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A csatlakozás nem úgy 
történt, ahogy 
elképzeltük
Beszélgetés dr. Kelemen András 
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Kolozs megyében járt a megyei 
önkormányzat küldöttsége. 
  – 6. ol dal

A hercegi falu
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A mezőfalvi Kovács István futhatott 
Hainan szigetén Magyarország kép-
viseletében az olimpiai lánggal. A 
sportoló, a Nyuszifutás létrehívója, a 
Mikulás-követ minden alkalmat meg-
ragad, hogy kifejezze Fejér megyei 
kötődését, illetve méltassa a megyei 
önkormányzattól kapott támogatás 
jelentőségét. Magyarországról Halász 
Judit színművész, Barabás Éva mű-
sorvezető, Lakatos Katalin valamint 
Kovács István vihette 300-300 méte-
ren át a fáklyát. Őt a Magyar Olimpiai 
Bizottság arany fokozatú támogatója, 
a Samsung választotta ki a megtisztelő 
feladatra. Kovács István a fent említett 
hagyományteremtő akciókon túl a 
kistérségekben szervezett sportverse-
nyekkel, a testmozgás hatékony nép-
szerűsítésével hívta fel magára a figyel-
met, és érdemelte ki a megbízatást.

Fejér megyei 
vitte az
olimpiai lángot Mátyásdomb általános iskolája Lonkai Ár-

minnak, a földbirtok egykori bérlőjének, Fe-
ketepuszta településsé fejlesztőjének nevét 
vette fel. A május 23-i ünnepségen dr. Balogh 
Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke méltatta a 
névadó munkásságát. Szimbólumértékűnek 
is tekinthető az a generációkat, földrajzi tá-
volságokat átívelő mozzanat, hogy az iskola 
új címerét, amelyet az ötödikes Lelkes Mi-
lán tervezett, Lonkai Ármin Ausztriában élő 
unokája, Lonkai Gábor keramikus készítette 
el. Dr. Balogh Ibolya, a Fejér megyei közgyű-
lés elnöke beszédében a mai kor számára is 
követendő, követhető példaként mutatta fel 

az iskola névadójának érdemeit, és örömét 
fejezte ki, hogy a település lokálpatriótái he-
lyi személyiség mellett döntöttek, amikor a 
névválasztásról kellett határozniuk. Hiszen 
már ezzel is felkeltik a gyermekek, a fiatalok 
igényét a település, a szűkebb haza múltjának, 
hagyományainak megismerésére, megőrzé-
sére. Az iskola a jövőben évente Lonkai-díjjal 
fogja kitüntetni azt a 8. osztályos tanulót, aki 
a nagy elődhöz méltó módon öregbíti szor-
galmával és magatartásával, kulturális, sport-, 
illetve egyéb területi, megyei vagy országos 
versenyeken elért eredményével az intéz-
mény hírnevét.

Nem csak ünnepnap lehet
Az Allianz Hungária Biztosító 15 számítógépet 
ajándékozott a megye gyermekvédelmi központ-
jának, illetve a megyei levéltárnak. Az ünnepélyes 
átadáson Balsay István, a megyei közgyűlés alelnö-
ke emlékeztetett rá, milyen eredményes volt a köz-
gyűlés által kezdeményezett karácsonyi gyűjtés, és 
kifejezte örömét, hogy van olyan adakozó, akinek 
ünnepi alkalomra sincs szüksége ahhoz, hogy segít-

hessen. A megyei levéltár igazgatója, Erdős Ferenc viszonzásképpen a levéltár által kiadott 
könyvekből adott át egy csomagra valót Kozma Attilának, a biztosító területi igazgatójának.

Lonkai Ármin nevét vették fel 

CSALÁDI 
HÁZAK ÉPÍTÉSE
MAGÁNSZEMÉLYEK 
RÉSZÉRE

Tető készítését, fedését, régi tetők 
átrakását, falazást, vakolást, színezést, 

külső-belső szigetelést, belső átépítést-
átalakítást, tetőterek ajtó-ablak elhelyzé-

seit, gipszkartonozást, lambériázást, 
szobafestést, mázolást, tapétázást, 

burkoló munkát vállalok.
Tel.: 06-20-982-5031, 

06-20-361-9345

HIRDETÉS

Velencei-tavi Évadnyitó 
Horgász és Halászléfőző 
Verseny 
A Magyar Országos Horgász Szövetség és 
a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szö-
vetségének szervezésében 2008. május 17-
én (szombaton) került sor a Velencei-tó 
hagyományos évadnyitó rendezvényére a 
MOHOSZ Agárd-Dinnyési Csónakkikötő 
területén.
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Fejér Megye Önkormányzatának Közgyű-
lése május 29-én, csütörtökön tartotta soros 
ülését. A képviselőknek ezúttal is nagyszá-
mú, több, mint egy tucat napirendi pont té-
májában kellett határozniuk. 

Első napirendi pontként a Nemzeti Emlék-
hely kialakításával és a „Királyi séta projekttel” 
összefüggő prezentációt hallgatta meg a köz-
gyűlés, amelynek során Szabó Zoltán tervező 
részletesen ismertette az elképzeléseket. Majd 
a Térségi Integrált Szakképző Központ létre-
hozásáról, illetve az ezzel kapcsolatos társulási 
szerződés megkötéséről és a vonatkozó továb-

bi pályázatok beadásáról döntött a testület. A 
TISZK létrehozására az első fordulós pályázat 
alapján 300 millió Ft-ot nyert a megyei ön-
kormányzat, és tervezik az indulást a pályázat 
második fordulóján is, amelyen – siker esetén 
– 800 milliós támogatást kaphatnak. 

Mór város kórháza egy sikeres pályázat 
révén megkapta a lehetőséget az egynapos 
sebészet létrehozására. Ehhez azonban aktív 
ágyak átszervezésére van szükség a sebészet 
és a szülész-nőgyógyászat területén. A me-
gyével történt együttműködés megkötése ré-
vén 15 sebészeti és 15 szülész-nőgyógyászati 
aktív ágyat vesz át a Szent György kórház. 
Így szeptembertől elkezdheti működését 
Móron az egynapos sebészet, amely később 
kistérségi egészségügyi központtá válhat. 
A közgyűlésen döntés született arról is, hogy 
az önkormányzat támogatja a Martonvásári 
Tehetséggondozó Alapítvány működését, 
ezzel erősítve az igényes kultúrát pártoló ön-
szerveződést. – Sz.  G.

Biblia-kiállítás
a megyei 
könyvtárban 

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár ol-
vasótermében különleges Biblia-kiadásokat 
bemutató kamarakiállítás látható. Bemu-
tatják két különgyűjtemény kötetei közül 
a Szenczi Molnár Albert-féle, 1608-ban ki-
adott Biblia-töredéket, továbbá az első ka-
tolikus szerző, Káldi György által fordított, 
1626-ban megjelent magyar nyelvű Bibliá-
kat is. Lapozgatásra ajánlják a Vizsolyi vagy a 
Nekcsei Biblia reprint kiadásait. Különleges 
élményt jelent Lukács evangéliumának hat, 
különböző időpontokban készült magyar 
nyelvű fordításának összevetése. Károlsfeldi 
Gyula díszes Szent Bibliájának versei párhu-
zamosan tizennégy nyelven olvashatók. A 
kiállítás az olvasóterem nyitvatartási ideje 
alatt 2008. szeptember 30-ig lesz látható.

Kiállítás az agárdi 
termálfürdőben  

Múlt havi számunkban mi is közzétettük 
azt a felhívást, miszerint az Agárdi Termál 
Gyógyfürdő Galériája a Fejér megyében 
élő és alkotó képző- és iparművészek részé-
re díjmentes kiállítási lehetőséget biztosít. 
A szervezők tájékoztatása szerint a felhívás 
nagyszerű eredményt hozott. Az alkotók 
nagy lelkesedéssel fogadták a lehetőséget. 
A kiállítás anyaga igen változatos, van olaj-
festmény, akvarell, kerámia, ékszerek (ter-
mészetes anyagból), fafaragás magas fokon. 
A kiállítás 2008. május 29-től július 31-ig 
tart. Megtekinthetők még a helyszínen 
Makkai Klára festményei is. A szervezők 
mindenkit szeretettel várnak!

A megyei közgyűlésen történt
HIRDETÉS

2008. június 21. szombat
I. Plaza Duatlon Tour – 9. születésnap

A plaza elôtti téren

10:00 – Megnyitó a Pom-pom lányok 
közremûködésével (samba party)
10:30 – 13:30 Programismertetés, spinning 
edzés. Játékos vetélkedôk, lufi bohóc, kareoke 
party, játszóház
14:00–16:30 Rendhagyó duatlon verseny
14:00–14:30 1200 méter futás 
a belvároson keresztül, családosoknak 
az Országalmáig
14:30–16:00 Spinning a téren
16:30 Eredményhirdetés, díjak átadása
17:00–17:10 Royal Mazsorett Csoport
17:10–17:30 Divatbemutató (C&A)
17:30–17:35 Laukrisz Tánccsoport
17:35–17:40 Pom-pom lányok
17:40–18:00 Divatbemutató

18:00–18:30 Fresh koncert
18:30–18:35 Pom-pom lányok
18:35–18:55 Divatbemutató (Konkurencia 
fehérnemû és fürdôruha)
18:55–19:00 Laukrisz Tánccsoport
19:00–19:15 Az MSOSZ sportolóinak felvo-
nulása
19:15–19:20 Laukrisz Tánccsoport
19:20–21:30 Emerton Díjas MADARAK 
házibuli zenekar

Elônevezés a versenyekre a Hervisnél és a Kuti 
Sportboltban. Nevezés a rendezvény napján 
12:00–13:30 között a plaza fôbejáratánál. Elsô 
200 résztvevô pólót kap! A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk!
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Dr. Kelemen András a Marton-
vásáron megrendezett megyena-
pon az Európai Unióról tartott 

előadást. Lapunk az uniós csatlakozás 
negyedik évfordulója kapcsán kérdezte a 
külügyi és határon túli magyarok bizott-
ságában tevékenykedő képviselőt a hazai 
tapasztalatokról.

