltak, 
együtt tanultak Nagybányán, a történelem 
vihara azonban elsodorta őket egymástól.

Az ünnepi megnyitón részt vett Csíksze-
reda város polgármestere, Ráduly Róbert 
Kálmán, aki a művészek pályájának közös 
vonásaira is felhívta a figyelmet, majd a két 
város között már meglévő kapcsolatok to-
vábbi fejlesztéséről beszélt.

– Megállapodtunk Csíkszereda polgár-
mesterével arról, hogy a két település hama-
rosan testvérváros lesz – ezeket a gondola-
tokat dr. Cser-Palkovics András, Székesfe-
hérvár polgármestere osztotta meg a kö-
zönséggel, hozzátéve, a kulturális kapcsola-
tokon túl a sport területén is sok szállal kö-

tődik egymáshoz a két város. Az aláírást egy 
szimbolikus időpontban rendezik meg.

Vargha Tamás, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke arról szólt, hogy Zsögödi Nagy 
Imre képeit megszemlélve egy olyan világ-
ba érkezett, ahol a festő szemével láthat-
ja egyszerre a vidék idillikus báját és a ro-
botban megöregedett parasztasszony ar-
cát. Örömét fejezte ki, hogy Zsögödi Nagy 
Imre művei által egy távoli, de mégis isme-
rős táj képei, arcai érkeztek Székesfehérvár-
ra. A kiállítás segítségével látogatók ezrei 
juthatnak el lélekben Csíkba és élhetik át 
azt az érzést, hogy nyelvünket beszélő, kul-
túránkat ápoló és gazdagító testvéreink lak-
nak a messzi Hargitán.

A tárlatot Szabó András főmuzeológus, 
a Zsögödi Nagy Imre-hagyaték kurátora 
nyitotta meg, kifejtve, hogy a hatvan képet 
a Csíki Székely Múzeumban őrzött, több 
mint 6500 alkotást magába foglaló gyűjte-
ményből válogatta össze. A magyarorszá-
gi vándorkiállításra elsősorban olajfestmé-
nyeket hoztak, de látható több ceruza- és 
tusrajz, fametszet és akvarell. A tárlat a kez-
detektől egészen a haláláig végigkíséri a 
„fénnyel festő” művész munkásságát.

A kiállítás Székesfehérváron, a Csók Ist-
ván Képtárban január 23-ig tekinthető meg.

Kettő az egyben alapon 
igazi kulturális fesztivált 
kínált november 13-án, 
szombaton, a dunaújvá-
rosi Intercisa Múzeum a 
kultúra szerelmeseinek. 
Bár központi – értsd or-
szágos – programsoro-
zat nem volt, több város 
önálló kezdeményezésé-

hez csatlakozva Dunaújvárosban is folytatódott a Múzeumok 
Őszi Éjszakája minifesztivál, kiegészülve egy családi délutánnal. 

A nem mindennapi programok között délután érdekes foglalko-
zások várták a vendégeket. Az érdeklődők kipróbálhatták a szövést 
bronzkori szövőszéken, őskori és ókori agyagedényeket, bronz- és 
római kori ékszereket készíthettek, valamint pénzverés, gipszplasz-
tikák készítése és könyvfűzés szerepelt a gazdag választékban. 

Este hat órakor pedig alig ért véget az egyik program, máris kez-
dődött a másik. A Múzeumok Őszi Éjszakája is több kuriózumot 
tartogatott. A vendégek ezúttal is szakavatott vezetők segítségével 
tekinthették meg az intézmény állandó és időszaki kiállításait. Az 
esti programban pedig a Szent Márton-napi hiedelmek kerültek 
előtérbe. 

Felettébb összetett cí-
münk a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Inté-
zet (KMI) 2010. novem-
ber 6-án nyílt kiállításá-
nak tömör összefoglalója.

