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Lehorgonyozva
Interjú Vasvári Csabával, 
a Vörösmarty Színház új igazgató-
jával.   –  6–7. oldal
  

A Vértes kapujában
Megyejáró rovatunkban az idilli 
környezetben fekvő Szár közsé-
get mutatjuk be.    – 10. ol dal
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A cseresznyeérés 
az idegsebészeten is 
szezon
Interjú dr. Rónai László idegse-
bész főorvossal.  – 9. ol dal

Városavató 
Pusztaszabolcson
Fesztivál keretében ünnepelte 
a Fejér megyei település, hogy 
elnyerte a városi rangot.   – 2. ol dal

Házon kívül
70 ÉVE – ÜNNEPI  KIHELYEZETT ORSZÁGGYŰLÉS 
SZÉKESFEHÉRVÁRON                                  –  12. oldal
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úlius utolsó hétvégéjén tartották a 10. 
Szabolcs Napokat, mely most minden 
bizonnyal piros betűs ünnepként ke-
rül a település évkönyvébe. Negyed-

szeri próbálkozás után ugyanis ez év július 
1-jén dr. Sólyom László köztársasági elnök 
aláírta a Pusztaszabolcsot várossá nyilvá-
nító határozatot. A városavató hivatalos 
részét július 25-én, pénteken a Milleniumi 
parkban tartották. Az első felszólaló dr. 
Gyenesei István önkormányzati és terület-
fejlesztési miniszter volt, aki beszédében 
kiemelte: a település minden polgára magá-

énak érezheti a várossá válás sikerét. Beszé-
de végén a miniszter átadta Czompó István 
polgármesternek a város kulcsát és a város-
sá nyilvánításról szóló díszoklevelet. Majd 
Ecsődi László, a választókörzet országgyű-
lési képviselője szólt az egybegyűltekhez. 
A képviselő felidézte azt a rögös utat, amit 
a település megtett az 1875-ös községgé 
szerveződés óta. Ezután dr. Balogh Ibolya, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondta 
el ünnepi köszöntőjét. Az elnök asszony 
hangsúlyozta: Pusztaszabolcs várossá válása 
a sikeres településfejlesztés elismerése. Mint 

mondta, a település már régóta rászolgált 
erre a megtisztelő címre; nemcsak azért, 
mert teljesítette a várossá válás feltételeit, 
hanem azért is, mert Pusztaszabolcs önként 
nyújtott minőségi szolgáltatást a kistérség 
többi lakójának is. Utolsóként Czompó 
István polgármester emelkedett szólásra. 
Beszédében elmondta, hogy minden ember 
életében vannak fontos események, melyek-
re egész életében emlékezni fog, így van ez 
a települések életében is. Nagy mérföldkő 
Pusztaszabolcs számára, hogy az ország 306 
városának sorába emelkedett. A beszédek 
elhangzása után a várossá válás emlékkövét 
avatták fel. A városavatót a hagyományos 
Szabolcs Napok keretében rendezték meg. 
A péntektől vasárnapig tartó fesztivál szám-
talan érdekes és értékes programot kínált az 
új város polgárainak.

J

Háromnapos fesztivál keretében ünnepelte a Fejér megyei település, 
hogy elnyerte a városi rangot.  A városavató ünnepségen dr. Gyenesei 
István önkormányzati és területfejlesztési miniszter adta át a város 
jelképes kulcsát és a díszoklevelet Czompó István polgármesternek. 
A megyei önkormányzat vezetése részéről dr. Balogh Ibolya elnök és 
Balsay István alelnök vett részt az ünnepségen.

Városavató 
Pusztaszabolcson

z egységes európai gazdaságtá-
mogatási rendszer (SPS) családi 
gazdálkodókra gyakorolt negatív 

hatása címmel tartott sajtótájékoztatót 
Balogh György, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat képviselője, a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) Fejér megyei elnöke a Me-
gyeházán.

A MAGOSZ és a magyar gazdák többsé-
ge elutasítja az összevont területalapú támo-

gatás (SPS) 2009-ben történő bevezetését, 
hiszen a hazai birtokviszonyok – szerintük 
– nincsenek megfelelően tisztázva. Számos 
terület hazánkban osztatlan közös tulajdon, 
így még a tulajdonost is nehéz megállapítani. 
Félő, fogalmazta meg Balogh György, ha ilyen 
körülmények között valaki letelepül, lehet az 
nagyüzem vagy magánszemély, a végén mint 
bérlő veszi meg a területet. A gazdálkodó, a 
parasztember pedig a tengernyi ígéret elle-
nére sem jut hozzá a földhöz, nem ők kapják 

meg az állami tartalékterületeket, hanem cél-
zott személyek veszik meg azokat. A képviselő 
annak is hangot adott, hogy ismeretei szerint 
az újonnan csatlakozott uniós tagországok 
közül egy sincs, amely ezt a rendszert kívánná 
bevezetni. Az új törvényjavaslat változásokat 
fogalmaz meg, melyek – a kötelező közösségi 
jog végrehajtásaként – bevezetik mezőgaz-
daságunkban az egyszerűsített területalapú 
támogatási rendszerről (SAPS) az egységes 
támogatási rendszerre (SPS) történő áttérést. 
Valójában az új törvény közvetve, a mezőgaz-
daság elsődleges erőforrásainak, a földalap-
nak és a támogatási jognak az újraelosztását 
intézményesíti.         – Sz. G.

AZ ÚJ FÖLDTÖRVÉNY A VIDÉKELLENES AGRÁRPOLITIKÁT SZOLGÁLJA

Tiltakozik a MAGOSZ

A
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– Reális célkitűzés benne lenni az első hat-
ban – foglalta össze a Pekingben várható ered-
ményeket Kulcsár Antal szövetségi kapitány. 
– Természetesen rengeteg múlik a felkészülési 
időszakon, ám ahhoz, hogy sportolóink ne csak 
„versenyképesek” legyenek, hanem hozzák a 
csúcsformát, a kiváló motorikus teljesítményen 
túl fontos a mentális állapotuk is. Ha mindeh-
hez szerencsefaktor társul, még az álmok is va-
lóra válhatnak.

– A kilencvenes évek elején, amikor sokan el-
fordultak a sporttól, mi az értékmegőrzés mellett 
tettük le a voksunk, ezért támogattuk a jégkoron-
got és az öttusát – tette hozzá Kovács István, az 
Alba Volán SC társelnöke. A világra szóló sikerek 
rendre a pártfogókat igazolták. A pekingi olimpi-
án induló négy öttusázóból hármat a klub nevelt 
ki, a látogatás közben megszólaló mobiltelefon 
pedig Kairóból röpítette a hírt: a női váltó első 
helyen állt a VB-n, benne a 16 és fél éves Kovács 
Saroltával (a trió világbajnok lett). Dr. Balogh 
Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke szerencse-
bambuszt ajándékozott az olimpiára készülők-
nek, köszönve a példamutató kitartást, amely 
követendő például szolgál a fiatalok számára.

RAJT ELŐTT
Vörös Zsuzsa
Sidneyben nem produkált olyan eredményt, amilyet 
vártak Öntől, de Athénban az aranyéremmel rá-
szolgált a megerősített bizalomra. Mi a nehezebb? 
A 15. helyről felküzdenie magát az olimpiai bajnoki 
címig, vagy négy év elteltével megszerezni azt újra?

– Ahogyan Athént nem lehetett Sidneyhez, 
úgy Pekinget sem lehet Athénhoz hasonlítani. 
Más a helyszín, más a rendezés, mások a ver-
senyzők. Utánanéztem: mindössze négyen le-
szünk olyanok a mezőnyben, akik a harmadik 
olimpiájukon indulnak. Egy címvédő egyéb-
ként mindig erősebb reflektorfényben van, 
mint az, aki elsőként próbálja meg magát a világ 
legjelentősebb versenyén. 

Gyenesei Leila
2007 februárjában nyilatkozta, hogy „vívásban és 
lovaglásban még sokat kell fejlődnöm, éppen ezért, 
reálisan nézve, a jövő évi pekingi olimpiát még 
nélkülem rendezik meg”, az öttusa VB váltójában 
szerzett aranyáról pedig azt mondta, hogyha vala-
ki önnek néhány nappal a verseny előtt ilyet jósol, 
nem hiszi el. Az eredményei mindig megelőzik az 
álmait?

– Igyekszem megtalálni a kellő egyensúlyt a 
jó teljesítmény és a verseny öröme között. A vi-
lágbajnokságot következetesen, fegyelmezetten 
csináltam végig, mégis élveztem minden percét. 
Nem is az öt számon való szereplésem lepett 
meg annyira, hanem az, ami következett belőle: 
a végeredmény. Úgy érzem, ezzel a szemlélettel 
kell végigcsinálnom az olimpiát is. 

Máthé Vivien
Kicsit ellentmondásos érzés lehet tartaléknak 
lenni. Biztosan végigdrukkolja az olimpiát 
Zsuzsával és Leilával, ám lehetnek pillanatok, 
amikor megfeszülnek az izmai a gondolatra: 

„de szeretnék én is versenyezni”. Mit jelent Ön-
nek a közös felkészülés?

– Lehet, hogy csúcsformában leszek a tüzijáték 
idején… A vegyes érzelmeket félretettem, csak a 
munkára koncentrálok. Örülök, hogy egy lépés-
sel közelebb vagyok az olimpiához, és rengeteg 
pluszt, tapasztalatot, erőt ad ez az időszak. 

Horváth Viktor
Egy ország nemenként csak két főt delegálhat, s 
bár már Athén előtt is megvolt a kvótája, akkor 
hárman voltak ezzel így, és más kapott bizalmat. 
Idén öten bírnak kvótával, Ön mehet, most viszont 
a sérülése okozhat bosszúságot. A balszerencse el-
kedvetlenítette kicsit, vagy sokkal inkább inspirálja 
arra, hogy csak azért is megmutassa, mire képes?