– A megyenapon előadásának címe kissé 
provokatívan csengett: „Jó-e nekünk az eu-
rópai uniós csatlakozás?” Immár négy éve 
tagok vagyunk, sokak számára úgy tűnhet, 
kissé elhamarkodottan született meg a dön-
tés a csatlakozásról és annak módjáról…

– Azt gondolom, a csatlakozás nem tör-
tént elhamarkodottan. Az euroatlanti in-
tegráció a rendszerváltoztatás megtörténte 

óta az első perctől 
eldöntött ténynek 
számított. Akkor még 
nagyjából egyetértés 
volt ebben a különbö-
ző politikai erők kö-
zött. A csatlakozás sok 
szempontból mégsem 
úgy történt, ahogyan 
mi azt elképzeltük. Az 
Európai Unió egyszerre tíz országot vett fel, 
amelyre a történetében korábban még nem 
volt példa. Ezzel együtt lényeges módon 
csökkent annak lehetősége, hogy figyeljenek 
a régi tagállamok a csatlakozókra. Ezt mind a 
mai napig hátrányosan éljük meg. Ugyanak-
kor azt is fel kellett volna ismernie az új tag-

államoknak, hogy közös fellépéssel nagyobb 
sikereket lehet elérni. Sajnos ez sem így tör-
tént. Koppenhágában, amikor a csatlakozási 
feltételekről tárgyalt az unió a tagjelöltekkel, 
egyenként állapodott meg az országokkal. 
Láthattuk, hogy ki-ki magára maradva alku-
dozott. Ez azt eredményezte, hogy nagyon 
sok esetben kellemetlen feltételek alakultak 
ki. Véleményem továbbra is az, hogy a csat-
lakozásunk nem történt sem szerencsés mó-
don, sem eléggé taktikusan. Ehhez jön még 
az is, hogy a kormányzat a lakosságot nega-
tívan érintő intézkedési alátámasztásaként 
az unió felé mutogat. Ennek egyenes követ-
kezménye, hogy a közvélemény előtt az unió 
már rég nem rendelkezik azzal a vonzerővel, 
amivel még a rendszerváltoztatás idején ren-
delkezett.

– A 2004-es csatlakozás idején a legtöbb 
magyar emberen euforikus, egyfajta „cso-
daváró”  hangulat uralkodott. Aztán az eltelt 
négy év során apránként a negatívumokkal 
is szembesültünk, kialakult a csalódottság 
érzete. Ez jellegzetesen magyar jelenség, 

Fejér Megye Önkormányzata ez év-
ben a megyenapot Martonvásáron, 
a Brunszvik-kastély festői szép-

ségű környezetében rendezte. A talál-
kozón fontos hangsúlyt kaptak az uniós 
tagságból eredő kapcsolatépítés további 
lehetőségei. A megyenap programjában 
a civil szervezetek is bemutatkoztak a 
nagyközönség előtt, színvonalas kultu-
rális rendezvényeikkel. A találkozón a 
megye testvérvárosai is képviseltették 
magukat.

Gyönyörű kora nyári időjárás fogadta a 
vendégeket május 24-én, szombaton. A ren-

dezvények sorában kiemelt jelentőséggel 
bírt a Brunszvik-kastélyban megrendezett 
„Együtt a sokféleségben” címet viselő, az 
Európai Uniós tapasztalatokat megvitató 
konferencia. A résztvevőket Nagy Sándor 
képviselő, a megyei közgyűlés európai és a 
régió fejlesztési ügyekért felelős tanácsno-
ka és dr. Bedő Zoltán professzor, az MTA 
mezőgazdasági kutatóintézetének igazga-
tója köszöntötte. Üdvözölték a Göttingeni 
járás, a Közép-Bánáti körzet, az Opole 
Vajdaság, Kolozs és Athén megye partner 
küldöttségét, valamint Martonvásár francia 
és bayerfurti testvértelepülésének küldött-
ségét.

Dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés 
elnöke, a megyenapi rendezvény fővédnöke 
nyitotta meg a konferenciát. Beszédében ki-
emelte, hogy mióta hazánk teljes jogú tagja a 
Közösségnek, azóta a kapcsolatok kiépítése 
és fenntartása sokkal könnyebb, és maguk a 
kapcsolatok jóval elevenebbek, sokrétűb-
bek. Ezek élő természetére utalva az elnök 
asszony példaként a lengyel, az erdélyi és 
magyar diákcsere üdültetést említette és 
szólt a megyei könyvtár, valamint a kolozs-
vári Erdélyi Nemzeti Múzeum és Könyvtár 
közötti kapcsolatokról. Vitaindítójában dr. 
Kelemen András országgyűlési képviselő 
az erősödő euroszkepszis ismeretében ar-
ról beszélt, vajon előny-e vagy hátrány az 

uniós tagság? Ezt követően Mezey Dániel, 
a Tempus Közalapítvány munkatársának 
beszámolóját hallgatták a résztvevők, aki a 
közoktatásban dolgozók számára elérhető 
uniós pályázati lehetőségeket ismertette. 
Majd filmvetítés következett, amelyhez 
Tóth Erika, a Fejér Megyei Közgyűlés Nem-
zetközi Kapcsolatok és turisztikai bizottsá-
gának elnöke mondott rövid bevezetőt. Az 
elhangzottakat követően a vitát L. Simon 
László, megyei önkormányzati képviselő, az 
Oktatási és kulturális bizottság elnöke nyi-
totta meg, aki a megyei kulturális intézmé-
nyek között kialakult kapcsolatokat, a gya-
korlati, szakmai együttműködést, illetve az 
informatikai programcseréket elemezte. 

A Megyenap kulturális eseményeinek 
műsorát kora délután a kastélypark szige-
tén dr. Balogh Ibolya elnök, Kiss Gábor, 
Martonvásár polgármestere és Tessely 
Zoltán megyei képviselő nyitotta meg. 
A rendezvény vendége volt Kovács István, 
olimpiai lángvivő is. A délutáni programo-
kat a szigeten felállított színpadon tovább 
színesítette a III. Béla Lovagrend bemuta-
tója, a néptánc gála és a környező kistérsé-
gek táncegyütteseinek színvonalas műsora. 
A résztvevők kirakodóvásár keretében Fejér 
megyei oktatási és szociális intézmények, 
alapítványok, nyugdíjas klubok portékáiból 
válogathattak.  – Szücs

Megyenap 
Martonvásáron

INTER JÚ DR . KELEMEN ANDRÁS ORSZ ÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

A csatlakozás nem úgy történt, 
ahogy elképzeltük
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vagy más uniós országok is átélték a csatla-
kozásukat követő években?

– Ez nem tipikusan magyar jelenség, Euró-
pában másutt is tapasztalható. De ez termé-
szetes is, hisz a tagállamok mindegyikében 
bizonyos kérdésekben csorbul a szuverenitás 
az együttműködés érdekében, ez pedig társa-
dalmi feszültséget szülhet. 

– Magyarország számára léteznek előnyös 
lehetőségek is a szabad munkaerő-mozgás 
révén, vagy éppen a határok lebontásával, a 
régiós kapcsolatok kiszélesítésével. 

– A regionális együttműködés mindenkép-
pen pozitívum. Az a szomorú benne, hogy a 
mi országunk jelenleg nem versenyképes, s 
ilyenkor nem az előnyeit, hanem a hátrányait 
látjuk. Volt itt korábban fenyegetőzés a 23 mil-
lió román bevándorlóval. S mi a helyzet ma? 
A Tiszántúlról magyar munkavállalók vándo-
rolnak Románia felé, mert ott kapnak megfe-
lelő munkát. Az együttműködés számunkra 
akkor lehet eredményes, ha egy olyan fejlődő 
gazdasággal rendelkezünk majd, amelynek 
vonzereje lesz.  – Szücs Gábor

HIRDETÉS

A rendezett 
környezetért  

Országos rendezvénysorozatot szervezett 
a tíz éves magyarországi születésnapját 
ünneplő Praktiker, melynek keretében a 
barkácsáruházak dolgozói önerőből rendbe 
tettek, illetve megszépítettek egy-egy közte-
rületet a társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben. A Praktiker székesfehérvári rendezvé-
nyén a barkácsáruház dolgozói a város zöld 
szívét, a Halesz Parkot tették rendbe, ahová 
őshonos magyar fákat és cserjéket ültettek, 
illetve összeszedték a szemetet. A fák kivá-
lasztása és ültetése az önkormányzat kerté-
szeti szakembereinek útmutatásai alapján 
történt, hogy a közpark flórája megőrizze 

Természet-
védelem 
– biodiverzitás  
Az ENSZ közgyűlése május 22-ét, a bioló-
giai sokféleség megőrzéséről szóló egyez-
mény aláírásának napját nyilvánította a 
biodiverzitás világnapjává. Ez adja az aktu-
alitását a Fejér Megyei Önkormányzat Kör-
nyezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottsága 
pályázatának. A pályázat keretében Fejér 
megyei általános és középiskolások kutat-
ják, dokumentálják és értékelik egy általuk 
tetszőlegesen kiválasztott terület növény- és 
állatvilágának fajváltozatosságát. A pályázat 
célja a természetismeret, a természetvédelmi 
szemléletmód fejlesztése. A pályázat kereté-
ben az iskolák egy adott települési bel- vagy 
külterületen kiválasztanak egy tetszőleges ki-
terjedésű és hasznosítású területet, elvégezik 
a felmérés időpontjában jelen levő növény- 
és állatvilág fajmeghatározását, valamint 
lefotózzák a terület élővilágát. A felmérések 
elvégzésére 2008 májusa és szeptembere 
között van mód, a pályázatok beküldésének 
határideje: 2008. szeptember 15. Bővebb 
információ a Fejér Megyei Önkormányzat 
honlapján, a www.fejer.hu-n található.