Közös kiállításon mu-
tatkozott be a Dunaújvá-
roshoz ezer szállal kötődő 

művészházaspár: Cyránski Mária és ifj. Koffán Károly. „Retrospek-
tív” – ezt a címet viseli Cyránski Mária, míg a „Fénysugár oldalnézet-
ben” címet ifj. Koffán Károly kiállítása, amely az említett képzőművé-
szeti szentélyben látható. A kiállítás tripla jubileumot is jelent, s emígy 
nyer értelmet a három szám: a két hetvenesztendős alkotó éppen öt-
ven éve kezdte művészpályáját, amely pálya szinte a kezdetektől ezer 
és ezer szállal kötődik az idén hatvanéves Dunaújvároshoz.

A megnyitón a kiállítás anyagát Wehner Tibor művészettörténész 
ajánlotta a vendégek figyelmébe. A két, egymással összefonódott, csak-
nem öt évtizedet felölelő életműbe foglaltak a hatvanéves város közön-
sége elé tárt fajsúlyos művészeti, és a művészeten túlmutató tanulságo-
kat december 11-ig tekinthették meg az érdeklődők a KMI termeiben. 

 

Székesfehérvárra 
érkeztek a csíki 
tájak festőjének 
képei 

Múzeumok Őszi Éjszakája 50, 60, 70 – Retrospektív 
fénysugár oldalnézetben

Cyránski Mária és ifj. Koffán Károly 
köszöntése a megnyitón
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A rendezvény 2006-ban az alapítvány 
kezdeményezésére indult el. A cél az volt, 
hogy teremtsenek Etyeken olyan fellépé-
si lehetőséget a környékbeli és kicsit tá-
volabb népzenét tanuló gyerekeknek, fi-
ataloknak, ami nem verseny. Ezt a fó-
rum elnevezéssel próbálták hangsúlyoz-
ni. Egy olyan megmutatkozási lehetőség 
ez az alkalom, ahol mindenki jól érezheti 
magát, és tehetségéhez mérten mutathat-
ja be produkcióját. Ehhez társult a művé-
szetoktatási intézmény a szervezés szak-
mai részével.

Az első évben a Bartók-, majd 2007-
ben a Kodály-emlékév tiszteletére rendez-
ték a fórumot, ezt követően pedig mindig 
volt valami mottója a rendezvénynek. Idén 
a fonó- és guzsalyasbeli – nem is olyan ré-
gen még élő – hagyományokat idézték fel a 
szervezők. Az énekes és hangszeres műsor-
számok, a kézműves játszóház, valamint a 
táncmulatság visszaidézte azt a hangula-
tot, amit egy faluközösség ilyentájt megél-
hetett a téli, ház körüli munkák kezdetekor.

A fórumon kilenc intézmény 41 pro-
dukcióját hallgathatták meg az érdeklő-
dők. Vannak évek óta visszatérő fellépők, 
de olyanok is, akik először jártak Etyeken. A 
műsorszámok a Kárpát-medence valameny-
nyi tájegységére elkalauzolták a hallgatósá-
got Zalától Moldváig, Zoborvidéktől Bács-
káig. Vonószene, harmonika, citeramuzsi-
ka, fúvósok, és persze sok-sok énekes hang-
ja csendült fel a délután folyamán.

Az intézmények kérhették műsorszáma-
ik minősítését, mely lehetőséggel mindenki élt 
is. Ezt a neves szakemberekből álló zsűri véle-
ménye alapján kapták meg a résztvevők. A zsű-
ri tagjai voltak: Balázs Lilla Enikő – népzeneta-
nár, a Levendula Művészeti Iskola igazgatója; 
Bálint Károly – népzenész, a Magyar Tekerőze-
nekar tagja; Jánosi András, a zsűri elnöke – nép-
zenész, a Jánosi együttes vezetője, tanár, a Ze-
neakadémia népzene tanszékének oktatója.

A zsűri összességében értékelte a műsort 
és a hallottakat, majd az arra igényt tartókkal 
személyre szóló tanácsaikat is megosztották az 
egyes produkciókról. Fontosnak tartották el-
mondani, hogy a délután során színpadra lépő, 
népzenét tanuló gyerekek mindegyike szívbeli 
muzsikálással örvendeztette meg őket.

A szervezők számára pedig duplán öröm, 
hogy ez egybevág az ő rendezvényt teremtő 
szándékaikkal is. A nap végén a Tatros együt-
tes moldvai és gyimesi muzsikájára mulat-
hattak a résztvevők és a vendégek. A táncház 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lét-
rejött táncház-sorozat alkalma volt.