– A sérülést a legutóbbi világbajnokság, a 
csapat miatt sajnálom. Akkor fel kellett adnom 
a küzdelmet, de szépen gyógyulok, és biztos 
vagyok abban, hogy a fokozatos terhelés nyo-
mán vissza tudom hozni a jó formámat, sőt. Az 
egyéni Európa- majd a világbajnoki cím meg-
szerzésével pedig már bizonyítottam, amit iga-
zolni szeretnék Pekingben is: érdemes vagyok 
az olimpiai részvételre. – méhes mónika
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A velencei-tavi minőségi szolgáltatók lel-
kes csapata a Velencei-tavi Kistérség Ide-
genforgalmi Egyesülete (VEKI) közremű-
ködésével a kistérségbe látogató turisták 
számára kíván kedvezményekkel hozzájá-
rulni a gondtalan kikapcsolódáshoz.

A 2007-ben indult kártyarendszer fo-
lyamatosan bővül kedvezményt biztosító 
elfogadóhelyekkel, amiről minden érdek-
lődő naprakész információkhoz juthat a 
www.velenceitokartya.hu honlapon. A kár-
tya tulajdonosa szálláshelyen, múzeumban, 
étteremben, hajóúton, strandon és egyéb 
fürdőhelyen veheti igénybe a kártya által 
biztosított – fokozatosan bővülő – ked-
vezményeket.Legyen Ön is a Velencei-tó 
kártya tulajdonosa és 2007-ben nyaraljon 
kedvezménnyel! A kártya megvásárolható 
az elfogadóhelyeken, valamint a gárdonyi, 
a velencei és a pákozdi Tourinform Irodák-
ban, valamint a nagyobb tókörnyéki utazá-
si irodákban is.
A kártya ára: 850 Ft, www.velenceitokartya.hu

 A szerencse: faktor
Piros kendő, fekete egyenkosztüm és -öltöny – az Alba Volán SC öttu-
sázói egy röpke óra erejéig cserélték ünnepire az edzőcipőt: az olimpi-
konokat dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke látta vendégül.
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a Fejér megyei amatőr művészeti együttesek évfordulós 
támogatására

Fejér Megye Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottsága pályázatot 
hirdet közművelődési intézmények, egyesületek keretében működő 
amatőr művészeti együttesek (zenekar, énekkar, énekes kör, színját-
szó, báb-, néptánc-, népzenei és társastánc csoport és egyéb előadó- 
vagy alkotóművészeti közösség) évfordulós támogatására.

Pályázhatnak: Mindazon Fejér megyei amatőr művészeti együttesek, 
melyek: • a megye művészeti életében, amatőr művészeti mozgalmában 
elismerésre méltó helyet vívtak ki magas színvonalú művészeti bemutató-
ikkal, valamint az adott település és a megye lakossága számára a kultúra 
alkotó elsajátításában működtek közre • tevékenységük során biztosítják 
a közösségnevelést, széleskörű ízlésformálást, értékek létrehozását, közös-
ségi és művészi élményt az alkotó és befogadó számára egyaránt, valamint 
működésükben folyamatos és sikeres az utánpótlás nevelés is • rendsze-
resen részt vesznek megyei bemutatókon, rendezvényeken • országos 

(megyei) szakmai minősítésen részt vesznek és kimagasló eredménnyel 
minősülnek • legalább 10 éve folyamatosan működnek • 10 éven túl fo-
lyamatosan működő csoportoknál 5 évenkénti évforduló esetén.

A pályázatra javaslatot tehet: az amatőr művészeti együttest fenn-
tartó intézmény, szervezet, egyesület vezetője, helyi képviselőtestület, 
polgármester, művészeti csoport érdekképviseleti szervei. A pályázat 
benyújtása: kizárólag az erre rendszeresített támogatási adatlapon, 
mely a www.fejer.hu honlapról tölthető le.

A pályázatnak tartalmaznia kell: • részletes beszámolót a pá-
lyázó amatőr művészeti együttes eddigi tevékenységéről • kitöltött 
támogatási adatlapot • nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról. 
Az elnyerhető támogatás maximum összege 80 000 Ft. Az elnyert 
támogatásról legkésőbb 2008. december 31-ig pénzügyi és részletes 
szakmai beszámolót kell beküldeni. A pályázat benyújtási határideje: 
2008. szeptember 30.  Cím: Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási és Kul-
turális Bizottsága, Székesfehérvár, Szent István tér 9. A pályázatokat a 
megjelölt határidő utáni ülésén bírálja el a bizottság.

A színesfémtolvajok országszerte hatal-
mas károkat okoznak, és gyakorta meg-
keserítik a békés polgárok hétköznapjait, 
néha ünnepeit is. Csak Fejér megyében és 
csak az utóbbi néhány hétben két különö-
sen felháborító eset történt. 

Gárdonyban az '56-os emlékművet cson-
kították meg, Pusztaszabolcson pedig a 
templom réz kegytárgyait rabolták el egy-
előre ismeretlen tettesek. Utóbbi település 
polgárai demonstrációt rendeztek felháboro-
dásuk kifejezéséül, és aláírásgyűjtésbe fogtak, 
hogy törvénymódosítást kezdeményezzenek 
a hasonló bűncselekmények megelőzése 
érdekében. Csombók Pál alpolgármester a 
demonstrálók előtt mondott beszédében 

szomorúságának és felháborodásának adott 
hangot. Szólt róla, hogy szinte naponta meg-
rongálják a vasúti biztosító berendezéseket, 
ellopják a kábeleket, felszedik a síneket, kü-
lönböző köztéri alkotásokat, szobrokat, síro-
kat, emlékhelyeket gyaláznak meg. Az elkö-
vetők a 10 milliárd forintra tehető gazdasági 
kár mellett néhány száz forint reményében 
életet is veszélyeztetnek. Mégis, az igazi bű-
nösök azok – mondta – „akik ezt a színesfém 
maffiát működtetik”.

Mivel a jelenlegi törvények lehetőséget 
adnak arra, hogy a dolog így működjön, a tör-
vényhozókhoz, az országgyűlési képviselők-
höz fordulnak, hogy minél előbb változtassák 
meg a törvényeket és alkossanak olyan jogsza-
bályokat, melyek nem csak gátolják az illegális 
színesfém-kereskedelmet, de meg is szüntetik. 

A megyei önkormányzat „többfrontos 
harcra” készül, hogy megvédje jogait. 
Olyan jogszabályok kidolgozására törek-
szik, amely a térséget egységesen hátrányo-
san érintő rendezési tervet meggátolná. 

A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Ba-
logh Ibolya sajtótájékoztatójában úgy fogal-
mazott, hogy a megye területrendezésének 
érdekében tervezett lépések történelmi je-

lentőségűek. Balsay István alelnök részletes 
tájékoztatójában szólt arról, hogy a megye 
településeivel közösen szükséges meghatá-
rozni a fejlesztések további irányát. „Sokan 
azt hiszik, hogy a megyei önkormányzat fel-

adatai mára kiüresedtek, de ez nem így van. 
Feladata – többek között –, hogy rendeletek, 
jogszabályok segítségével szabályozza a me-
gye rendezési tervét” – mondta az alelnök. 
A megkezdett egyeztetések révén ezidáig 73 
település nyújtotta be a rendezési tervét. A tel-
jes munka elkészülte egyébként ez év decem-
berére várható. A településekkel, kiemelten 
Székesfehérvár városával, a kistérségekkel és a 
civil szervezetekkel is együttműködést keres-
nek, és komolyan veszik a velük történő folya-
matos egyeztetéseket.             – Szücs Gábor

Elég volt!

Közös érdek 

HIRDETÉS

HELYESBÍTÉS. Múlt havi számunkban tévesen közöltük Novák Kovács Zsolt, a Petőfi Sándor Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettesének a pedagógusnapon kapott kitüntető címét. 
A mondat helyesen így hangzik: „Főtanácsosi címet kapott Novák Kovács Zsolt, a Petőfi Sándor Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese.” A tévedésért az érintettől elnézést kérünk.

Pályázati felhívás
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z ünnepi alkalmon dr. Kara Pál, a 
Fejér Megyei Területi Választási 
Bizottság elnöke, dr. Gelencsér 

József, a Közigazgatási Hivatal vezetője és 
Balsay István, a megyei közgyűlés alelnöke 
is megjelent, ahol dr. Varjú Mihály megyei 
főjegyző mondott köszöntőt. Emlékezte-
tett arra, hogy Szántó János, Bicske város 
polgármestere, a Magyar Szocialista Párt 
Fejér megyei területi listáján megválasztott 
országgyűlési képviselő súlyos betegségét 
követően 2008. június 3-án elhunyt. Az így 
megüresedett polgármesteri tisztségre a 
helyi választási bizottság 2008. szeptember 
28-ra időközi választást tűzött ki.

Szántó János halálával megüresedett a 
Fejér megyei listás országgyűlési képviselői 
mandátumra az MSZP Fejér Megyei Szö-
vetsége dr. Szabadkai Tamás ügyvédet, a 
megyei önkormányzat képviselőjét jelölte. 
A megyei főjegyző hangsúlyozta, a Fejér 
Megyei Területi Választási Bizottság 2008. 
július 4-én megtartott ülésén a benyújtott 
okiratok vizsgálata után megállapította a 
jelölés törvényességét, így a választási bi-
zottság az országgyűlési képviselői man-
dátumot és a megbízólevelet dr. Szabadkai 
Tamás részére kiadta.