Idén 50 éves a 
Szabad Színház  
A székesfehérvári Szabad Színház – koráb-
bi nevén Videoton Színpad – 2008-ban 
ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. 
Országszerte is különlegességnek számít, 
hogy egy kortárs művészeti közösség egy 
városban, ennyi időn keresztül megszakítás 
nélkül működjön. A jelenlegi társulat idén, 
május 21-24 között ünnepelte a jubileu-
mot. A programok a csoportnak 1991 óta 
otthont adó Szabadművelődés Házában 
zajlottak.
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M e g y e i  h í r e k

A diplomadömping közepette egyre több 
szó esik a szakképzés elhanyagoltságáról, 
a hiányszakmák csak sokasodnak. Jó lóra 
tesz tehát egy fiatal, ha becsülettel tanul 
ki olyasvalamit, aminek kézzel fogható 
eredménye van. A Dunaferr Szakközép- 
és Szakiskola végzős diákja második lett 
a Szakma Kiváló Tanulója verseny orszá-
gos döntőjében, ami önmagában nem  is 
lenne meglepő. Jankovics György lába 
alatt azonban kicsit nyikorgósabb volt az 
ugródeszka: a fiatalember az előszállási 
gyermekotthon lakója.

– Milyen szakmának is vagy te kiváló ta-
nulója?

– Fémforgácsoló vagyok.
– Napjaink diplomamániás világában te 

még hiszel a szakmunka becsületében?
– Már hogyne hinnék. Szerintem a szak-

munkás tudása is nélkülözhetetlen ugyan-
ebben a világban.

– Mit szóltak a barátaid az eredmény-
hez?

– Alig tudták elhinni, akárcsak jómagam. 
De a második helyezést nem érhettem vol-
na el egyedül. Rengeteget köszönhetek osz-
tályfőnökömnek, Doba Antalnak, aki felké-
szített a versenyre.

– Milyen érzés viszontlátni a munkádat 
egy már működő gépben?

– Büszkeséggel tölt el a tudat, ha például 
egy autóban vagy repülőgépben dolgozik 
egy alkatrész, amelyet én munkáltam meg.

– Miként Györgynek a kezei közül kikerü-
lő munkadarabra – hogy az jól illeszkedjék 
majd a járműbe –, önöknek is maximálisan 
ode kell figyelniük a gondoskodásukra bí-

zottakra, hogy felnőttként  megtalálják he-
lyüket a társadalomban – fordulok Deresné 
Tanárki Máriához, a Fejér Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ igazgatójához. A 
fiatalember sikere mit üzen a gyermekott-
honokban élő gyermekeknek és mit a kül-
világnak?

– Példaként szolgál a többiek számára, 
hiszen megmutatja, hogy szorgalommal, 
fáradtságos munkával még a családot nél-
külözni kényteleneknek is megadatik az 
elismerés, ha kellően kitartóak. Nem elég 
azonban a tehetség és a szándék, fel kell 
tudni ismerni és megfelelően gondozni kell 
azt. Ha megtaláljuk azokat a területeket, 
amelyeken fiataljaink jól fejlődnek, és a 
közoktatási intézményekben dolgozó kollé-
gák akár átlagon felüli figyelmet fordítanak 
rájuk, az eredmény biztosan nem marad el. 
A Szakma Kiváló Tanulója versenyen is a 
gyerekeink ügye mellett elkötelezett szak-
embergárda háttérmunkája adódott össze, 
Jankovics György sikere ennek is látványos 
példája.  – méhes m.

Kezeink közül

Fejér Megyei Közgyűlés kül-
döttsége hivatalos látogatást tett 
május 7-étől 10-éig Erdélyben, 

Kolozs megyében, dr. Balogh Ibolya el-
nök vezetésével. Európa-napot rende-
zett, ünnepi, együttes ülést tartott a két 
testület Kolozsvárott, az Erdélyi Népraj-
zi Múzeum Redut-termében. 

Az eseményen beszédet mondott dr. Ba-
logh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
ke és Marius Nicoara, a Kolozs Megyei Ta-
nács elnöke. Ezt követően a Kolozs megyei 
fejlesztési tervekről Radu Spanu főépítész, 
Fejér megye fejlesztési programjairól pedig 
– uniós kitekintéssel – Balsay István alelnök 
tartott előadást. Az e-közigazgatás jelenéről 

és jövőjéről Molnár Krisztián irodavezető 
adott áttekintést. Felszólalásában L. Simon 
László, a kulturális bizottság elnöke, a Ma-
gyar Írószövetség titkára – utalva a csucsai 
Ady-emlékszoba megszüntetésére – arra 
hívta fel a figyelmet: az erdélyi magyar iro-
dalmi, kulturális, történelmi emlékhelyek 
gondozása – tekintettel a turisták tízezreire 

– Romániának is érdeke, s a mielőbbi előre-
lépés érdekében írószövetségi és múzeumi 
szakmai segítséget ajálott fel. 

 A politikai, közéleti, kulturális együttmű-
ködés elemzése mellett kiemelt figyelmet 
kapott a testvérmegyei találkozó során a 
gazdasági kapcsolatok szélesítése is. Gaz-
dasági fórumot rendezett, Radetzky Jenő 

elnök vezetésével, a Magyar–Román Keres-
kedelmi és Iparkamara. Megerősítették az 
együttműködési megállapodást, elemezték 
az elmúlt időszak tapasztalatait, kitüntetés-
sel ismerték el Kerekes Sándor, a Kolozs 
Megyei Tanács alelnöke tevékenységét.

A kolozsvári Bulgakov Kávéházban irodalmi 
esten mutatott be L. Simon László két Fejér 
megyei alkotót, Dienes Ottót és Bobory Zol-
tánt, illetve megismerhették az érdeklődők Or-
bán János Dénes költő-írót, az erdélyi magyar 
irodalom fiatal, de már Európa-szerte ismert 

személyiségét és költőtársait, a Magyar Írószö-
vetség közép-dunántúli regionális csoportja és 
az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett, 
kitűnő hangulatú eseményen. A Fejér megyei 
képviselők erdélyi látogatását június elején vi-
szonozza a Kolozs Megyei Tanács delegációja, 
illetve három képviselőjük részt vett a május 
24-ei martonvásári megyenapon.

Fejér–Kolozs: fejlődő partneri kapcsolatok

A
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Balsay István, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés alelnöke május 22-én adott 
tájékoztatást a megyei területren-

dezési rendelet és szabályozás előkészítő 
munkálatairól. 

Az alelnök elmondta, az önkormányzat 
vezetősége komoly hangsúlyt fektet a térség 
környezeti értékeinek megóvására. Nem a 
megye fejlődését kívánják megakadályozni, 

sem a beruházókat megfékezni, de a Pannon 
táj szépségének védelmét, annak megőr-
zését első rangú szempontnak tekintik. Az 
alelnök kiemelte, a térségben elsősorban a 
Velencei-tó környékén, az üdülőkörzetben, 
a Duna mentén és nagyvárosok térségében 
kell a leginkább odafigyelni. A tapasztala-
tok szerint ugyanis az említett térségekben 
a legerősebbek a befektetői szándékok a 
területek átalakítására. A jogszabályi háttér 
rendezése érdekében az önkormányzat ko-
moly összefogásra készül a megye 108 tele-
pülésével, valamint két megyei jogú város-
ával. Arra kérik őket, hogy környezetükkel 
összhangban, azt óvva tervezzék az útháló-
zatot, az elkerülő utakat, a lakóparkokat és 
a kommunális gyűjtőhelyeket. Az új rende-
zési terv határideje 2008 decembere. Ennek 
előfeltétele, hogy a parlamentben az első 
félév során elfogadásra kerüljön a jól meg-
alkotott Országos Rendezési Terv törvény, 
amely helyi jogszabályként is alkalmazható 
lesz. – Szücs Gábor

Nagyszabású, látványos tűzol-
tó- és mentőnapot rendezett a 
Székesfehérvári Önkormány-

zati Tűzoltóság és az Országos Men-
tőszolgálat (OMSZ) Közép-dunántúli 
Regionális Szervezete május 17-én Szé-
kesfehérváron. 