  – Csige Ildikó népzenetanár

„Fonjunk, fonjunk, 
énekeljünk…”

Az etyeki „Fülemüle” Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány, 
valamint a „Magyar-Kút” ÁMK Nemzetiségi Alapfokú Művészetokta-
tási Intézménye ötödik alkalommal rendezett Népzenei Fórumot a te-
lepülésen 2010. november 13-án.

K u l t ú r a
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Amatőrök profi fesztiválja
Második alkalommal került megrendezésre november 20-
án a Fejér Megyei Művelődési Központ szervezésében és a 
pázmándi Művelődési Ház közreműködésével a Fejér Megyei 
Amatőr Néptáncegyüttesek Minősítő Fesztiválja.

Az elmúlt évhez képest összességében sokkal színvonalasabb 
produkciókat láthatott a szakemberekből álló zsűri és a közönség 
– állapították meg a jelenlévők. Tizennégy csoport jelezte részvéte-

li szándékát, és ebből csak egy csoport döntött úgy, hogy nem kér 
minősítést, csak szakmai útmutatást a szakemberektől és kollégáik-
tól. A zsűrit Ertl Pálné Életfa és Örökség Díjas pedagógus, Vastagh 
Richárd aranysarkantyús néptáncos és Havasréti Pál népzenetanár, 
a Téka együttes alapító tagja alkotta. 

A legtöbb zenekari kíséretet ellátó Szedtevette zenekart és a 
sukorói táncegyüttest kísérő Kovács Mártont és zenekarát a zsűri-
ben helyet foglaló Havasréti Pál felkérte a Táncház Egyesület nevé-
ben, hogy „Az új élő népzene” című, készülő új CD-jén működje-
nek közre egy számmal.

Intercisa Múzeum: 
látványraktár is!
Nagyszabású infrastrukturális fejlesztés 
valósulhat meg a dunaújvárosi Intercisa 
Múzeumban annak a közel 49,2 millió 
forintos uniós pályázati támogatásnak 
köszönhetően, melyet a Fejér Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 2010 márciusá-
ban nyert el.

A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
2010 januárjában nyújtotta be pályázatát „A 
kőkortól az újkorig” látványtár kialakítása 
a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban cím-
mel. Az infrastrukturális fejlesztések megva-
lósítására a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program keretében közel 49,2 millió 
forintos, 100 százalékos uniós támogatást 
nyert el az intézmény.

Az egyik új kezdeményezés, hogy a jö-
vőben látványtár – a gyűjtemény tárolásá-
ra szolgáló olyan múzeumi raktár, amelyet a 

látogató belülről is megtekinthet – és hoz-
zá kapcsolódó internetes, számítógépes és 
multimédiás alkalmazások teszik felejthe-
tetlenné a múzeumi kalandozást. A látvány-
tár megtekintésére, az ott kiállított tárgyak-
hoz szervezett múzeumi foglalkozásokra ér-
kező óvodások, diákok és családok a rég-
múlt korok és a közelmúlt történelmi emlé-
keivel találkozva az élethosszig való tanulás 
jegyében lehetnek élvezői a múzeum gyűj-
teményeiben fellelhető kulturális örökség-
nek – már a jövő évtől.
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EURÓPA KAPUJÁBAN
Az U20-as labdarúgó-válogatott világbajno-
ki bronzérme az utánpótlásra irányította a fi-
gyelmet. Hasonló siker kapujába kerülhet a 
mostani U19-es csapat is, amelyet a nyáron 
vett át a megújuló MLSZ-vezetés felkérésére 
a népszerű „Szepy”. Ezt követően egy percig 
sem tétlenkedett, rögtön munkához látott. 
Az időt nem sajnálva végiglátogatta a keret-
tagokat saját csapataikban. Az első össze-
tartás, edzőtábor, majd a szabadkai Vilotic-
emléktorna harmadik helye után megalku-
vást nem tűrő, győzni akaró és persze tehet-
séges játékosokat válogatott a címeres együt-
tesbe. A hazai rendezésű Európa-bajnoki se-