Dr. Kara Pál köszöntőjében elmondta, 
az a gondolat járt az elmúlt időszakban a 
fejében, hogy sürgősen véget kell vetni a 
hazai közéletben annak a siránkozásnak, 
amelyben rendszerint összehasonlítjuk 
magunkat más országokkal, és azt mond-
juk, nekik könnyebb, hiszen 200 év elő-
nyük van. Jó lenne végre cselekedni és ezt 
a szemléletet minél előbb elfeledni. Az 
legyen a cél, hogy az ország fejlődőképes 
legyen, és a választott testületek eredmé-
nyesen, törvényesen és főképp hatékonyan 
működjenek. 

A képviselőről szólva elmondta, a fiatal 
politikus már dolgozott helyi önkormány-

zati és megyei képviselőként, tevékenysége 
során tapasztalatokat szerzett. A közelgő őszi 
parlamenti munkák megkezdése előtt sok si-
kert kívánt számára, majd átnyújtotta a kép-
viselői megbízólevelet. Balsay István alelnök 
is gratulált dr. Szabadkai Tamásnak, majd a 
megye minél sikeresebb érdekképviseletét 
kívánta az elkövetkezendő munkájához.

Szeretné, ha hirdetése eljutna
 a megye összes polgárához?

Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!
Megjelenik minden hónapban 165 ezer példányban

Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde. Mobil: 30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu

HIRDETÉS

A

Új képviselő a Parlamentben
DR. SZABADKAI TAMÁS ÁTVETTE A MEGBÍZÓLEVELÉT

Bicske város polgármestere, Szántó János halálát követően a megüre-
sedett megyei listás országgyűlési képviselői mandátumra az MSZP 
Fejér Megyei Szövetsége dr. Szabadkai Tamást, a Fejér Megyei Ön-
kormányzat eddigi képviselőjét jelölte. Az országgyűlési képviselői  
mandátumot és a megbízólevelet az új képviselő július elején vette át 
a Megyeháza dísztermében.

„A TÉRSÉG SZÓSZÓLÓJA KÍVÁNOK LENNI”
Az ünnepség után a megye új országgyűlési képviselőjével, dr. Szabadkai Tamással 
beszélgettünk.

– Képviselő Úr, kérem, röviden foglalja össze a megbízólevél átvételével kapcsolatos gondola-
tait!

– Ennek egy sajnálatos és egy örömteli előzménye is van. Sajnálatos eseménynek 
számít, hogy Szántó János, Bicske korábbi polgármestere súlyos betegségét követően 
a közelmúltban elhunyt. Az MSZP Fejér megyei szervezete egyhangú szavazását köve-
tően engem jelölt a megüresedett megyei listás képviselői helyre. Ez utóbbit örömmel 
fogadtam. 

– Korábban több alkalommal is említette, a munkája során kettős szerepet kíván betölteni.
– Így is van. Az egyik feladat saját elgondolásból származik, amelyet én úgy fogalmaz-

nék meg: „a térség szószólója” szerep. Olyan képviselő kívánok lenni a jövőben, aki a me-
gye déli területe – az ismerten hátrányosabb helyzetű déli térség – fejlesztéséért kívánom 
a megfelelő fórumokon a szavamat felemelni, s a lehetőségekkel élni. 

A másik szerep egy polgármester kolléga kifejezéséből származik, s ez a „szülész” elne-
vezés. Ő az, aki bábáskodik a folyamatok felett. Nem biztos, hogy mindig az első sorokban 
szerepel, de „kijáró” képviselő módjára, a problémák megoldása érdekében munkálkodik. 
A célom mindenképpen az, hogy a megye megbillent társadalmi-gazdasági egyensúlyának 
visszaállítása érdekében cselekedjek. Az a célom, hogy elérhető, egyenlő esélyek legyenek 
a megye teljes területén.            – Szücs Gábor
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– A közgyűlés óta többször járt a színházban, 
kereste a kapcsolatot a város más művelődési 
intézményeivel. Megnézte az előadások zömét, 
beszélgetett a társulat tagjaival – sikerült kicsit 
akklimatizálódnia?

– Sok találkozón vagyok már túl, de an-
nál több van még hátra. Éppen egy újságíró 
kérdezte tőlem a minap, hogy Békéscsabán, 
Budapesten vagy Székesfehérváron vagyok 
szívesebben? Nehéz volna választani, de 
könnyű megszeretni ezt a várost, kezdem 
kicsit fehérvárinak érezni magam.

– Püspök atyánál is járt. Ennyire fontosnak 
tartja a protokoll-találkozókat? Nem izgatja 
már az érdemi munka?

– Ez is az. Része egy soha véget nem érő 
folyamatnak. A kapcsolatteremtés és -gon-
dozás legalább annyira lényegi eleme egy 
direktor elfoglaltságainak, mint például a 
próbák figyelemmel kísérése.

– Az Echo televízió elnökeként biztosan fel 
tudja mérni, hogy melyik a keményebb dió.
Állni a szabadpiaci versenyt vagy egy költség-
vetési intézményt vezetni, ahol bármikor az 
orrára koppinthatnak, hogy hohó, igazgató úr, 
itt nem hibázhat, hiszen nem a maga cége látja 
kárát, az adófizetők pénzén kísérletezni pedig 
amorális dolog. 

– Nyilvánvalóan az utóbbi. Ha az ember 
elrontja a saját boltját, fizesse meg a tanuló-
pénzt, az ő dolga. Ezt a fajta lazaságot azon-
ban nem lehet megengedni egy teátrum ese-
tében, ahol a gazdálkodási fegyelem betartása 
ugyanolyan fontos, mint a minőségi művészi 
munka, hiszen az igazgató más vagyonáért, 
befizetett adóforintjáért felel. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy ne érezné jó érte-
lemben a magáénak a színházat, sőt.

– Ez talán nem lesz nehéz, hiszen ön is a 
színpadról indult. Színészből színházigazga-

tóvá avanzsálni kicsit olyan, mint szakember-
ből szakpolitikussá válni...

– A színészi attitűdnek semmi köze az in-
tézményvezetéshez. Én egyébként sem szí-
nészből lettem igazgató. Voltam, vagyok az 
is, de amellett szerszámkészítő, műsorkészí-
tő, művészeti vállalkozást üzemeltető, apa, 
férj, barát – nem egyik vagy másik minősé-
gemből avanzsáltam direktorrá, hanem éle-
tem egy bizonyos szakaszában azzá lettem.

– Jó szakaszában? A valódi és belső életko-
rát tekintve is úgy érzi, hogy telitalálat?

– Abszolút. De ezt igazán az elkövetke-
zendő öt év dönti el.

– Kinek akar inkább megfelelni? A közön-
ségnek vagy a szakmának?

– Szerencsétlen dolog, ha a kettő szétcsú-
szik…

– Volt rá példa. Egy ukrán vendégrendező 
által 2006-ban színre vitt Csongor és Tündét 

Lehorgonyozva
KIKÖTŐBEN A VASVÁRI–SZŰCS PÁROS HAJÓJA

A színházban a nézőnek is fontos „szerepe” van, hiszen a történet lel-
ki, szellemi befogadójaként a darab legalább annyira játszódik benne, 
mint a színpadon – véli Vasvári Csaba, a székesfehérvári Vörösmarty 
Színház augusztus elsejével kinevezett új igazgatója. A májusi közgyű-
lésen bizalmat kapott direktor unikális teátrumot ígér, olyat, amely a 
lehető legjobban fedi le az olykor széttartó elvárásokat. 

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

HIRDETÉS
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beválogatták a Pécsi Országos Színházi Ta-
lálkozóra, a közönséget viszont megosztotta, 
sokakban visszatetszést keltett a darab.

– Bekerülni egy nívós találkozóra és va-
lamilyen díjat elhozni onnan két különböző 
dolog. Attól még, hogy valaki egyszer ma-
gasra ugrik, nem lesz magasugró. De vissza-
térve az elvárásokra: egyiket sem jó kiemel-
ni a sok közül. A közönségé és a szakmáé 
kétségtelenül dominánsak, de vannak pél-
dául a társulatnak, a fenntartónak is elvárá-
sai. Úgy hiszem, a lehető legjobb tudásunk 
szerint kell felmutatnunk valamit, ami aztán 
remélhetőleg pozitív visszhangra lel az elvá-
rásokat támasztókban.

– Mondják, hogy vidéken népszínházat il-
lik csinálni. Egy szaklapban elég sajátos értel-
mezést olvastam erről: „a népszínházi koncep-
ció gyakran csak a kommerciális szórakoztatás 
dominanciájának fedőneve”. Egy nagyszerű 
színésztől viszont azt hallottam, hogy az olcsó 
szórakoztatás a néző lebecsülését jelenti. Hol 
az igazság?

– A népszínház szerintem nem „kom-
merszet”, hanem műfaji sokszínűséget 
jelent, ami sokak érdeklődésére tarthat 
számot. A nézőt valóban nem szabad le-
becsülni. Azért megy színházba, mert ott 
valami olyasmit kap, amit sehol másutt. 
Ő a lelki és szellemi befogadó, a történet 
legalább annyira játszódik benne, mint a 
színpadon: az ő nevetésére, felhördülésére, 
sírására, visszafojtott lélegzetére jön létre 
valami, ott, akkor, abban a vissza nem térő 
pillanatban… Többet nyújt mint, a mozi, 
hiszen a szagok, a fények, az izzadtság a 
szereplők homlokán mind valódiak, így a 
nézőben is elevenebb a szánalom, a részvét, 
a megkönnyebbülés, a felszabadult nevetés 
– egyszóval a katarzis. 

– Ha már az érzelmi szélsőségeknél tar-
tunk: „Nem attól lesz progresszív a rendezés, 
hogy meztelenül szaladgálnak a színészek” – 
nyilatkozta nemrég Tordy Géza színész. Az ön 
által vezetett teátrumban – amiként az előd-
jénél, az úgynevezett „Éjszakai színházban” 
előfordult – a meghökkentés elfogadott eszköze 
lesz-e a nézők természetes szeméremérzetének 
sokkolása?