Az esemény abból az alkalomból került 
megrendezésre, hogy idén ünnepli a városi 
tűzoltóság az alapításának 135., az Orszá-
gos Mentőszolgálat pedig az alapításának 
60. évfordulóját. Az ünnepségen a Fejér 
Megyei Rendőrség is közreműködött.

Tárgyalást tartottak 
a Nemzeti Emlékhely 
kialakítása ügyében

Székesfehérváron tárgyalt május 
15-én az Országgyűlés elnöke, 
dr. Szili Katalin, a Nemzeti Em-

lékhely Alapítvány kuratóriumának 
elnöke. 

A megbeszélés előtt dr. Balogh Ibolya 
megyei elnökkel, Warvasovszky Tihamér 
polgármesterrel, Boros Péter egykori mi-
niszterelnökkel, a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság elnökével és Tömböl 
László altábornaggyal, az Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnokával koszorút 
helyezett el a Hősök terén a fekvő katona 
szobránál. Délután a házelnök a kuratóri-
umi ülésen vett részt, ahol megfogalmazó-
dott az egységes szándék: pontot tenni az 
emlékhely megvalósulásnak ügyére. Szili 
Katalin egyértelművé tette, az emlékhely 
kialakításának ügyét egységes állásfogla-
lással kell lezárni, most már nem lehet a 
tárgyalásokat újra az elejéről elkezdeni. A 
Nemzeti Emlékhely kialakítására egymil-
liárd forint áll rendelkezésre. Ezzel pár-
huzamosan Székesfehérvár belvárosának 
rehabilitációjára, a „Királyi séta projekt” 
megvalósítására újabb másfél milliárdot 
irányoztak elő. A tét tehát nem kevesebb, 
mint két és félmilliárd forint sorsa. 

 – Szücs Gábor

M e g y e i  h í r e k

Új rendezési tervre
van szükség

Tűzoltók és mentők napja 

HIRDETÉS

FÉNYMÁSOLÁS A/0-ig
fekete A/4: 3-10 Ft/db

color A/4: 50-100 Ft/db
Székesfehérvár, Mártírok u. 30.

06-70/311-5780
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Nem vállalna külföldön munkát, 
pedig tudását biztosan jól meg-
fizetnék a szakápolóhiánnyal 

küzdő országokban. A betegek szeretik 
– egyszerű érv a maradás mellett, de neki 
éppen elég. Taba Amália osztályvezető fő-
nővér a Fejér Megyei Szent György Kórház 
pszichiátriai osztályán. Idén őt illette az Év 
ápolója díj.

– A pszichiátriai osztály ellátandó lakosság-
száma 380 ezer fő, évi átlagos betegforgalma 
3650, ágyszáma pedig 240… Ön nem kis te-

rületért felel. Rengeteg szakápoló hagyja el a 
jobb fizetés, könnyebb munkakörülmények 
reményében Magyarországot. Megfordult va-
laha a fejében, hogy külföldön próbáljon meg 
boldogulni?

– Egyáltalán nem. A családomat nem 
hagynám itt, de szorosan kötődöm az osz-
tályhoz, a munkatársaimhoz és a betegekhez 
is, még az sem merült fel igazán bennem, 
hogy munkahelyet váltsak. Egyszer mentem 
el egy gyárba meghallgatásra, de az is arra 
döbbentett rá, hogy képtelen lennék gépek 

mellett dolgozni, hiszen csak emberek kö-
zött érzem jól magam.

– Mi okozza a legtöbb nehézséget a munká-
jában és mi a legtöbb örömet?

– A legtöbb örömet természetesen maguk 
a betegek. A mindennapi köszönetük, a sze-
retetük és az, ahogyan fogadnak: számukra 
Amálka vagyok, nem csak egy fehér köpe-
nyes. Gondokból sajnos van rengeteg. Állan-
dó pénzhiánnyal küzdünk. Kevés a pelenka, 
nincs forrás az amortizálódott műszaki beren-
dezések, ágyak cseréjére. Sajnos ezzel nincs az 
osztályunk egyedül, tudom, hogy a kórház 
nehéz körülmények között gazdálkodik.

– Az elismerés megnyugtatja vagy kötelezi?
– Egyértelműen kötelez. Most már hatvá-

nyozottan kell bizonyítanom önmagam és a 
környezetem számára, hogy megérdemelten 
kaptam az Év ápolója díjat. De ne feledkez-
zünk meg arról, hogy nem én voltam az egye-
düli méltatott. Kiberné Móri Marianna lett az 
év asszisztense, aki a gyógyszertárban dolgo-
zik. Mindkettőnk számára óriási megtisztelte-
tés, hogy ránk esett a döntéshozók választása, 
igyekszünk rászolgálni a bizalomra.  

 – méhes mónika

Nem csak egy fehér köpenyes

z újszülöttek gyógyítására, ke-
zelésére szolgáló három nagy 
értékű orvosi berendezést adtak 

át május 23-án alapítványi ajándékként a 
Fejér Megyei Szent György Kórház Új-
szülött-, Csecsemő- és Gyermekosztá-
lyán. A korszerű eszközökre nagy szük-
ség van, hisz az orvosi műszerpark egyre 
inkább elöregszik.

Három új, a gyógyító munka számára na-
gyon fontos műszert kapott adományként a 
Fejér Megyei Kórház Újszülött-, Csecsemő- 
és Gyermekosztálya, melyeknek együttes 
értéke több mint 3,5 millió forint. A készü-
lékeket ünnepség keretében Ugrits Tamás, a 
Fehérvár Travel Alapítvány a Rászorulókért 
kuratóriumi elnöke adta át dr. Simon Gá-
bor osztályvezető főorvosnak és az osztály 
dolgozóinak. A műszerek egyike egy kék 
fény lámpa, amely nagy segítséget nyújt 
az újszülöttkori sárgaság megelőzésében, 
kezelésében. A másik műszer a koraszülöt-
tek esetében használható vérnyomásmérő. 
A berendezés fontos információt nyújt a 
szakorvos számára az újszülöttek, koraszü-
löttek vérkeringési állapotáról. A harmadik 
műszer a rés lámpa, amely egyébként a sze-
mészorvosok alapkészülékének számít. A 
főorvos elmondta, hogy eddig ilyen saját 

eszközzel a gyermek-
szemészet nem rendel-
kezett. A további fej-
lesztésekről dr. Simon 
Gábor kifejtette: „osz-
tályukon szükséges a 

lélegeztető géppark folyamatos lecserélése, 
ezért legalább három modern, minden kö-
vetelménynek megfelelő készülékre lenne 
szükség”. Ebből idén egyet szeretnének be-
szerezni. Ezen kívül szüksége lenne a gyer-
mekosztálynak további 4-5 darab monitor-

ra is, mert a segítségükkel a betegek fontos 
életfunkcióit (a vérnyomást, a légzést, a 
pulzusszámot és a bőr hőmérsékletének 
változásait is) figyelemmel lehet kísérni és a 
műszer jelzése alapján elhárítani az életve-
szélyes szövődményeket. 

A főorvos elmondta, hogy bíznak továbbra 
is az olyan „nagylelkű” támogatókban, mint 
a Fehérvár Travel Alapítvány. És remélik, 
hogy a műszerbeszerzésekre, fejlesztésekre a 
kórház által benyújtott európai uniós pályá-
zatokból is nyílik majd lehetőség. – Szücs

Új, korszerű gépekkel gazdagodott 
a Szent György kórház gyermekosztálya

A
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– Az autizmus a szakemberek szerint nem 
betegség, hanem fogyatékos állapot…

– Olyan egész életen át tartó fejlődési za-
var, amely a központi idegrendszer állandó 
sérült állapotának a következménye. Kihat 
az érintett személy kommunikációjára és a 
körülötte lévő emberekkel való érintkezé-
sére, a rugalmas gondolkodásra és viselke-
désszervezésre. Jellemző rá a környezetből 
származó ingerek feldolgozásának zavara. 
Az autizmussal élők nem képesek a szokásos 
módon kapcsolatokat kialakítani és fenntar-
tani, nem vagy csak korlátozottan értik meg 
mások érzéseit. 

– Mekkora az autizmus együttes előfor-
dulási gyakorisága?

– A legfrissebb szakirodalmi adatok alap-
ján 0,6% és 1% közötti. 

– Ezek szerint majdnem minden századik 
ember autista, megdöbbentő adat. Gyógyít-
ható ez a zavar?

– Mai tudásunk szerint sajnos nem. Lé-
nyeges viszont, hogy speciális módsze-
rekkel és egyénre szabott segítséggel az 
autizmussal élőt hozzá lehet segíteni ahhoz, 
hogy kibontakoztathassa képességeit.

– Gondolom ez esetben is érvényes a 
„minél korábban felismerjük, annál haté-
konyabban tudunk segíteni” elv. Az Euró-

pa Tanács ajánlása szerint az autizmussal 
élő emberek Európa teljes jogú polgárai, és 
megfelelő szintű oktatással integrálhatók a 
társadalomba. Ön is a korai fejlesztés meg-
szállott szószólója.

– Ez nemcsak az én vesszőparipám. Ép-
pen az említett ajánlás fogalmazza meg, 
hogy az államilag finanszírozott szolgálta-
tásoknak elérhetőknek kell lenniük már a 
gyanú felmerülésétől. Az autizmussal élő 
gyermekek és fiatalok esetében speciális és 
intenzív fejlesztésre van szükség. Nehézsé-
get okoz azonban, hogy nem tudunk min-
den érintettről. Alapítványunk egy Fejér 
megyei adatbázis létrehozásán dolgozik an-
nak érdekében, hogy a kistérségek és a me-
gye döntéshozói megfelelően tervezhessék 
az autizmus-specifikus szolgáltatásokat. 