lejtezőt annak rendje és módja szerint cso-
portelsőként zárta a magyar csapat. „Per-
sze nem volt ez diadalmenet. Az első mecs-
csen rögtön kikaptunk a végig védekező 
Moldovától (0:1), miközben ziccerek töme-
gét hagytuk ki. Aztán egy komoly beszélge-
tést követően ráébresztettem a fiúkat, hogy 
a jövőjük a saját kezükben van. No, a máso-
dik meccset már hozni tudtuk (Finnország, 
1:0), s a mindent eldöntő találkozón, a len-
gyelek ellen meglepően könnyedén nyer-
tünk (2:0). A keresztbeveréseknek köszön-
hetően pedig Európa elitkörébe léptünk.” 
De az edző nem kertel: „Tudom, nem üldö-
gélhetünk a babérjainkon, mert ez még csak 
egy nagy lehetőség. A játék minden elemé-
ben sokat kell még fejlődnünk. Például na-
gyon szeretném, ha a tehetséges játékosok 
az élvonalban edződnének hétről hétre. Ide-
je lenne teret engedni a magyar fiataloknak.”

SPORTOS CSALÁDTÖRTÉNET
Szepessy László fiatalon több kiváló csapat-
ban is bizonyíthatott, ráadásul öt fiúgyerme-
kes apaként is nap nap után szembesül a fi-
atalok helyzetével. „Nekünk sem volt köny-
nyebb, mint manapság, de mindig megoldot-
tunk mindent. Az életünk sorsszerűen ala-
kult – meséli –, nem terveztünk ilyen nagy 
családot, egyszerűen csak éltük a minden-
napjainkat, s így alakult. A gyermekek sport 
iránti vágya, a sport világa pedig adódott a 
múltunkból. A mondás igazsága érvényesült 
esetünkben is. Akinek zenészek a szülei, adó-
dik, hogy hangszert fognak a gyermekei.” A 
fiúk közül ketten futballoznak, a többiek pe-
dig a korosztályos csapatokban jégkorongoz-
nak. „A feleségem (Azari Éva, egykori válo-
gatott kézilabdázó, ma testnevelő-szakedző 
– a szerk.) szerette volna, ha valamelyikük 
kézilabdát ragadott volna, de nem így tör-
tént.” Egy családi anekdota szerint azonban 
Szepynek sem sikerült minden. Bár igyeke-
zett az összes fiút a foci irányába terelni, a 
harmadik fiúval megjárta. A vehemens ti-

tán ugyanis egy focimeccsen a jégkorongban 
megtanult bodicseket alkalmazta, amiből 
nagy botrány lett, így maradt a jégkorongnál.

KÖZELÍTŐ ÜNNEPEK
„A szűk családi kör 13 fő, s mi mindig együtt 
töltjük az ünnepeket. De nincs átjáróház, min-
den szépen megszervezett, megtervezett rend-
ben zajlik. A karácsonyt, a húsvétot mindig 
együtt ünnepeljük. Ilyenkor megosztjuk a fel-
adatokat. A feleségem süti frissen, az ünnep-
napon a bejglit, ipari mennyiségben, az Azari 
család a halászlét készíti el, a mama a töltött ká-
posztát. Mindig ugyanaz a menü. A népes csa-
lád Éva hatására rendszerint összeáll egy kó-
rusra, melyet a fiunk, Bálint kísér zongorán. 
Szilveszterkor is egy helyen gyülekeznek a fel-
nőttek, míg a gyerekek mennek, amerre lát-
nak. Viszonylag puritán körülmények között 
búcsúztatjuk az óévet. Nem szeretünk utazgat-
ni sem. Ha nem érezzük magunkat jól, bárhol 
lehetünk, hazaindulunk. Egyszer jöttem már 
haza Hawaiiról és egy drága sítúráról is – idő 
előtt.” A családfő érthetően büszke unikumnak 
számító családjára:  „A városban, az országban 
mindenütt csodálják, hogy mekkora és mi-
lyen szép a családunk. Ámuldoznak az embe-
rek öt gyerek hallatán, mondogatják, nehéz le-
het megszervezni, hogy együtt legyen a család. 
Néha valóban nem egyszerű, de hisszük, hogy 
a család biztonságot ad mindenféle téren. Egy-
koron élsportolóként, s ma is, szerény lehető-
ségeinken túl igyekszünk példát mutatni, mert 
példa mindig kell az embereknek.”