– A színháznak megvan a maga esztéti-
kája, nem live show… Persze a meztelenség 
is érezhető természetesnek, ha annak valódi 
oka van. Ám ha egyfajta effektként jelenik 
meg, és a néző csak úgy emlegeti baráti kör-
ben, hogy képzeljétek, láttam egy darabot, 
amiben a színészen nem volt alsónemű, a 
mondanivaló pedig elsikkad, az baj.

– Agyonnyaggatták a kérdéssel, hogy min-
denkit megtart-e a társulatból? Legutóbb azt 
válaszolta egy rádióinterjúban, talán füstgép-
pel kellene felírnia az égre, hogy végre csilla-
podjanak a kedélyek: igen...

– Elődöm már leszerződtette a társulatot 
erre az évadra, ez tény. Több előadást láttam, 
de más megnézni egy színészt egy darabban, 
és megint más végigkísérni egy próbaidősza-
kot. Itt nem csak az a kérdés, én akarok-e va-
lakit, hanem az is, ő akar-e engem, akarjuk-e 
egymást hosszú távon a közös munkában? 
Szeretném a társulati tagokon kívül a fehér-
vári deszkákon látni például Kubik Annát, 
Udvaros Dorottyát, Cserhalmi Györgyöt, 
akik szívesen dolgoznának velem, erről még 
a pályázat benyújtásakor biztosítottak.

– Milyen a jó színházigazgató? Tekintélyel-
vű? Csapatember?

– Erre van egy egzakt válaszom. Az a jó 
színházigazgató, akinek jó a színháza. Persze 
a kettő között kell okosan mozogni. Csak 
úgy lehet jól működtetni egy csapatot, ha 
befogadnak, de tekintély nélkül az irányítás 
ellehetetlenülne.

– Bosszantja, ha azt kérdezik: mi az, amit 
másként csinálna, és mi az, amit ugyanúgy, 
mint Szurdi Miklós? 

– Szerintem az a természetes, ha nem ha-
sonlítom senkihez magam.

– Szóval e tekintetben igazi színházi ember, 
valódi ego, nem szívesen határozza meg má-
sokhoz képest önmagát – másként kérdezem. 
Ha azt mondjuk: Bujtor-Eperjes-féle veszpré-
mi vagy Alföldi Róbert-féle Nemzeti Színház, 
ha nem is jártunk ott, önkéntelenül elképzeljük 
valamilyennek. Milyen lesz a Vasvári–Szűcs-
féle műhely?

– Ahhoz, hogy kialakuljon rólunk egy 
kép, természetesen idő kell, hiszen az arcu-
latnak rengeteg összetevője van. Minden-
képpen unikális színházat szeretnék, olyat, 
amire igazán büszke a város.

– „Semmilyen szél nem kedvez annak, 
aki nem tudja, milyen kikötőbe tart” – idézte 
Senecát pályázatában. Milyen kikötő a saját, 
személyes életében a Vörösmarty Színház? 

– Nehéz ezt csak magamra levetíteni… 
Talán olyan közeg, amibe szívesen ölöm 
minden energiámat, teljes önmagamat. Re-
ményeim szerint az elvégzett munka nyo-
mán már nem lesz kérdés, hogy milyen is a 
Vasvári–Szűcs-féle műhely – országos hírű, 
olyan, amilyet megbízatásom lejárta, azaz 
2013. július 30. után a város meg akar majd 
tartani, és ehhez ismét bizalmat szavaz. 

 – méhes mónika

A biológusnak, ornitológusnak vagy 
mezőgazdásznak készülő békéscsabai 
fiú hamar lemondott a természettudo-
mányos pályáról, miután a színészmes-
terséget próbálgató ikerhúga egy alka-
lommal elvitte magával a helyi színházi 

stúdióba. 1992-ben végezte el a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetemet, 
játszott a Nemzetiben a szolnoki Szig-
ligeti, a debreceni Csokonai, a győri 
Nemzeti, és a budapesti Madách Szín-
házban; utóbbiban alakította egyik szá-
mára legkedvesebb szerepét, Sándort, 
a Kék rókában. Megpróbálta magát a 
filmvásznon is, többek közt ávósként 
a 6:3-ban, Másik Olivérként a Hello, 
Doki! című televíziós sorozatban. So-
kan egy bank reklámfilmjéhez kötik, 
amit ő tisztességes munkának tart. A 
kinevezése körülményeinek politikai 
aspektusait firtató újságírói kérdéseket 
azzal zárja rövidre, hogy politikai testü-
let csak politikai döntést hozhat, s vall-
ja, hogy az elkövetkező öt év a választás 
helyességét igazolja – a munka minősí-
ti majd. Az Echo televízió elnöki székét 
megtartja a színházigazgatói mellett, 
mivel az „nem jár túl sok operatív te-
endővel”. Művészeti vezetőjével, Szűcs 
Gáborral közösen a nagy színházba 
egyebek mellett klasszikus magyar víg-
játékokból és a világ drámairodalmá-
nak kiemelkedő színműveiből válogat, 
a Pelikán terem „Pszicho-színháznak” 
és formabontó „Barokk operának” 
teréül szolgál, a stúdiószínház pedig 
kortárs magyar kamaradaraboknak ad 
lehetőséget a bemutatkozásra. Vasvári 
Csaba 41 éves, kevés szabadidejében 
sajátos kikapcsolódási formát választ: 
szívesen jár színházba. Egy fia van.

Munkában, 
pihenésben: 
színházban
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Semmelweis-nap

z orvos-kutató 150 évvel ezelőtti 
születésnapjára emlékezve a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamara területi szervezete ezen a napon el-
ismerő okleveleket adott át azoknak, akikről 
úgy ítélték meg, hogy a szakmai munkában 
jeleskedtek. Dr. Rüll Miklós, az intézmény 
fül–orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti osztá-
lyának ez évben kinevezett osztályvezető fő-
orvosa ünnepi köszöntőjében Semmelweis 
Ignác munkásságát és halálának tanulságát 
hangsúlyozta. „A Semmelweis-nap mindig 
egyben a visszatekintés ünnepe is. Ilyenkor 
emlékezünk nagy elődünkre” – mondta dr. 
Rüll Miklós. Ez fontos is, hiszen a nagy or-
vosi felfedezések enciklopédiáját lapozgatva 
kiderül, hogy mennyi téveszme és meny-

nyi lángelme irányította egykor az orvos-
tudományt. Semmelweis ez utóbbiak közé 
tartozik. A korábbi években felfedezésének 
nagyszerűségéről szóltak a megemlékezések, 
a főorvos ez alkalommal azonban a halálának 
tanulságáról is beszélt. A sors fintora ugyan-
is, hogy ő is ugyanabban a kórtünetben halt 
meg, amely ellen egész életében küzdött – 
szepszisben.

Dr. Rüll Miklós emlékeztetett arra, hogy 
ez csak a közvetlen oka volt a halálának, 
hiszen a munkáját ért számos ellenvetés 
következtében Semmelweis Ignác végül is 
megzavarodott állapotban fejezte be életét. 
Mindebből azt a tanulságot kívánta levonni 
hallgatósága számára, hogy mindannyiunk 
számára elérkezik a pillanat, amikor szüksé-
günk lesz másvalaki segítségére, mert egye-
dül képtelenek leszünk kijutni abból a bajból, 
amelybe jutottunk. E gondolatok párhuza-
mában kívánta érzékeltetni, hogy a jelenlegi 
orvosszakma is magára hagyatva érzi magát, 
az egészségügyre jellemző bajok közepette – 
hasonlóan  az orvos elődhöz.

A Semmelweis-napon a tudományos elő-
adások felszólalói között szerepelt dr. Láng 
Judit, aki a kórház szemészeti osztályán foly-
tatott plasztikai sebészeti beavatkozásokat 
foglalta össze. 

Érdeklődésünkre elmondta, ennek aktua-
litását az adta, hogy a beavatkozások száma 
folyamatosan emelkedik. Ennek több oka is 
van. Egyrészt a bőrdaganatos elváltozások 
száma növekszik, jelentős részben a napja-
inkban használatos kemikáliák és a napfény 
károsító hatása miatt. Kevesen használnak 
védekező eszközöket, ennek hiányában pe-
dig olyan balesetek érhetik az embert, ame-
lyek maradandó szem-elváltozásokat idéz-
hetnek elő. Másrészt a média folyamatosan 
a tökéletesség utáni vágyat hangsúlyozza, en-
nek hatására sokan „vérmérsékletük”, és fő-
leg pénztárcájuk adottságainak megfelelően 
választanak plasztikai sebészeti beavatkozást.
 – Szücs Gábor 

Fejér Megye Közgyűlése pályázatot hir-
det a Pécsi Tudományegyetem Szántó 
Kovács János Kollégiumában lévő 20 fé-
rőhely elosztása érdekében. 

A pályázaton azok a Fejér megyei állan-
dó lakcímmel rendelkező fiatalok vehetnek 
részt, akik a 2008/2009. tanévben a Pécsi 
Tudományegyetem valamely nappali tago-
zatos képzésének beiratkozott hallgatói.

A pályázat beadási határideje postán: 
2008. augusztus 15., személyesen: 
2008. augusztus 21., 12 óra. A beadás 
helye: Fejér Megyei Önkormányzati Hi-
vatal Önkormányzati és Intézmény-igaz-
gatási Iroda (8000 Székesfehérvár, Szent 
István tér 9.). A pályázatnak tartalmaznia 
kell: Fejér Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.fejer.hu) letölthető adatlapot, 
melyen rövid szöveges indoklásban sze-
repeltetni kell a pályázó, illetve családja 
szociális helyzetét, lakásviszonyait, a pá-
lyázó pontos elérhetőségére, a kar és a szak 
megnevezésére – amelyre a pályázó beirat-
kozott – vonatkozó adatokat. Igazolást a 
nettó jövedelmi viszonyokról (bér, családi 
pótlék, gyermektartási díj, GYES, GYED, 
iskoláztatási támogatás, munkanélküli el-
látás, táppénz, rendszeres szociális segély, 
ápolási díj, kiegészítő családi pótlék). A 
Pécsett benyújtott kollégiumi igény eluta-
sítását, és annak fellebbezését is. Igazolást 
a tanulmányi eredményről, első évfolyam 
esetén a felvételről szóló értesítést. Esetle-
ges tanulmányi szerződést. 