– Tavaly nagy sikerű nemzetközi konfe-
renciát bonyolított le az alapítvány. Lesz 
folytatása?

– Igen. A brüsszeli székhelyű Autism 
Europe felkérésére mi szervezzük az euró-
pai „Autizmus Nap” egyik magyarországi 
eseményét. A szervezet egy leendő közép-
kelet-európai központ szellemi magjaként 
tekint a munkánkra. Boldog lennék, ha ez a 
bizalmi tőke Fejér megyében, Székesfehér-
váron kamatozhatna.  – m. m.

Megtörni a varázslatot
Megnyitotta kapuit a csókakői AutiFarm, 
ahol elsősorban autizmussal élő felnőttek 
rehabilitációs foglalkoztatását tűzte ki cé-
lul a majorság fenntartója, a székesfehér-
vári székhelyű Autisztikus Gyermekek 
Szüleinek Egyesülete. Az egyesület egyre 
égetőbb problémának érezte a közoktatás-
ból kikerülő, vagy már korábban kikerült 
autizmus spektrum zavarral élő személyek 
ellátását, mivel jelenleg Magyarországon 
nincs olyan intézmény, amely ezt a komp-
lex feladatot fel tudná vállalni. A Fogya-
tékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közalapítvány támogatásával olyan mo-
dellértékű majorság jön létre Csókakőn, 
amely egyszerre biztosít lakhatást, foglal-
koztatást és szakszerű fejlesztő ellátást a 
célcsoport tagjai részére. 

„Amikor a Fejér Megyei Önkormány-
zat nevében tavaly augusztusban aláírtuk 
a partnerségi megállapodást a központról, 
mindannyian éreztük, hogy fontos ese-
mény részesei vagyunk – mondta dr. Ba-
logh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke az 
átadó ünnepségen. – A speciális feltételek-
nek megfelelő épület immár működik, és 
ez új fejezetet nyitott az autizmussal élők 
családjainak életében. Ha másutt is létre-
jönnek a komplex rehabilitációs intézmé-
nyek, nő a fiatalok integrációjának esélye, 
túlnyomó többségük foglalkoztatható lesz. 
Ahhoz, hogy céljaink megvalósuljanak, le 
kell bontanunk a komplex rehabilitáció 
útjában álló akadályokat. Ez párbeszéden 
alapuló, politika felett álló együttműkö-
dést követel mindannyiunktól.”

 A megnyitón énekelték az Arany János 
Általános Iskola, Speciális Szakiskola di-
ákjai: „Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a 
bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a 
gonosz varázslatot?” Az Autisztikus Gyer-
mekek Szüleinek Egyesülete ezúttal tudta, 
mit kell tennie.

M e g y e i  h í r e k

Az autizmus mint önálló fogyatékossági 
kategória ma már nem ismeretlen fogalom. 
A köztudatban mégis sok a tisztázatlan kérdés 
a témával kapcsolatban – erről beszélgettem 
a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 
elnökével, Mahlerné Köfner Anikóval.

A bizalmi 
tőke kamata
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HERCEGFALVÁTÓL MEZŐFALVÁIG
Kevés településről mondható el, hogy napra 
pontosan ismerjük az alapításának dátumát. 
Mezőfalva ilyen. 1811. április 9-én az ország 
nádora, József királyi herceg közbenjárására 
hozta létre a falut Dréta Antal zirci apát, a 
térség ugyanis a ciszterci rend uradalmához 
tartozott. A betelepítésről szóló határozat 
értelmében magyar és német csa-
ládok költöztek az akkor még nép-
telen területre. A későbbiekben 
horvát és szerb telepesek is jöttek. 
A II. világháború után, 1946-ban 
ezt a falut is elérte a német kitele-
pítési hullám. A magukat német 

nemzetiségűnek valló 
1299 lakost a 

németor-

szági Baden-Würtenberg tartományba szál-
lították. Helyükre felvidéki, székely és bánáti 
családok érkeztek. A lakosság egy részének 
elvesztése után a falu a nevét is elvesztette. A 
település 1951-ig – József nádor előtt tiszte-
legve – a Hercegfalva nevet viselte, azonban 
a kommunista diktatúra számára a „herceg” 
név osztályidegen volt, ezért a település nevét 
Mezőfalvára változtatta, ami igaz, hogy nem 
olyan előkelő, viszont a település mezőföldi 
elhelyezkedésére utal.

KIVÁLÓ ADOTTSÁGOK
A terület – a Mezőföld többi részéhez hason-
lóan – kiválóan alkalmas növénytermesztés-
re, a gazdag legelők pedig az állattenyésztés 
számára is ideális körülményeket teremtet-
tek. Érthető, hogy a falu lakosságának nagy 
része mezőgazdasággal foglalkozott. A rend-
szerváltás előtt termelőszövetkezet és állami 
gazdaság is működött a településen. Főként 
gabonát termesztettek, de működött kerté-
szet, valamint szőlő- és gyümölcstermesztés 
is folyt a falu határában. Emellett jelentős 
állatállománnyal büszkélkedhetett Mezőfal-
va. „Ma már a mezőgazdaság mint fő foglal-
koztató kevésbé jellemző” – mondja Márok 
Csaba polgármester. A falubeliek leginkább 
Dunaújvárosba járnak dolgozni. A közeli 
nagyváros üzemei: a vasmű, a papírgyár és 
a nemrég létesült gumigyár ellátja munkával 
a környékbelieket, éppen ezért a regisztrált 
munkanélküliek száma alacsony Mezőfal-
ván. Az állástalanok számának további csök-
kenésében az is szerepet játszhat, hogy a te-
lepülés határában ipari területet jelölt ki az 

1 0  •  F e j é r  L a p 

Mezőfalva Fejér megye déli részén, a Mezőföldön, Dunaújvárostól 16 
km-re nyugatra helyezkedik el. A település három év múlva ünnepli 
megalapításának bicentenáriumát.

M e g y e j á r ó

„A faluban nagyon 
aktív a civil élet. 
Mindenki ott segít, 
ahol tud.”

– Márok Csaba, 
Mezőfalva

polgármestere

tud.”

k Csaba, 
Mezőfalvaő

rmestere

MEZŐFALVA

A hercegi falu
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önkormányzat, melybe az első üzem – egy 
zöldenergia hasznosításával foglalkozó cég – 
már be is költözött.

ÖSSZKOMFORTOS TELEPÜLÉS
Az önkormányzat óvodát, iskolát, könyvtá-
rat, művelődési házat, szociális, gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálatot tart fenn. A tavalyi 
évben a település az óvoda és az iskola tekin-
tetében intézményfenntartó társulást hozott 
létre Hantossal. Márok Csaba polgármester 
büszke arra, hogy a sárbogárdi kistérségben 
lévő Hantos a több jelentkező ellenére Mező-
falvát választotta. A tervek szerint a társulás-
hoz Daruszentmiklós is csatlakozni fog. Me-
zőfalván jelenleg 5100-an laknak. Az országos 
tendenciáknak megfelelő lélekszám-csökkenés 
itt is érzékelhető, bár könnyen lehet, hogy ez a 
közeljövőben változni fog, hiszen a Dunaújvá-
rosból kiköltözők lassan kezdik felfedezni a vá-
rostól kissé távolabb eső településeket is. Az új 
otthont keresők kedvét az 
is növelheti, hogy a tele-
pülés az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében 
pályázaton jelentős ösz-
szeget nyert a szennyvíz-
csatorna beruházás II. 
ütemére, mellyel Me-
zőfalván kiépül a teljes 
csatornahálózat. Ezzel 
összközművessé válik a 
település. A víz, a gáz, 
a villany és a telefonhá-
lózat már régebben 
megvalósult. 

M e g y e j á r ó

Szintén nemrég épült meg a korábbi főútvona-
li kereszteződést kiváltó körforgalom. „Nagy 
szükség volt már erre, mert itt találkoznak a 
Dunaújvárost Sárbogárddal és a Székesfehér-
várt Dunaföldvárral összekötő utak. Sajnos 
a körforgalom megépítése előtt nagyon sok 
baleset történt itt” – mondja a polgármester. 
„Persze feladat a faluban  akad még bőven” – 
teszi hozzá. Például az iskola szigetelésének 
felújítása és a nyílászárók cseréje, de szeret-
nék a faluközpontot is felújítani és a piacteret 
is rendbe tenni. Mindezekre a falu önerejéből 
képtelen lenne, ezért az önkormányzat, amire 
csak lehet, pályázik.

A CIVIL FALU
A faluban nagyon aktív a civil élet. „Minden-
ki ott segít, ahol tud” – mondja a polgármes-
ter. Nagyon jól működik az iskolafejlesztési 
alapítvány, mely a mezőfalvi gyerekek támo-
gatását tűzte ki célul és végzi eredményesen. 
De igen jól működnek a nyugdíjasklubok 
és a hagyományőrző egyesületek is. Idén 
lesz például ötven éves a néptánccsoport. 
Aktív a polgárőrség és az önkéntes tűzoltó 
egyesület is újjáalakulóban van. A település 
legnagyobb ünnepe a Péter-Pálkor tartott 
háromnapos Mezőfalvi Vigasságok, de fon-
tos ünnepnek számít a névadóra emlékező 
József nádor hét is.   – h. z.