JÖVŐKÉP – REMÉNNYEL
„A futball az életem! Ez egy olyan gyönyörű 
játék, amely több ezer embert hozhat össze, 
amely révén azonosulni tud gyári munkás 
és főnök, s nagy közösségi élményt nyújt 
nézőnek, játékosnak, szakvezetőnek egy-
aránt. Remélem az új sporttörvény lehető-
séget biztosít a magyar foci felemelkedésé-
re, amellyel élni tudnak majd az emberek.”

   – Szóládi Zoltán

Szepessy László sokadszorra 
kerül már a középpontba. Pá-
lyafutása során előbb labdarú-
góként, majdan szakvezetőként 
bizonyított, most pedig az U19-
es magyar labdarúgó-válogatott 
szövetségi edzőjeként hívta fel 
magára a figyelmet.

HÍRESSÉGEK ÉS RÉGI IDŐK CSILLAGAI RÚGTÁK A BŐRGOLYÓT
Első alkalommal és nagy sikerrel rendezték meg a Campus Kupát, amelyre 2010. november 20-án, szom-
baton került sor a Dunaújvárosi Főiskola Sportcentrumában. A szervezők a Carissa Sportegyesület, a 
Campus étterem, valamint a Dunaújvárosi Főiskola és az Ifjúsági és Sportiroda képviselői ráadásul rög-
tön nemzetközivé tették a kispályás labdarúgótornát, hiszen a kárpátaljai Makkosjánosiból is érkezett 
egy öregfiúkcsapat. Mellettük az egykori UEFA Kupa-finalista Videoton, vagy a Real Madridot is legyő-
ző 1983-as Tatabánya gárdája, a Színészválogatott és a Dunaújvárosi Kohász két öregfiúk-együttese sze-
repelt. A remek iramú tornát végül a hazai Kohász nyerte meg a Videoton és a Tatabánya előtt. A torna 

egyébként karitatív jelleget is öltött, ugyanis a kárpátaljai Mókuska Óvoda javára 120 ezer forintot és 15 doboz játékot gyűjtöttek össze a 
szervezők. A segítő szándékon és a nemes gesztuson túl öröm volt nézni a pályán a közelmúlt csillagait, akik egy-egy szép megmozdulásuk-
kal ma is feledhetetlen élményt voltak képesek szerezni a szépszámú és lelkes közönségnek. Bízunk benne, jövőre ismét találkozunk!

AKINEK A FUTBALL AZ ÉLETE

Fiatalokkal 
Európa 
kapujában
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Az időjárás is kegyes volt a Lurkók csapa-
tához, akik november 13-án, szombaton 
csipkeszedő túrára indultak a Vértes Me-
teor SE csapatával, Bárdos József és Ma-
gyar Boróka vezetésével.

Kincsesbányától sétáltak Fehérvárcsurgóig 
a Velencéről, Csákvárról, Polgárdiból és Fehér-
várról érkezett kamaszok, miközben Józsi bá-
csi lelkesen mesélt a Rákhegy nevének ere-
detéről, a csurgói víztározó zsilipeiről és az 

erdő rejtelmeiről. Ez évben nagyon kevés 
csipkebogyót találtunk.

Túra után a székesfehérvári Műhely kávé-
zó adott otthont annak a következő program-
nak, melyen Gazdag Andrea rendőr százados a 
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület és a székes-
fehérvári rendőrkapitányság közötti együttmű-
ködés keretében  a saját családjuk nélkül nevel-
kedő fiatalokkal drogmegelőzésről és a szerfo-
gyasztás büntetőjogi következményeiről be-
szélgettek. – Janó Andorné elnök, 

Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület

C i v i l  h í r e k

Csipkeszedő túra és drogprevenció

Vendég voltam az egykori „táncos lábúaknál”
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Az elmúlt héten nejem meghívót kapott, s ettől úgy feldobódott, mint egy 
tinédzser. Táncolt és olyan népdalokat énekelt nekem, melyeket még nem 
is hallottam, vagy már régen feledtem. Kis szünetet tartva elárulta, hogy 
egykori seregélyesi néptáncos társai hívták meg, 46 év után, találkozóra. Jaj, 
mit vegyek fel? Vajh’ kik lesznek ott? Megismerem-e még őket? Jaj, hol is 
vannak a régi fényképek? – záporoztak a kérdések és nyüzsgött kedvesem, 
mint aki saját esküvőjére siet. S aztán eljött a nagy nap. Majd 50 fő, volt 
seregélyesi, volt néptáncos hölgy és öregfiú ölelgette egymást meghatódva 
egyik volt néptáncos társuk, Sénik Pista velencei panziójában. Szervusz, 
hogy vagy? Mondd Te ki is vagy? Emlékszel, amikor? – röpködtek a této-
va kérdések. A meglett hölgyek és urak szemében könny csillogott, és sor-
ra kerültek elő a régi megsárgult fényképek. Hekkel Ari – kit óriási dicséret 
illet a szervezésért, a számtalan kellemes meglepetésért – meghatódva kö-
szöntötte az egykorvolt táncos társait. Megilletődve és tisztelettel, virággal 
és ajándékokkal köszöntötte egykori táncköri vezetőjüket, „Klári anyut”, 
Kovács Józsefnét (Szeip Klárit), volt tanárnőjüket, ki meghatódva hárí-
totta el a kedves, dicsérő szavakat, mondván, amik akkor történtek, közös 
munka, közös sikereink voltak. Az egykori táncosok szeretettel köszöntöt-
ték Klárika párját, Kovács Józsefet, ki ebben az időben volt a seregélyesi 
művelődési ház igazgatója a többség szerint, ez volt a Ház hőskora. Gazdag 
programokkal és rendszeresen telt házzal. S aztán a dicsőség elmúlt, s ma 
mi van? – tették fel a kérdést sokan. Lepusztult minden, a Ház élettelen és 
kihalt! Ám van remény még! A „táncos lábúak” összejövetelén megjelent 
a nagyközség új polgármestere Horváth Sándor úr, aki ígéretet tett a jövő-
beli változásokra, örül, hogy jelen lehet e találkozón.

A vendégfogadó ház is kitett magáért. Finom ételekkel, finom italok-
kal kedveskedett régi táncos társainak és azok hozzátartozóinak. S ahogy 
ilyenkor lenni szokott, előkerültek a ridikülökből a fényképalbumok. 
Nézd, ez itt a fiam, ez a lányom, nézd, itt vannak az unokáim, sziporkáz-
tak a nagyik! És! – többen is eldicsekedtek, „képzeljétek, a kisunokám 
is néptáncos, mint egykor az öreganyja volt”. Mint már oly régóta val-
lom, szükséges és értékteremtő minden civil szerveződés. Nem fentről 
elrendelt, nem politikai irányzatok ráhatására születő, hanem önkéntes, 
azonos gondolkodású, azonos értékeket valló emberek közössége, mely 
különösen vidéken, faluhelyen volt, s talán lesz ismét hasznos és fontos. 
Végezetül én, mint Károlyi Évike volt néptáncos férje, örülök, hogy je-

len lehettem e találkozón, részese lehettem e találkozónak, ahol 46 év 
után ismét találkoztak azok, kik boldogan emlékeztek vissza az „ifjú-
ság édes madarára”, egykori Seregélyesükre, gyermekkoru k, ifjúságuk 
színhelyére, és emlékeztek azokra is, akik már nem lehettek itt velük, 
azokra, akik már az „égi porondon” ropják a nemzeti kincsestárunk-
ban rejlő néptáncokat, s dalolják legszebb népdalainkat.