Az a hallgató pályázhat eséllyel, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem net-
tó 55 000 Ft/fő alatt van és a benyújtott kol-
légiumi igényét elutasították.

A hiányosan vagy késve benyújtott pá-
lyázatok nem kerülnek elbírálásra.

 Fejér Megye Közgyűlése
 Oktatási és Kulturális Bizottsága

Pályázati felhívás

A hagyományokhoz híven július 
elsején ez évben is megrendez-
ték a Fejér Megyei Szent György 
Kórház Romhányi auditóriumá-
ban a Semmelweis-nap alkalmá-
ból a tudományos előadásokkal 
egybekötött ünnepi ülést.  

101. születésnap
101. születésnapját ünnepelte augusztus 1-jén 
a székesfehérvári születésű Kovács Gabriella. 
A családja körében „Ellának” becézett néni 
1907-ben született. 1964 januárjában, 26 év 
munkaviszony után a Megyei Tanács Mező-
gazdasági Osztályáról ment nyugdíjba. Szüle-
tésnapja alkalmából dr. Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Molnár Krisz-

tián, a Fejér Megyei Önkormányzat aljegyző-
je virágcsokorral és könyvvel köszöntötte fel, 
és kívánt hosszú életet az idős hölgynek. Dr. 
Balogh Ibolya a hosszú élet titkáról kérdezte 
az ünnepeltet. Kovács Gabriella szerint ezt a 
szép kort a zenének, a sok kirándulásnak és 
annak köszönheti, hogy nem ment férjhez. 
A zongorán és cimbalmon is játszó hajadon 
ugyanis több mint 50 évig volt tagja a Szent 
István Bazilika Cecília kórusának és előszere-
tettel kirándult a Mátrába. 

A
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– Hát persze, hogy lemondta az első időpon-
tot, közbejött egy műtét… Műtőik és kórter-
meik állítólag jól felszereltek. Főorvos úr mégis 
azt mondja, hogy túl sok jót nem tud mesélni. 
Mi a panasza?

– A kézi műszereink elavultak, akárcsak a 
mikroszkóp és a röntgengép, a javítási mun-
kák sokszor elhúzódnak. Az osztállyal, a 
kórtermekkel viszont valóban semmi gond 
nincs, tény, hogy a magyarországi átlagnál 
messze jobb a színvonal.

– Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben 
a beteganyag? Tényleg gyarapszik a gerincbe-
tegek száma, vagy csak a cégek kotorásznak a 
zsebünkben, masszírozóágyak és csodakenő-
csök garmadáját kínálva?

– 1986-ban egy konferencián számszerű-
sítették ezt igazán először: akkor évente 20 
ezer új beteg jelentkezett ilyen panaszokkal. 
A tendencia emelkedőnek mondható – az 
emberek túlhajszoltak, jellemzően a fizikai 
teljesítőképességüket meghaladóan dolgoz-
nak, sok a gerincsérv, az elcsúszott csigolya.  
A számok persze nem mindig mutatnak va-
lós helyzetképet. Többet is műtenénk, ha 
volna miből.

– A keretgazdálkodásban van ráció – a 
gazdaságis szemével. Ön viszont a betegekkel 
találkozik többet... Mennyit költhetnek imp-
lantációs műtétre?

– Évi 14,6 milliót.
– Ez vicc.
– Rossz vicc. Természetesen nemcsak ez 

a kórház küzd a mindennapokkal. Az uniós 
pályázatoktól sokat várunk, de addig is dol-
goznunk kell.

– Szóval átcsoportosítgat vagy a gazdasági 
osztályon kopogtat. Ám kiszámolni sem lehet 
mindent, hiszen sosem tudni, mikor érkezik 
baleseti sérült.

– Azért vannak jól ismert „szezonok”: 
cseresznyeéréskor az emberek lepotyognak 
a fáról, ha jegesek az utak, sok az esés – eh-
hez nehéz igazítani a keretgazdálkodást. Egy 
motoros pedig bármikor elrepülhet – az 
ilyen műtét költsége általában meghaladja 
az egymillió forintot.

– Közel 30 éve idegsebész. Nem egy kőműves 
szakma az öné, ide kicsit több malter jutott, se-
baj, lekaparjuk vagy kijavítjuk: milliméterekkel 
kell nap mint nap sakkoznia. Bírja idegekkel? 

– A műtéteket? Hát persze hogy bírom. 
Bajom inkább a szakszemélyzet alulfizetett-
ségével van, a legjobb kollégák hagynak itt 
ugyanis. A médiára pedig különösen harag-
szom: ontja a dilettáns, kapzsi doktorokról 

szóló sztorikat, mintha nem is folyna gyó-
gyítás ebben az országban. Az orvosi presz-
tízs romlásának egyenes következménye-
ként szinte majdnem minden nap előfordul 
– az osztályon nem, csak a rendelésen –, 
hogy egy-egy beteg felemeli a hangját. 

–  Bátor dolog ezt kimondania.
– Nézze, attól még, hogy betegjogi biztos 

van, orvosjogi biztos pedig nincs, a rende-
lés nem zavarható meg ilyen magatartás-
sal. Ezeket a  konfliktusokat általában azzal 
oldom fel, hogy azt mondom, az szidhat, 
akit nem láttam el tisztességgel. A várako-
zás hossza pedig a jelenlegi egészségügyi 
rendszer adottsága – amiről nem orvosok, 
hanem politikusok döntenek.

– A kórtermekben más hozzáállást ta-
pasztaltam. Az egyik gerincműtétes hölgy azt 
mondta, irigyli a vidámságát, de nem szereti, 
ha jön, mert amikor nevetteti, fáj... Hogy képes 
megőrizni ezt a derűt?

– Muszáj. Egy agydaganatos lány vagy 
motorbalesetes fiatalember látványát nem 
lehet máshogy elviselni. A nevetés máskü-
lönben – beteg és orvos számára is – haté-
kony terápia. – méhes mónika

E g é s z s é g ü g y

HIRDETÉSLÁTLELET
Ágyszám: 20
Évi átlagos betegforgalom: 800/év
Ellátandó lakosságszám: egymillió fő
Műtétek száma: 600-700/év
Járó-beteg szakrendelés esetszáma: 
9000-10000/év
Feladat: a megye idegsebészeti esete-
inek ellátása, idegsebészeti műtéti ellá-
tást igénylő sérültek fogadása a megye-
határon túlról is. 
Gyógyítási terület: a központi ideg-
rendszer (agy és gerincvelő) dagana-
tos, vérzéses megbetegedései, a gerinc 
degeneratív eltérései  (porckorongsérv, 
csigolyacsúszás), központi idegrend-
szeri baleseti sérülés.  
Együttműködő partner: Országos 
Idegsebészeti Tudományos Intézet.

„Neki a torkát vágtam el, neki a derekát” – mutat két betegére dr. Rónai László idegsebész. A hölgyek mo-
solyognak a takaró mögül, a toroktapaszos párja szerint az asszonyka nagy szájából sem ártott volna lecsip-
penteni kicsit – a derűs légkör elviselhetőbbé teszi a hétköznapokat az osztályon.

MOZ AIKOK A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZETEI ÉLETÉBŐL 

A cseresznyeérés az idegsebészeten is szezon 

Ősztől keresse a könyvesboltokban vagy a 
Ráció Kiadónál (www.racio.hu)!
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SZÁR A MÚLTBAN
Ezen a területen már az őskorban is éltek 
emberek. A földből bronzkori leletek ke-
rületek elő, de rómaiak, hunok és avarok is 
laktak itt, mint ahogy a honfoglalás idején 
a magyarok is birtokba vették ezt a vidéket: 
a források szerint ez a térség a Megyer törzs 
szálláshelyéhez tartozott. A település a nevét 
Árpád-házi Szár Lászlóról kapta, aki állam-
alapító Szent István királyunk unokatestvére 
volt. A török időkben a falu elnéptelenedett, 
majd 1727-ben Gróf Galanthai Esterházy 
József  lett a tatai uradalomnak, így Szár köz-
ségnek is a birtokosa. A gróf 1729-ben kezd-

te el a német jobbágyok betelepítését a bu-
dai Vörösvárról és a Rajna-Majna vidékéről. 
Így a lakosság túlnyomó részben németajkú 
lett. A XX. századi világégések a falu lakos-
ságát is megtizedelték. Az I. világháborúban 
56, a II.-ban 44 szári lakos vesztette életét. 
Emléküket a Községházán elhelyezett tábla 
őrzi. Az igazi csapás azonban a II. világhá-
ború után következett be. 1946. május 11-
én 170 német családnak kellett elhagynia 
Szárt. A kitelepítettek Németországban, 
Dingolfing környé-
kén találtak maguk-
nak új otthont. He-
lyükre túrkevei és 
iszkaszentgyörgyi 
magyar családok 
érkeztek. Két évvel 
később, 1948-ban 
újabb 30 családot te-
lepítettek ki, de már 
csak a közeli Vérteskozmára. Ők 10 
éven belül visszavásárolták szári házu-
kat, vagy új házat építettek a faluban. 

A TELEPÜLÉS JELENE
„A településnek jelenleg 1696 lakosa van” – 
mondja Garán Éva, a falu 2006-ban megvá-
lasztott polgármestere. És ez a szám hosszú 
ideje stagnál. Se nem nő, se nem csökken.  
Bár épül egy új lakópark és az önkormány-
zat is parcelláz fel telkeket, egyelőre még 
nem indult meg a nagyobb arányú betelepü-
lés. Pedig Szárnak közlekedési szempontból 
is kiváló adottságai vannak. Közel az M1-es 
autópálya és a Tatabánya felé menő vonatok 
is érintik a községet. 