NÉVJEGY

Mezõfalva
A település rangja: nagyközség

Irányítószám: 2422
Körzetszám: 25

A település honlapja: 
www.mezofalva.hu

Mezőfalvi 
Vigasságok 
2008. június 27–29. 
JÚNIUS 27. Rock-est. 
Fellép: Vörös István és a Prognózis
Előzenekar: Zamek

JÚNIUS 28. Délelőtt: • főzőver-
seny, borverseny, kézműves fog-
lalkozások (csuhé, szalmafonás, 
kosárfonás), arcfestés, légvár és 
trambulin, íjászat  • 13:00 ünnepé-
lyes megnyitó.

Délutáni fellépők: • Szegedi 
Miniszínház „Helló Cleo” című 
gyermekelőadása; Petőfi Sándor 
Általános Iskola Művészet Oktatá-
si Tanszék növendékeinek táncbe-
mutatója; Hantosi Általános Iskola 
növendékeinek táncos és zenés be-
mutatója (citera, néptánc); alapi és 
mezőfalvi drámacsoportok fellépé-
se; Mezőfalvi Nyugdíjasklub ének-
kara; Bajor Imre – színművész, 
parodista; Bandéria Zászlóforga-
tó Csoport; Mezőfalvi Néptánc 
Együttes • 20:00 Unique • Vox74

JÚNIUS 29. 
• 9:00-16:00 Kondor Kupa (ama-
tőr és utánpótlás futballcsapatok) 
• Programok: légvár, élőcsocsó, 
trambulin, minigolfpálya, sodró-

fahajító verseny, szalmabála-
mászó verseny • Fellépők: 

Nagyvenyimi Mazsorett, 
hastánc, Hip-Hop Dance 
és harcművészeti bemu-

tatók, Capuera • 21:30 
tűzijáték • Nagy Józsi és 

Palló Jani diszkó-mes-
terek táncverseny-
nyel egybekötött 
bulit rendeznek.
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Festett arcú indiánok, tollak, cd-k és 
bőrnyakék, vattacukor, kínai zokni, 
indiai sütemény – ez mind hiányzott 

a Májusi Mustráról, amelyet Maroshegyen, 
Székesfehérvár „kisvárosában” szerveztek a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház dolgozói. 
Íjásztól a néptáncoson át a versmondóig 
több tucatnyi megszállott verődött össze 
egy helyütt azért, hogy a multikulturálisnak 
címkézett nihilben, amelyben gyakran a Ki-
rályok városa is fürdik, megmutassa a ma-
gyar kultúra erejét.

„Na gyere, visszavághatsz, kutya!” – bő-
gött fel a lovagkorban, azaz idén májusban a 
Mustrán a felbőszült harcos, és égbe emelte 
csapásra kész kardját az ellenfél feje fölött: 
a Móri Középkori Hagyományőrző Egye-
sület „dicső kompániája” hökkentette meg 
így a nézőket, visszaforgatva az idő kerekét. 
Hasonlóképpen mutatták meg a Szabad Ki-

rályi Lovagok „hűen elkészített gúnyáikban 
az eltévelygésektől mentes történelem valós 
artzulatját, légyen az lónak hátárul vagy gya-
logszerrel”; honfoglalás-kori eleink harci 
művészetét pedig a Fehérvári Hagyomány-
őrző Íjászegyesület hivatott tolmácsolni. 
Az egyesület elnöke, Borbély Zsolt szerint 
a múlt pénz- és időigényes felelevenítésé-
hez elsősorban belső indíttatás, erős iden-
titástudat szükségeltetik. „Valljuk, hogy a 
hun és a magyar egy tőről fakadt két nép, és 
igyekszünk bemutatni azt, mire voltak képe-
sek őseink az 5.-től a 10. századig. Hívei va-
gyunk az úgynevezett kísérleti régészetnek, 
amely a modern technika segítségével élesz-
ti újra a múltat ruházatban, fegyverzetben, 
koridegen elemek nélkül.” Nagy népszerű-
ségnek örvendtek a barantások is, akiknek 
bemutatója „hazánk kultúrájának testi, szel-
lemi és lelki virtusát” tükrözte.

L. Simon László író megnyitó beszédében 
azon túl, hogy jó szívvel köszöntött iparmű-
vészt, grafikust, fotóst, harcművészt, zsonglőrt, 
költőt, írót, bábművészt, énekest, muzsikust és 
humoristát (Nagy Bandó András is fellépett a 
rendezvényen), fontosnak érezte azt a kultu-
rális és emberi kapcsolatrendszert hangsúlyo-
zottan értékelni, amellyel a Mustra gazdagítot-
ta a résztvevőket: „Érdemes a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház következetes munkájára, tö-
rekvéseire figyelni, mert olyan személyiségek 
dolgoznak itt, akik szerves egységben látják a 
személyiség, Maroshegy, Székesfehérvár és a 
nemzet fölemelkedésének ügyét.”

„Nincs külön út – tette hozzá Szikra János 
költő, a ház művelődésszervezője. – Ady End-
re írja:  »Szeretném magam megmutatni«. 
A Májusi Mustrán fellépők is erre vágytak 
azért, hogy végül teljes egységben közvetít-
hessék a magyar kultúra értékeit.”  – méhes m.

Hogy ki számolta ki a világon el-
sőként, 1769-ben a pontos Nap-
Hold távolságot, Tordason min-

denki tudja. Sajnovics János ugyanis e kis 
falu lakója volt, akárcsak Cseh Tamás éne-
kes majd' két évszázaddal később. Legutóbb 
azonban nem a hírességek miatt szerepelt a 
település a hazai sajtóban. Fejükbe vették 
a helyiek, hogy közadakozásból rekonst-
ruálják az 1800-as éveket idéző tót házaik 
egyikét; le is tették az alapkövet májusban. 
A rekonstrukciós tervet egy 1943-ban meg-
jelent leírás, Wünscher Frigyes: Tordas, a 

Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu című 
munkájában leírtak alapján készítették el. 
A mintegy 5,5-6 millió forintos beruházás-
sal megvalósuló tájházat azért nevezik tót 
háznak, mert Tordasra az 1700-as években 
szlovák, népiesen tót lakosság települt – az 
ő jellegzetes, a hellyel és pénzzel való taka-
rékosságra valló házaik közül építenek egyet 
újra. Az ötlet gazdája és gondozója a Tordas 
Értékmegőrző-fejlesztő és Kulturális Köz-
hasznú Egyesület.

– Sok a segítő, szorgos kéz, összefogott 
Tordas apraja-nagyja. A legkülönbözőbb 
tárgyakat gyűjtötték össze a földművelő 
szerszámoktól kezdve a hímzett terítőkön át 
a bútorokig. A tájházban csak a tető faanyaga 
lesz új – a falazásnál bontott anyagokat hasz-
nálnak –, a valamikori tótok kedves emléke 
és az itt élők lelkesedése pedig a régi maradt 
– véli Szollár László, az egyesület elnökségi 

tagja. A vállalkozó hat éve él a településen, 
és mint mondja, beleszeretett a faluba. Neki 
köszönhetik a helybéliek az új defibrillátort 
és a huszonnégy órás ügyelet megszerve-
zését – Tordas szép példája annak, hogyan 
fejlődhet egy néhány száz lelket számláló 
település, ha a kulturális értékmentés ösz-
tönös kicsiben és nagyban, akárcsak az 
adakozó kedv egy-egy tehetősebb lakóban.
 – méhes mónika
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K u l t ú r a

Tót ház: újraálmodva

AMIKOR NEM ÖNCÉLÚ 
A „SZERETNÉM MAGAM 
MEGMUTATNI” VÁGY 

Nincs 
külön út
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– Rengeteg repcét vetettek idén a gazdák, 
mert megugrott az átvételi ára. Ön nemrég 
egy fórumon viszont óva intette őket attól, 
hogy meggondolatlanul ugorjanak bele a 
busás haszonnal kecsegtető növény ter-
mesztésébe. Miért?

– Azért, mert a haszon nemcsak az át-
vételi ár függvénye. Sokan figyelmen kívül 
hagyták például, hogy öt éven belül repcét 
önmaga után vetni nem ajánlott, sőt, még a 
napraforgó és pillangósok után sem, ezért 
az ötévenkénti vetésváltást a területek ösz-
szességében kellene alkalmazni. Van olyan 
gomba, amelynek a repce és napraforgó is 
gazdanövénye, tehát egyik könnyű szer-
rel „átörökíti” a másikra a betegséget, ha 
ugyanabban a táblában követik egymást. 
Minél nagyobb a repce vetésterülete, annál 
nagyobb a kockázat és könnyebb meghalad-
ni a kártételi küszöbértéket is, így akár vesz-
teségessé válhat az olajos növény termeszté-
se. Ám a gazdák és a döntéshozók nem túl 
fogékonyak a tanácsainkra.

– Vagy önök nem veszik figyelembe az 
Európai Unió irányszámait. Kő keményen 

szabályozva van, hogy az energiahordozók 
hány százalékát kell alternatív energiafor-
rásokkal kiváltani.