Kedves „seregélyesi néptáncosok”, visszaemlékezésekben gazdag, 
boldog éveket nektek, s ahogy Hekkel Ari mondta, a Múlt emlék, a Jövő 
titok, a Jelen ajándék. Hát éljünk vele. – Schwerlichovszky L.
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ELŐSZÁLLÁS KARÁCSONYA 
Szeretettel meghívjuk december 19-én 15 
órára a Kossuth Lajos Művelődési Házba, köz-
ségünk karácsonyi rendezvényére. Programok: 
9 órától vásár, 15-19 óráig műsor, játszóház 
–  Szép karácsony (műsor iskolánk 1. és 5. osz-

tályának előadásában)
–  Játszóház (ajándékok készítése papírból, 

egyéb anyagokból)
–  Betlehemi jászol kiállítás, az elkészített mű-

vek díjazása
– Falukarácsonyfa díszítése
– Kirakodóvásár, cserebere, bolhapiac
– Teázás, beszélgetés
Szeretettel várjuk délelőtt 9 órától a művelődé-
si ház elé azokat, akik karácsonyi ajándékokat 
szeretnének eladni, vásárolni. (Cukorka, mé-
zeskalács, kerámiák, játékok, egyebek. Ame-
lyek a karácsony hangulatához illenek. Vásáro-
sokat, árusokat, községünk lakóit.)
Érdeklődni: Tábiné Nyúl Gabriellánál a 06-
30/372 5367 vagy Jákliné Brigittánál a 70/364 
7281-es telefonszámon lehet.

Előszállás Önkormányzatának 
kulturális bizottsága

Nem baj, ha nem úgy?
– Édesanya, a Mikulás öreg?
– Igen, kisfiam.
– És ha meghal, lesz helyette másik?
Na, tessék. Most hebeghetek-haboghatok. 

Vagy rávághatom, hogy persze, lesz helyet-
te másik. De az mégiscsak nonszensz, hogy a 
Mikulás esendő… Diplomám van, vagy mi. 
Oly sokat olvastam, tanultam ez idáig. Mire 
megyek vele, ha egy ilyen pofonegyszerű kér-
déstől zavarba jövök? Tanácsot kellene kér-
nem egy gyermekpszichológustól! Füllenthe-
tek-e vagy sem? S ha igen, mi a fenét füllent-
sek? És addig mi lesz, amíg kitalálom? A kis-
fiam most pislog rám, és nem érti, min gon-
dolkodom ennyit. Egyébként is, hogy jut-
hat eszembe ilyen helyzetben egy pszicho-
lógus? Profi szakembert az ember akkor hív-
jon, ha a saját pszichológiai érzéke befuccsolt. 
Ilyen alacsony volna nálam a léc? Te jó ég… 
Na, jó. A Mikulás örökéletű, és mindig is öreg 
volt. Hunorka kissé belefáradva a várakozás-
ba, konstatálja: akkor jó. A legnagyobb termé-
szetességgel veszi tudomásul a választ, aztán 

meg én pislogok, mint a béka, hiszen jól tu-
dom, milyen okos. A szupermarketek csurdig 
vannak mikuláscsokikkal, karácsonyfadíszek-
kel meg szaloncukrokkal. Ám a kis legényt, 
még ha sejt is valamit, láthatóan nem érdekli. 

A kislány közben Lady Gaga-posztert ra-
gaszt a falra. A sztár melltartójából és alsóne-
műjéből – más nemigen van rajta – lángnyelvek 
csapnak föl. Én elborzadok, majd elraktározom 
a „gyereknél elmúlik, én meg túlélem”-fiókba, 
és elmagyarázom neki Newton törvényeit. Vic-
ces példákkal szemléltetem, jókat nevetünk.

 A kisfiú mesekönyvet lapoz. Ügyesen fűzi 
a betűket szavakká. Nővére megszólítja: kicsi 
Hunor, olyan ügyesen olvasod a szavakat, kü-
lön-külön. Mi lenne, ha nekiállnál a könyv ele-
jének, és elkezdenéd a történetet? Oké – vála-
szolja a gyermek. Az első oldalra lapoz, majd 
kis gondolkodás után visszakérdez: Nem baj, 
ha nem úgy olvasom, ahogy oda van írva?

A kislánnyal először döbbenten nézünk 
össze, majd felnevetünk: Hát persze, hogy 
nem baj! Fontosak a meséid, az álmaid, és ki-
kéred őket magadnak. Olyan jó, hogy együtt 
játsszuk.  – Méhes Mónika
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