Helyben viszonylag kevés a munkahely. 
Van ugyan egy csavargyártó üzem, egy gyü-
mölcsfarm és egy gombatermesztő vállalko-
zás is, de a lakosság nagy része Budapestre 
és környékére vagy Tatabányára jár dolgoz-
ni. A polgármester asszony elmondta, hogy 
nagyobb ipari létesítmény betelepülését 
nem is fogják szorgalmazni, sokkal inkább 
szeretnék kis- és középvállalkozások megte-
lepedését.  

A nemzetiségi hagyományoknak kö-
szönhetően az általános iskolában és az 
óvodában is kéttannyelvű oktatás folyik. 
Mind a két intézményt társulás keretében 
működtetik Újbarok községgel közösen. 
Szintén közös fenntartású a körjegyző-
ség, amelyhez január 1-jén csatlakozott 
Vértesboglár is. Működik még a telepü-
lésen művelődési ház, orvosi rendelő és 
van egy minden igényt kielégítő sport-
csarnok is. 

„Azt hiszem, kevés kistelepülés mond-
hatja el magáról, hogy van a képviselőtes-
tület által elfogadott településfejlesztési 
koncepciója. Mi rendelkezünk ilyen doku-

mentummal” – mondja 
a polgármester asszony. 
Ez a hosszútávú terv 
2013-ig határozza meg 
a fejlesztési irányokat. 
Így könnyebb a pá-
lyázatok megírása is. 
„Vannak olyan önkor-
mányzatok, amelyek 
amire csak lehet, pá-

lyáznak, anélkül, hogy végiggondolnák: 
az adott fejlesztés szükséges-e a település 
életében. Mi csak olyan dolgokra pályá-

1 0  •  F e j é r  L a p 

Szár a bicskei kistérségben, a Vértes és a Gerecse közötti fennsíkon 
fekszik. A környezet idilli, a természeti adottságok kiválóak. A tele-
pülés arra készül, hogy kihasználja az ebből adódó lehetőségeket.  

M e g y e j á r ó

SZ ÁR 

A Vértes kapujában

„Mi csak olyan dolgokra 

pályázunk, ami a fejlesztési 

koncepciónkkal összhang-

ban van.” 

GARÁN 
ÉVA, 
Szár   

polgármestere
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sportéletnek is. A helyi sportklub nemsoká-
ra fogja ünnepelni fennállása centenáriumát, 
de jól működik az íjász egyesület is. A pezs-
gő közösségi élet az év szinte minden hetére 
szolgáltat valamilyen – a falut megmozgató 
– eseményt. A legkiemelkedőbb rendezvény 
a Szent János napi búcsú, de nagy népszerű-
ségnek örvend a havi rendszerességgel meg-
tartott vasárnapi sördélután is. Mindezek 
mellett egyéb jelentős rendezvényeknek is 
otthont ad a település. Idén már második 
alkalommal rendezték meg Száron az Or-
szágos Parasport Majálist. Szintén évente 
visszatérő esemény a falu neves szülötte, 
Romhányi György patológus professzor em-
lékének szentelt, orvosok számára rendezett 
lelki gyakorlat, melyen neves közéleti 
személyiségek, orvosok tartanak 
elmélkedést a szári katolikus temp-
lomban.          – h. z.

 

zunk, ami a fejlesztési koncepciónkkal össz-
hangban van” – mondja Garán Éva. A tervek 
között szerepelnek például infrastrukturális 
fejlesztések: az utak, járdák rendbetétele, a 
közintézmények felújítása, a felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása, de egy olcsó és 
hatékony önkormányzati hivatal kialakítása 
is. „Nagy lehetőség van a turizmusban is. 
A település egy része már a Vértesi Natúr-
park területe. Ezt érdemes lenne kiaknázni” 
– sorolja a fejlesztési lehetőségeket a pol-
gármester asszony.

AKTÍV KÖZÖSSÉG
A közösségi élet nagyon aktív. A helyi német 
nemzetiségi tánccsoport messze földön is-
mert. Jelenleg 115 tagja van. De magas szín-
vonalon működik a nemzetiségi énekkar, a 
nyugdíjas énekkar, a zenekar és a mazsorett- 
csoport is. Nagy hagyományai vannak a 
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M e g y e j á r ó

NÉVJEGY

Szár
A település rangja: község 

Irányítószám: 2066 
Körzethívószám: 22
A település honlapja: 

www.saar-ujb.hu/saar/
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M ú l t i d é z ő

– A valamikori Szűz Mária prépostság – ma romkert – és 
a Szent István-i ünnepkör is mindig a politikum kereszt-
tüzében állt. Érezhető volt ez a történelmi zaklatottság a 
harmincas években? Mit jelentett a megyeszékhelyen és 
környékén élők számára a rendhagyó országgyűlés? 

– Ahogyan Hóman Bálint, az akkori kultuszmi-
niszter megfogalmazta: Székesfehérvár önmagára 
eszmélt. Ekkor született a modern város, nem a 

60-as, 70-es években, amikor ipari vízfejjé duzzadt! Az I. és II. vi-
lágháború közti időszeletben találta meg igazán a helyét. Az európai 
közlekedési folyosó egyik stratégiailag jelentős csomópontjaként 
komoly hídfőállása volt a repülésnek, a hírközlésnek, a hadászatnak, 
s emellett szervesen illeszkedett közvetlen környezetébe, a megyébe 
is. Mindehhez adódott egyfajta történelmi pluszként István király ha-
lálának 900. évfordulója, amelyre Csitáry G. Emil polgármester – aki 
a Szent Imre évet még főjegyzőként csinálta végig – tudatosan készült, 
felismerve az ünnep nemzetközi, városfejlesztési jelentőségét.

– A városfejlesztési jelentőség világos, de a nemzetközi…
– A Szent Imre évvel, 1930-ban lépett először a trianoni Ma-

gyarország a világ közvéleménye elé. Hajószám látogattak hazánkba 
Amerikából is, természetesen zömmel magyarok, de végre ránk irá-
nyult a figyelem. Csitáry levonta az eseménysorozat tanulságait.

– Igen ám, de a Tisztelt Háznak „kőbe vésett” helyszíne volt. 1848 
ifjúsága rögzítette a 12 pontban: „Évenkénti országgyűlést Pesten”.

– Nem is volt egyszerű onnan kiemelni. Ferdinánd óta nem tör-
tént ilyen Fehérváron. Két évig tartó jogi procedúra előzte meg a 
jeles napot, amelyen egyetlen törvényt alkottak a városháza díszud-
varán: a Lex Albensis Szent István érdeméről rendelkezik.

– Előfordult máskor is, hogy a kétkamarás parlament együtt ülésezzen?
– Nem. A korszak történetében egyedülálló jelenség volt az ese-

mény. Újjáépítették a városházát, szobrokat emeltek, megújultak a 
környező utcák. Megmaradt egy filmfelvétel arról, ahogyan Aba 
Novák Vilmos magyarázza Horthy Miklósnak tervezett Seccóját az 
üres falak előtt: ezt és ezt szeretném ide festeni… Beszélgettem olya-
nokkal, akik megélték mindezt – lelkesen készült mindenki.

– Ha egyetlen jelzővel kellene illetnie az ünnep hangulatát, melyiket 
választaná?

– Az emelkedettséget. 101 ágyú dördül el, amikor a kormányzó át-
lépi a városhatárt. A zárda növendékei maguk hímezte ruhában állnak 
sorfalat, blúzukon élénk zöld, meggypiros népi motívumok. Az ország-
nagyok díszmagyarban, arany és barna drapériák, angyalos címerek, 
dalárda énekel. A Szent István-szobron nemzeti színű lepel, amely két 
árbocra szaladva lesz zászlóvá. A lemenő nap fénye csillog a bronzon, 
és amikor besötétedik, csak két elem úszik fényben a téren: a szobor 
és a megyeháza timpanonja, rajta a királlyal, aki éppen Szűz Máriának 
ajánlja fel  országát – ez megyénk címerképe ma is.   – méhes mónika

AKUSZTIKUM: AZ ESEMÉNY (VISSZ)HANGJAI
„Alba Regia él és ünnepel”
Márai Sándor tudósításából
„Virágos kert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntözé híven Szűz Mária.
Kertésze e kertnek Szent István vala…”
Az Ének Szent István királyhoz című kórusműből, amelyet
erre az alkalomra írt  Kodály Zoltán, előadta a Budai Dalárda

 
ÖRVENDEZZ, KIRÁLYI VÁROS
Tisztelettel meghívjuk Önt Fejér Megye és Székesfehérvár Ön-
kormányzatának közös ünnepségére, augusztus 15-én 17 órától 
a Szent István térre. Ünnepi köszöntőt mond: dr. Balogh Ibo-
lya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke. Ünnepi beszédet mond: 
Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere. Gaude 
Civitas Regia – műsor Szent István tiszteletére a Vörösmarty 
Színház művészeinek előadásában.

MEGNYÍLNAK A KIRÁLYSÍROK
A romkert augusztus 13. és 20. között megnyitja a közös sírhelyet. 
Megtekinthető a tavaly átadott Pipo torony alatti rész és az idei év 
szenzációs felfedezése: megtalálták az egykori prépostság kerengőjét.
Megjelent Éry Kinga szerkesztésében A Székesfehérvári Bazilika 
embertani leletei 1848–2002 című kötet. A gazdagon illusztrált 
könyv a teljes embertani leletanyagot bemutatja nemcsak a szak-
mának, hanem az érdeklődő közönségnek is.