– Az irányszámok amilyen kemények, 
olyan irreálisak. Egyáltalán nem vagyok 
ellene a megújuló energiának, sőt. Engem 
csak az ésszerűtlenség zavar, meg kellene 
végre találni a helyes arányokat. Színes ez az 
agrárium, sok minden belefér, de valamiről 
hajlamosak a döntéshozók „megfeledkezni”. 
A Föld szilárd kérgének átlagosan 11%-a 
termőföld. A „tizenötöknél”, vagyis azokban 
az országokban, ahová az unióba való be-
lépésünkkor csatlakoztunk, 30%, Magyar-
országon azonban minden képzeletet meg-
halad ez az érték: 60%! Senkit nem kívánok 
megbántani, de kétlem, hogy alternatív 
energiaügyekben nekünk kellene minden-
kit túllihegni. Minden adottságunk megvan 
ugyanis a  minőségi élelmiszer-előállításhoz, 
amely a fenyegető élelmiszerhiány okán va-
lóban biztos bevételi forrást jelenthetne 
hazánk számára. Talajaink kifejezetten tisz-
ták, nincsenek elszennyezve magas dózisú 
műtrágya-felhasználást esetlegesen kísérő 

nehézfémekkel vagy növényvédőszer-mara-
dékokkal.

– Az élelmiszerhiánytól hangos a sajtó, de 
az emberek – legalábbis Európában – hét-
köznapi életükben ezt nem érzékelik, hiszen 
tele vannak a nagyáruházak polcai.

– Az viszont mindenkit érzékenyen érint, 
hogy az elmúlt egy-két év alatt duplájára 
nőttek a legalapvetőbb élelmiszerek árai…
Ilyen egyszerűen mutatkoznak meg az 
anomáliák az európai ember számára: ami 
kevesebb, drágább is. Távol-Keleten él a 
világ lakosságának fele. Abban a térségben 
szokatlanul magas a gazdasági növekedés, 
amelyből egyenesen következik az élelmi-
szerigény növekedése. Egyetlen példával 
hadd' éljek. Horn Péter akadémikus szerint 
ha Indiában egy kilogrammal nő az átlagos 
éves húsfogyasztás fejenként – ami könnyen 
megtörténhet, hiszen az jelenleg mindössze 
12-13 kg , csak a többlet előállításához plusz 
10 millió tonna takarmányra lesz szükség. 

– Ezek szerint a gabonafélék piaca leg-
alább olyan biztos, mint amilyennek a rep-
céé tűnik, véleményével igazgató úr még-
sem lehet most túl népszerű. Mit gondol, 
megfontolják észrevételeit a gazdák?

– Ha nem lennék szókimondó, nekik ár-
tanék. Az ő érdekük is, hogy tisztában le-
gyenek vele, mire adják a fejüket és miért. 
A repcével kapcsolatban még valamire sze-
retném felhívni a figyelmet. Most valóban 
jó ára van, de termesztése komoly költség-
igénnyel bír. Virágzáskor például a virág- és 
magkártevők ellen kell permetezni, s bár 
rendelkezésre állnak méhkímélő technoló-
giák, nem telik el úgy hét, hogy intézetünk 
ne szaladna bele a problémába. Legutóbb 
kétszáz méhcsalád nektárgyűjtő egyedei 
pusztultak el az agrotechnikai hiányosságok 
miatt. A természetben minden mindennel 
összefügg, rendjébe nem lehet erőszakkal, 
meggondolatlanul beleavatkozni, mert az 
előbb-utóbb megbosszulja magát. 

 – méhes mónika

G a z d a s á g

Nemrég még harsogó sárgák voltak a táblák – idén 
hódított a repce a termőföldeken. De vajon jól dön-
töttek-e a gazdák azzal, hogy ekkora teret engedtek 
az olajos növénynek? A biodízel felfutóban, nincs 
az a repcemennyiség, amit a piac fel ne szívna, egy-
előre. Dr. Pálmai Ottónak mégis vannak aggályai. 
A Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
ság vezetőjének véleménye szerint a nyereség ak-
kor igazi, ha hosszú távon biztosított – gazdának, 
országnak, fogyasztónak egyaránt.

ENERGIÁT VAGY ÉLELMISZERT 
A Távol-Kelet beleszól 
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„Az én történe-
tem” pályázat 
eredményhirdetése
A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület 
az idén második alkalommal hirdette meg 
„Az én történetem” című irodalmi pályáza-
tát. Az ország különböző intézeteiben, állami 
gondozásában élő gyerekek és fiatalok írásait 
két kategóriában értékelte a zsűri. Az ered-
ményhirdetésre 2008. május 17-én, szomba-
ton került sor a székesfehérvári Hiemer-ház 
dísztermében. A műsorban közreműködött 
Magyar Boróka, Hasenfrats Júlia és Hervai 
Lőrinc. A három zsűritag Kocsis Noémi 
újságíró, Sohonyai Edit író és Janóné Ildi-
kó elnök ismertette az irodalmi pályázat 
eredményeit. A nyertesek boldogan vették 
át oklevelüket, pénzjutalmukat és ajándék-
könyvüket. Az állófogadás után kezdődött a 
személyes ismerkedés a bicskei, budapesti, 
somogyvári, egri, békési, kecskeméti, tata-
bányai, zsámbéki, noszlopi, váli, velencei, 
polgárdi-tekerespusztai és a székesfehérvári 
vendégek között, majd közös énekléssel tet-
ték vidámmá a búcsúzkodást. Remélhetőleg 
ez év végén könyv formájában is viszontlát-
hatják írásaikat a résztvevők.

Állatotthonban 3
Május első vasárnapján több mint húsz ve-
lencei és a székesfehérvári gyermekotthon-
ban nevelkedő gyermekkel látogattuk meg 
a székesfehérvári Takarodó úti állatotthont. 
Az előző hónapokban megismert kutyusok 
és cicák közül voltak páran, akiket hiába ke-
restünk, mert új gazdára találtak már. Így is 
több mint száz kutya várta, hogy őt vigyük 
el sétálni. Ilyenkor mindig nagy a tülekedés 
a kennelekben.

A pórázok kiosztása után kisétáltunk/fu-
tottunk a repcétől sárgálló rétre, ahol nagy 
hancúrozás következett. Négy új önkénte-
sünknek is jó volt látni a gyerekek örömét. 

Janó Andorné
elnök, „Vigyázó kéz” 

Gyermekvédelmi Egyesület

Irány a Cuha-völgy
Második alkalommal vettünk részt a Fejér 
Megyei Természetbarát Szövetség szerve-
zésében a „Túrázz a vonatért!” programon, 
ahol a vasút újjászületését ünnepeltük. Húsz 
fővel indult a Lurkók csapata vasárnap reggel 
azzal a természetjáró különvonattal, amelyre 
Zircen Sólyom László köztársasági elnök is 

felszállt három unokájával. Porva-Csesznek 
állomáson kis ünnepségen is részt vehettünk, 
ahol a beszédeket követően emléktáblát avat-
tak Rómer Flóris régész és Darnay-Dornyay 
Béla Bakony-kutató emlékére. 

Mi a porva-cseszneki állomásról indul-
tunk a több kilométeres, zöldellő erdőségek 
mélyébe vezető, sziklás szurdokkal határolt 
hegyi patakok völgyébe. Túránkat vízi átkelé-
sek sokasága színesítette. Bizony, sokunknak 
nem sikerült száraz lábbal átkelnie a csúszós 
köveken. Az összetartozás érzését léptenként 
erősítette az egymásrautaltság. Önkénteseink 
segítő kezei nyúltak a gyakorlatlan kicsi túrá-
zók kezei/lábai felé, akiknek sok új ismeretet 
adott az égig érő bükkösök, tölgyesek közötti 
kirándulás, beszélgetés. Délután kipirosodott 
arccal, szaporodó botlásokkal, mélybe lógó 
karokkal bandukoltunk a célállomás felé. 

Este a vonaton már Matyi, Tibi, Bea, Atti-
la, Józsi, Dominika, Nefelejcs, Robi, Renáta, 
Ibolya is a velencei, Erika, Ági, Eszter, Viki, 
Robi a székesfehérvári és Marcsi, Irénke a 
csákvári ágyukban való pihenésre gondoltak. 

Janó Andorné
túravezető, elnök, 

Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület

1 4  •  F e j é r  L a p 

C i v i l  h í r e k

Balatonlellén ötéves, padlófűtéses, 
kandallós, amerikai konyhás, két
fürdőszobás, 130 m2-es (+garázs, 

+2 terasz) családi ház eladó. 
Irányár: 27,9 M Ft

Székesfehérvári lakást 12 MFt-ig 
beszámítunk. Tel.: 30/400-4029

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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„Pacsirta fütyült” éppen, a színpadon a Raj-
kó zenekar pihent. A cimbalmos összefogta 
a verőket, a vonósok leengedték a kezüket, 
csak a mester hegedült valami egészen való-
színűtlenül. A közönség nem ficergett, nem 
duruzsolt – a művész virtuóz játékától meg-
babonázva némán figyelt. A színpad mögöt-
ti, a Királyi Bor-Lakoma alkalmából virágba 
öltöztetett II. világháborús emlékmű mellett 
tartottam Hunorka homlokát, amíg hányt, s 
csak remélni mertem, hogy a futkorászástól 
lett rosszul a négyéves gyermek. De nem. 
Hátrahagytuk a szép rendezvényt, és haza-
siettünk. Egész éjjel mellette ültem, szinte 

semmit sem pihent. Arca falfehér lett reggel-
re, mostanra teljesen kimerült, végre nyugod-
tan alszik, már dél is elmúlt. Mellette szundít 
nővére, akinek rég nem szokása a napközbeni 
szieszta, hiszen nagylány, betöltötte a tíz évet, 
ám délelőtt ő is hasfájásra panaszkodott.