Augusztus huszadika históriánk egyik leghányatottabb 
sorsú dátuma. A Bach-korszak betiltotta, a kommuniz-
mus kilúgozta, 2006 vihara emberéletet is követelt. Ám 
volt ezen ünnepnek „ünnepnapja” is: 1938-ban Szé-
kesfehérváron tartottak Szent István tiszteletére kihe-
lyezett országgyűlést. Dr. Demeter Zsófiával, a Megyei 
Múzeum igazgatójával beszélgettem.

HIRDETÉS

70 ÉVE – ÜNNEPI  KIHELYEZETT ORSZ ÁGGYŰLÉS 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

 Házon kívül
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– Egyre több a hagyományőrző egyesület. 
Ilyen vonzó letűnt korok viseletében kardozni?

– A hézagos, pesszimista történelemok-
tatás jóval komolyabb indok. Sok a fehér 
folt, ami toldozásra vár.

– Mit ért pesszimizmus alatt? A vesztes 
csaták garmadát?

– Például. Pedig voltak ellenkező elője-
lűek is, amiről nem írnak a tankönyvekben. 
Árpád vezér 907 júliusának elején szétverte 
a Gyermek Lajosnak nevezett német király 
nyugat-európai egyesített páncélos had-
erejét. Ez nemcsak egy csata volt, hanem a 
Kárpát-medencei megmaradás záloga, leg-
alább annyira fontos, mint az államalapítás. 
A vezér három fia, Tarhos, Üllő és Jutas az 
életével fizetett a győzelemért. Erre az ese-

ményre emlékezve rendeztük meg az Ár-
pád-házi fesztivált Csőszön, ahová sereglet-
tek mindenfelől, Gödöllőtől Budapesten át 
Dunaújvárosig. Az uralkodóház mindegyik 
királyára büszkék lehetünk valamiért, tör-
vényalkotói gyakorlatuk vagy hadvezérként 
szerzett érdemeik okán. I. Béla, Könyves 
Kálmán, II. András…

– És Gertrudis, meg a merániaiak? A Bánk 
bánban egy gyenge kezű, pazarló királyt is-
merhettünk meg.

– Ha Szíriában jár, kérdezze csak meg a 
helyieket, mindenki tudni fogja, hogy a tör-
ténelembe a keresztesek legerősebb vára-
ként bevonult építmény a magyarok királyáé 
volt. Ám arról, hogy ki építtette, működtet-
te, arról a história mélyen hallgat idehaza. 
II. Andrásnak a Szentföldön 15 ezer harcosa 
volt. Összehasonlításul: Oroszlánszívű Ri-
chárdnak nyolcezer.

– Ha már fehér foltok: nemcsak az Árpád- 
házi királyok idejében akad toldozni való.

– Ezért idézünk meg más korokat is. Ad-
tunk elő jelenetet a török-magyar világból, 
1848–49-ből, még 1956-ból is.

– Az előadásaik alkalmiak, de Ön alkot ma-
radandót, diorámáit több ezren látták. Az 1:35 
léptékű, A Kelet és Nyugat találkozása címűt a 

millecentenáriumra készítette. Lapát tenyerével 
és vaskos ujjaival hogy képes ilyen aprólékos, fi-
nom munkára? A harcosok kardja körülbelül egy 
centiméter, pontosan illeszkedik a hüvelybe…

– Nem is tudom, érzék kell hozzá. Régi 
szenvedély ez, még kiskoromban Gulliver 
kalandjai és Dugasz Matyi birodalma va-
rázsolt el, azóta bíbelődöm szívesen ilyes-
mivel. A közönség szereti, hiszen a múltba 
enged látványos bepillantást. Az említett 
dioráma kelet-magyarországi részén egy 
szerzetes és nyugati öltözetű királyi embe-
rek éppen a szállásbirtok lakóit hívják meg 
a koronázási ünnepségre. 

– Műhelye közepén egy festmény áll, szin-
tén toldozásra várva. A képen a csinos hölgy 
arca mellett két golyó ütötte lyuk. Jól sejtem a 
koordinátákat: szovjet katonák, 1945?

– Jól sejti. A hölgy egy II. világháborúban 
szolgált tábornok felesége volt. Több ehhez 
hasonló munkám akadt már, volt köztük 
olyan is, amelyen beletrafáltak a portré kö-
zepébe. Ám ez olyan emléke egy szörnyű 
korszaknak, amin még segíthetünk. A hábo-
rú áldozatain, a hozzátartozókon már nem, 
a megerőszakolt lányok, asszonyok méltósá-
gán esett foltot pedig nem lehet restaurálni.

 – méhes mónika

A  h ó n a p  e m b e r e

Restaurált 
történelem 

Székesfehérvár belvárosában, 
a Szent István Művelődési Ház 
portáján teljesít olykor szolgá-
latot Balázs Miklós. Ilyen por-
tással azonban kevés intézmény 
büszkélkedhet. A Herenden 
porcelánfestőként végzett de-
koratőr, kirakatrendező és 
grafikus, a Csőszi Történelmi 
Haditorna és Hagyományőrző 
Egyesület elnöke, a magyarság 
múltjának kiváló ismerője dio-
rámáit – azaz miniatürizált tör-
ténelmi jeleneteit – több ezren 
látták a kiállításokon.

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
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FEJÉR MEGYEI IFJÚSÁGI NAP 
– FINÁLÉ: AGÁRD, VVSI-SPORTTELEP,
SZEPTEMBER 6.

Sárkányhajó, kongashow, 
amatőr zenekarok, 
tűzzsonglőrök…
A megye ifjúságáért dolgozó civil szerve-
zetek, így a Csipesz Ifjúsági Egyesület – a 
Fejér Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport 
Bizottságának támogatásával – azt a célt 
tűzték ki maguk elé: hagyományteremtő 
szándékkal megszervezik a Fejér Megyei 
Ifjúsági Napot. Ez lesz az első olyan ifjúsági 
rendezvénysorozat, amely célközönségének 
a középiskolás korosztályt tekinti, ezen be-

lül – kiemelten – a hátrányos helyzetű fia-
talokat. 

Az egész napos rendezvény az egészséges 
életmód, a pozitív életcélok, a drogprevenció, 
a hagyományőrzés, a tehetséges fiatalok be-
mutatkozása, a fiatalok érdeklődési terüle-
teinek bemutatása és kulturált szórakozása 
jegyében zajlik. Kreativitásra és élményszer-
zésre alapuló interaktív tevékenységekkel, 
tehetségkutatással és amatőr csoportok be-
mutatkozási lehetőségével biztosítják a kel-
lemes időtöltést a fiatalok számára.

A programok között szerepel: sárkányha-
jó bemutató, kajakozás, kenuzás, tűzzsong-
lőrök bemutatója kongashow-val, civil falu, 
kézművesek, fafaragók kiállítása, hőlégballo-
nozás, középiskolai amatőr zenei együttesek 

bemutatkozása nagyszínpadon, mászófal, 
monocikli triálosok bemutatója, ability pá-
lya (fogyatékkal élők elfogadására nevelés), 
interaktív amatőr színjátszók. Ezenkívül a 
szermentes élményt biztosítja a Zöld Alma 
Alapítvány, egészséges életmódra nevelő 
programjával, valamint közreműködik a 
FSZH MOISZ Közép-dunántúli Regionális 
Ifjúsági Szolgáltató Iroda (információátadás 
pályázati lehetőségekről a fiatalok számára). 
Koncertfellépő Szabó Eszter és Kontor Ta-
más. Változatos programjaikkal a szervezők 
minden érdeklődő középiskolást várnak!
Támogatóink: Velencei-tavi Vízi Sportiskola, 
Alba Volán Zrt., Printpartner Irodaszer, Vénusz 
Nagykereskedelmi Kft., Aranyalma Cukrászda, 
Szuna Kft., Zrínyi Cukrászüzem, Alba Mineral.

Felhívás: A Fejér Megyei Önkormányzat tá-
mogatásával a megyei ifjúsági civil szervezetek 
megyei ifjúsági napot szerveznek.   A  „FINálé 
– ez nem a vég, hanem a kezdet” elnevezésű 
fesztivál fontos programpontja a tehetséges 
megyei fiatalok segítése, azáltal, hogy bemu-
tatkozási, lehetőséget biztosítunk számukra. 
A fesztivál időpontja: 2008. 09. 06. Helye: 
VVSI (Velence-tavi Vízi Sportiskola), Agárd.
Pályázók köre: Olyan amatőr színjátszó körök, 
zenei együttesek és tánccsoportok, melyek tagjai 
között Fejér megyei középiskolások szerepelnek.
Pályázás módja: rövid bemutatkozó levél (ala-
kulás időpontja, tagok száma, elérhetőségek, 

művészeti stílus, eddig elért eredmények, cél-
kitűzések, középiskolások száma a formáció-
ban, speciális igények), tánccsoportok részéről: 
hang-, illetve videó felvétel beküldése a bemuta-
tandó koreográfiáról; zenei együttesek részéről: 
hanganyag beküldése, melyen az együttes által 
előadott 3 zeneszám hallható, ebből legalább 
egy saját szerzemény; színjátszók részéről egy 
előadás videofelvételének beküldése, melynek 
időtartama minimum 20, maximum 60 perc. 
Mindhárom kategóriában lehetőség van inter-
netes oldal elérhetőségének beküldésére, melyen 
az előadók megtekinthetőek, meghallgathatóak.
Pályázati határidő: 2008. augusztus 25. 
Ezen időpont után beérkezett pályázatokat 
nem tudunk elfogadni.
Beadás helye: 2484 Agárd, Mikszáth Kálmán 
u. 35., interneten: metasrac@gmail.com. A 
levél tárgyánál kérem jelölje meg a kategóri-

át, melyben pályázni kíván, valamint a FINálé 
megnevezést.
Elbírálás menete: a beérkezett pályázatokat 
szakértői bizottság bírálja el, mely a feszti-
vál szervezőiből, pedagógusokból és megyei 
együttesek tagjaiból áll. A pályázat sikerességé-
ről legkésőbb 2008. augusztus 29-ig értesítjük 
a pályázókat. Kapcsolattartó személy: Márton 
Péter (06 30 4795828). 
Fontos információk: 1. A pozitív elbírálást 
követően a fellépés részleteit a csapatokkal 
egyénileg egyeztetjük. 2. A szervezők fedett 
színpadot, színpadtechnikát, hangosítást biz-
tosítanak a fellépők számára. 3. A szervezők 
fenntartják a jogot, hogy a fellépők sorrendjét 
maguk határozzák meg. 4. A pályázatban részt 
vevők számára nincs regisztrációs vagy neve-
zési díj, a rendezvény ingyenes, útiköltség té-
rítésére azonban nincs lehetőség.

Pályázati felhívás 
középiskolás amatőr művészeti 
csoportok, együttesek számára

Óriási szabadtéri 
játszóház 
2008. július 6-án, vasárnap 8 órakor indult 
Székesfehérvárról az a 35 állami gondozás-
ban nevelkedő 4-15 éves gyermek, akik a 
„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület  
révén a T-Com áprilisban kiírt pályázatának 
haszonélvezői lehettek. Ezen a forró vasár-
napon nyolc felnőtt önkéntesünk vállalta, 

hogy elkíséri a saját családjuk nélkül élő 
gyerekeket. A budapesti Hajógyári-szige-
ten mesepark várta a kicsiket, koncertekkel, 
bábelőadásokkal, babajátszókkal, kézműves 

foglalkozásokkal, fejlesztőjátékokkal, ügyes-
ségi és sportvetélkedőkkel, társasjátékokkal, 
játékos próbatételekkel, mézeskalács-házi-
kóval, zenés műsorokkal, interaktív mese-
előadással és sok-sok ajándékkal.

A rendezvény fő témája a víz volt. A gyere-
kek játékos-ismeretterjesztő formában min-
dent megtudhattak a víz élettani hatásairól, 
a Föld vízkészletéről, a vízvédelemről, az ás-
vány- és ivóvizekről.   

– Janó Andorné, elnök „Vigyázó kéz” 
Gyermekvédelmi Egyesület
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K e r e s z t r e j t v é n y 

A helyes megfejtést 2008. augusztus 25-ig beküldők között 2 fő részére szóló 3 éjszakás félpanziós üdülést sorsolunk ki a Kristály Hotelben.  A megfejtéseket postán a 
Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk.  Júliusi nyertesünk: Kovács Imre, Székesfehérvár

Hazánkban több helyszínen is 
bemutatott kiállítási anyag széles-
körű érdeklődést váltott ki. Szé-

kesfehérváron a Városi Képtár bemutató-
termében augusztus 1-jétől október 31-ig 
várja a közönséget. A tárlat sokszínűségé-
ről Gyarmati Gabriellával, a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mi-
hály Múzeumának művészettörténészével, 
a tárlat rendezőjével beszélgettünk.

– Miből állt össze a kiállítás anyaga?

– A kiállítás képzőművészeti anyaga, ha 
csak vázlatosan is, de igyekszik Munkácsy 
Mihály teljes életútját végigkövetni és be-
mutatni a közönségnek. A gyűjteményben 
szereplő 33 festményből 32-nek vitéz Pákh 
Imre, az USA-ban élő magángyűjtő a tulaj-
donosa. Egy festmény a Békés Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságának Munkácsy Mihály 
Múzeumából való. A tárlat másik egysége a 
Munkácsy múzeum 517 tételt magába fog-
laló relikviagyűjteményéből mutat be válo-
gatást, valamint olyan személyes használati 
tárgyakat, amelyek segítségével reményeink 
szerint sikerül közelebb hoznunk a látoga-

tókhoz a híres művészt. A fehérvári kiállítás 
szervezője Derecskei Andrea, a Bübali Kft. 
ügyvezetője, a helyet Szűcs Erzsébet igazga-
tónő segítségével a Városi Képtár biztosítja.

– A műtárgyakat az elmúlt három év során 
az ország több helyén is bemutatták. Mit ta-
pasztaltak, milyen érdeklődés fogadta az élet-
művet?

– Munkácsy közkedveltsége, kultusza 
máig létező. A mai közönség ugyanannyira 
kedveli a művészt, mint a saját korában. Ezt 
az is igazolja, hogy a korábbi helyszíneken 
mindenütt csúcsot döntött a látogatók szá-
ma.  – Szücs

MUNKÁCSY MIHÁLY ÉLETMŰVÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS NYÍLT A MEGYESZÉKHELYEN

A művész alkotásai napjainkban is népszerűek

A
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– A megye összességében jól áll csatornázottságát tekintve – a fo-
gyasztó komfortérzetén kívül miért fontos, hogy mindenki élhessen 
a szolgáltatással?

– A szippantós kocsi alkalmazása körülményes és drága, hat-
hétezer forintot is elkérnek egy fordulóért. A nem teljesen szige-
telt tárolókból való szikkasztás – azaz a híg rész szabad elfolyá-
sának biztosítása – pedig a talajvíz közvetítésével elszennyezi a 
felszíni vizeket is. A szennyvíztisztító telep ezzel szemben biz-
tonságos gyűjtőhely, ahonnan olyan víz kerül ki, amelynek szen-
nyezőanyag-tartalma nem haladja meg az előírt határértékeket.

– A határértékek azonban a szabályok szigorodásával egyre lej-
jebb kúsznak. A régi szennyvíztisztító-telepek képesek azok betar-
tására?

– Nem könnyen. Változtak ugyanis a fogyasztói szokások. 
Amióta átalakult az állami támogatás rendszere, és megdrágult 

ez a szolgáltatás is, az emberek jóval kevesebb ivóvizet használ-
nak, a csatornába jutó szennyező anyagok mennyisége azonban 
lényegesen nem változott, így a szennyvíz jóval töményebb, 
mint egy-két évtizede. Az önkormányzatok persze nehezen ér-
tik meg, hogyan lehet egy telep túlterhelt, ha a befogadott víz 
kevesebb. A településeknek legtöbbször nincs pénzük a fejlesz-
tésre, pályázatot ilyenre nemigen írnak ki, hiszen az unióban 
elsősorban a „közműollóra” figyelnek, azaz mindenütt legyen 
ivóvíz és csatorna.

– Ha az önkormányzatnak nincs pénze, befektetőért sóhajt...
– A befektető megoldás lehet, de nem mindig, hiszen az is a 

maga hasznát nézi, nem akarja a falu gondját a nyakába venni, de 
van erre is pozitív példa. Etyeken nemrég bővítették a szenny-
víztisztító-telepet szakmai befektető bevonásával.

– És ha nincs olyan „külsős”, aki biztosítsa az anyagi feltétele-
ket?

– A gánt-zámolyi szennyvízrendszer terve szerint például a 
Fejérvíz lesz a beruházó, a bank számára a lakókkal kötött szol-
gáltatási szerződések jelentik a garanciát. Ha minden jól megy, 
jövő év elején átadjuk a korszerűsített szennyvíztisztító-telepet. 
Így jóval hatékonyabb, gazdaságosabb lesz a telep működése, a 
települések pedig szabad kapacitáshoz jutnak, sőt emiatt még a 
csatornadíj sem emelkedik. 

– Miután a szennyvizet megtisztították, mi lesz a telepeken kelet-
kezett szennyvíziszapból?

– Virágföld például. A préselt iszapot általában hulladékke-
zelő-telepekre szállíttatjuk el, ahol a szárazabb szerves anyagot 
az iszappal együtt komposztálják. Használják a terméket a felha-
gyott bányaterületek rekultivációjára is, mert kitűnő minőségű 
termőföldréteget képez a lecsupaszított talajon. A szennyvizek 
ártalmatlanítása, tisztítása azért is fontos, mert ha az oldott 
nitrogén- és foszfor vegyületek a felszíni vizekbe jutnának, ott 
káros vízvirágzást, súlyosabb esetekben halpusztulást okozná-
nak, illetve ellehetetlenítenék például a Velencei-tó üdülési célú 
hasznosítását.

– A szennyvíztisztítás jelenti tehát a környezetvédelmet a vízmű-
nél?

– Részben. Nálunk általános a környezettudatos munkavég-
zés, ezt írja elő az ISO 14001-es környezetirányítási rendsze-
rünk is. Minden hulladékot szelektíven gyűjtünk, ahol lehet 
újrapapírt használunk, a PET palackokat összenyomjuk, nyom-
tatópatront, elemet csak a régi leadásával lehet cserélni, de talán 
legfontosabb a vízbázisvédelem. Ahol szükséges, a vízkivételi 
helyeket háromfokozatú, több négyzetkilométer kiterjedésű 
védterület övezi. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy ne folyhas-
son környezetkárosító tevékenység ezeken a területeken. Ha 
ilyet észlelünk, hatósági eljárást indítunk. Így védjük a vízbázist 
és a környezetét, a kettővel pedig az emberek egészségét, hiszen 
az egészség- és környezettudatosság egymástól nem választható 
el. – 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

Virágföld 
a szennyvízből

A vízmű a szennyvíz megtisztí-
tásával „rejtett szolgáltatásként” 
igen komoly környezetvédelmi 
tevékenységet végez. Minden se-
gítséget megad ahhoz is, hogy az 
önkormányzatok fejlesztései ne 
„ülepedjenek le” az uniós elvárások szintje alá – 
ezért is van szükség jól működő szennyvíztisz-
tító-telepekre. A szakemberek gondoskodnak a 
vízbázisok biztonságáról is: Rácskai András, a 
Fejérvíz Zrt. Üzemviteli Osztályának vezetője 
szerint a vízhasználat terén az egészség- és kör-
nyezettudatosság egymástól elválaszthatatlan 
fogalmak. 
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