 Egyszerű vírus – vigasztalom magam –, 
hamar átszalad rajtuk, nem ez az első eset, s 
nem is az utolsó. Mégis nyugtalan vagyok. 
Hallgatom a szuszogásuk, és megakad a te-
kintetem a nagy papírdobozon, amit zöld 
karácsonyi csomagolópapírral vontak be, és 
kézzel írott címkével láttak el: „Édesanyának 
szeretettel anyák napjára: Hunorka, Csenge”. 
Eszembe jut, hogy mosolyogtam, amikor 
kibontottam. Rengeteg rajz hevert az alján, 
két kapucíner (a kedvenc csokim) és egy sor 
fa ruhacsipesz társaságában – a műanyagok 

gyengék, mindig bosszankodtam miattuk, 
mert könnyen eltörnek, rendre megfeledkez-
tem azonban arról, hogy fából készültet ve-
gyek helyettük. Csak forgattam a csipeszeket 
és azon gondolkodtam, hogy hajtja az ember 
a gyermekek miatt az iskolát és a melót, hogy 
ne kelljen aggódnia a holnap felől… Aztán 
felrémlett bennem egy rövid, de igen tanul-
ságos párbeszéd, amely a vizsgaidőszakban 
zajlott le a kicsi fiú és köztem: 

„– El kell utaznom, és három napig nem 
leszek idehaza.

– Hová mész édesanya?
– Az egyetemre, hogy okos legyek.
– Ne légy okos – mondta kérlelve a gyer-

mek, és zsemleszínű tenyerecskéi közé fogta 
az arcom – maradj velünk.” 

 – méhes mónika

V é l e m é n y

Ne légy okos

A helyes megfejtést 2008. június 20-ig beküldők között könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy e-mailen a 
rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk.  Májusi nyerteseink: Posztl Judit, Székesfehérvár; Györök Mónika, Nagyvenyim; Vitéz Zoltán, Pusztaszabolcs. A nyereményeket postán küldjük el.

Fejér Lap · II. évfolyam, 6. szám · Megjelenik havonta, 165 ezer példányban · Felelős kiadó: Fejér Média Kft. · A kiadásért felelős személy: Simon Mónika · 
Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf.: 49. · e-mail: info@fejerlap.hu · Tel.: 20/229-6162 (üzenetrögzítő) · Felelős szerkesztő: Hegedűs Zoltán · A szerkesztő-
ség tagjai: Méhes Mónika, Rajcsányi Gellért, Szücs Gábor · Hirdetési vezető:  Kövecsesné Takács Tünde, mobil: 30/9565-599,  e-mail: t.takacs@t-online.hu · Nyomdai kivitelezés: Zrínyi Nyomda Zrt., 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 177-179., Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató · Sokszorosítás helye: 
Budapest,  ideje: 2008. június · Hivatkozási szám: 07/4258 · HU ISSN 1788-9944 · Terjeszti a Magyar Posta Zrt. · Meg nem rendelt kéziratokat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza!
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– Mi, fogyasztók természetesnek vesszük, hogy ha megnyitjuk 
a csapot, akkor folyik belőle a tiszta víz. Nem is gondolunk bele, 
milyen összetett munka eredményeként olthatjuk nyugodtan vele 
a szomjunkat, moshatjuk benne a ruháinkat. Mi történik a vízzel a 
kitermelés helyszínétől a háztartásokig?

– Háromféleképpen nyerhetünk vizet. Felszíni vizekből, rétegvíz-
ből, amely a mélyebben fekvő kőzetek vízzáró rétegei alatt gyülem-
lik össze, illetve karsztvízből, amely a mészkőhegységek belsejében 
halmozódik fel. Megyénkben az elsőre Dunaújvárosban van példa, 
ott a Duna parti szűrésű vize jut el a lakókhoz. A másik két esetben 
kutakon keresztül termeljük ki a vizet, tároljuk a föld alatti tározók-
ban és víztornyokban, azután csőrendszeren keresztül juttatjuk el a 
fogyasztókig.

– Már tisztított formában…
– Nem mindenhol. A kiemelt víz összetétele a természeti adott-

ságoktól függ, amelyek különösen jók Fejér megyében. Azokon 
a helyeken, ahol az egyes vizsgálati jellemzők nem felelnek meg a 
határértékeknek, víztisztító berendezéseket üzemeltetünk. A fel-
szín alatti vizek egyébként bakteriális szempontból megfelelőek, a 
fő felhasználási forrást jelentő karsztvizeinknek kitűnő a minősége. 
A megye déli részén található rétegvizek vas- és mangántartalmát 
azonban csökkentenünk kell, hogy ne színezzék el a vizet, és a cső-
rendszer falán ne ülepedjenek le, hiszen azzal a kórokozók számára 
biztosítanának életteret. 

– A természet lehet gondoskodó, szolgáltathat kitűnő minőségű 
vizet, de az ember, mint tudjuk, hálátlan, mindig belepiszkál annak 
rendjébe. Meg lehet óvni a vízkészleteket tőle?

– Nem könnyen. Az Európai Unió szigorú minőségi követel-
ményrendszere, egyesek környezetvédelmi hozzáállása és a pro-
fithajhászó gazdasági környezet nehezen hozható szinkronba egy-
mással – mi azért megpróbálkozunk vele. Az országban elsők között 
készíttettük el és hagyattuk jóvá a vízbázis védelmi terveket. A folya-
matos, biztonságos ellátás alapját képezik a rendszeres, vízvédelmi 
területeken és laborokban folytatott ellenőrzések.

– Az utóbbi években egyre többet halljuk, hogy vigyázat, apad-
nak a világ édesvízkészletei. Hogy állunk ezzel a megyében? Kell 
tartanunk a vízhiánytól?

– A mi működési területünkön belátható időn belül nem. Sok 
olyan kutunk van, amely volt bányák közelében működik. Amikor 
még a föld gyomrába ércekért mentek le, mesterségesen tartották 
alacsonyan a vízszintet, kihasználatlanul folyatva el a fölösleget. Mi 
azonban nem veszünk ki annyi vizet, mint amennyi csapadék for-
májában pótlódik, így a karsztvizek szintje inkább emelkedik több 
helyen. Ilyen gond a rétegvizek esetében jöhet szóba – a Duna-Tisza 
közén például csökkent a nyomása és a szintje – mi viszont kis tele-
püléseket látunk el rétegvízzel, ahol ez a probléma várhatóan nem 
merül fel.

– Átmeneti hiány viszont bármikor adódhat. Csőtörés esetén pél-
dául elzárják a vizet.

– Hibaelhárításra mindig kész az ügyelet. Előfordulnak olyan, a 
lakosság számára láthatatlan vis majorok is, amelyeket orvosolnunk 
kell. A viharok gyakran tesznek kárt a szivattyúkat irányító vezér-
lőberendezésekben, irányítástechnikában. Kormányrendelet sza-
bályozza, hogy ideiglenes és tartós vízhiány esetén a szolgáltatónak 
mit kell tennie.

– A családi házban élők pontosan követni tudják, mennyit fo-
gyasztanak, a tömbházakban élők viszont joggal érezhetik, hogy 
nem látják, mi van az átalánydíj mögött…

– A többlakásos épületek lakói is szereltethetnek fel mellékmérő-
ket. A fenntartási, javítási, hitelesítési költségeket átvállaljuk, azért 
a fogyasztónak nem kell külön fizetnie. Hasonló kiegészítő szolgál-
tatást nyújtunk azoknak, akik vezetékes vízzel locsolják a kertjüket. 
A mérőfelszerelés egyszeri befektetéssel jár, a fenntartásért, esetle-
ges cseréért nem kérünk külön összeget, a kilocsolt mennyiség után 
pedig nem számolunk fel csatornadíjat.

– Víz nélkül nincsen élet. Mennyire tudatosul a cég dolgozóiban 
feladatuk fontossága?

– A víz speciális alapvető élelmiszer, törékeny biztonságát minden 
erőnkkel, tudásunkkal óvnunk kell. Ma már nem divatos szóhaszná-
lat, én mégis élnék vele: a cégnél dinasztiák nőttek fel. A dolgozók 
zömében pedig – vízvezetékszerelőtől kezdve gépészmérnökön át 
a laboránsig – az elhivatottság munkál; a „vizesre” karácsonykor és 
hétvégén is lehet számítani, ha gond van – a biztonságos vízellátás-
ért mindannyiunk felel.    – méhes mónika

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

TÖRÉKENY BIZTONSÁG ÓVÓ KEZEKBEN 

Hogy tiszta
vizet önthessünk…

Mindennél jobban esik a friss 
víz a nyári melegben, az ember 
azonban mostohán bánik a hűsí-
tő nedűt rejtő természettel. Nem 
mindegy hát, kinek a gondjaira 
bízzák az ivóvízellátást. Karászi 
Gáspár, a Fejérvíz ZRt. műszaki vezérigazgató- 
helyettese megnyugtat: sem a vízkészletek, sem 
a cégnél dolgozók felelősségtudata nem apad el.
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