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Félidőben
Két éve voltak az önkormányzati 
választások. Az évforduló kapcsán 
dr. Balogh Ibolyával, a közgyűlés 
elnökével beszélgettünk. 
 – 4. ol dal

  

Anyai örömök előtt 
Az olimpiai 4. helyezett 
válogatott kézilabdázó, Ferling 
Bernadett mindennapjaiba 
pillanthatunk be.     
 – 9. ol dal

 F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p
  

A szellem régióiban
Interjú L. Simon Lászlóval, a 
Fejér Megyei Közgyűlés Oktatási 
és Kulturális Bizottságának elnö-
kével. 
 – 6. oldal

 

„A történelem nem 
kitörölhető”
Október 23-án a megyei és városi 
önkormányzat vezető testülete 
közösen emlékezett a Megyeháza 
dísztermében.  – 2. ol dal

Vörösmarty 
szülőfaluja 
– Kápolnásnyék

   MEGYEJÁRÓ – 10. oldal
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
52. évfordulójára emlékeztek Székesfe-
hérváron. Az ünnepségsorozat október 
22-én kezdődött. Reggel az emlékezők 
a bazilika emlékkeresztjénél rótták le 
kegyeletüket, majd az 56-osok terén álló 
emlékműnél, a Szabó-palota és a Magyar 
Király Szálló falán elhelyezett emléktáb-
láknál koszorúztak. Október 23-án a ha-
gyományokhoz híven a megyei és a városi 
önkormányzat vezető testülete közösen 
emlékezett a Megyeháza dísztermében. 

A megyeházi rendezvény a dunaújvárosi 
Móricz Zsigmond Általános Iskola tanuló-
inak színvonalas műsorával kezdődött. Ez-
után dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet. 
„Október 23-a azóta nemzeti ünnep, hogy 
együtt vetettünk véget a hazugság rendsze-
rének. Mindez a rendszerváltoztatáskor tör-
tént, amikor az idegen hatalmakat kiszolgá-
lók langymeleg, puha, maszatolós és éppen 
ettől kegyetlen diktatúrájának vége szakadt” 

– mondta az elnök asszony. „1989-ben ösz-
szefogott az ország azok ellen, akik azt ha-
zudták, hogy a rendszer megreformálható, 
pedig alapjaiban volt rossz, aljas és elfogad-
hatatlan. Nem csoda, hiszen 1956-ban, vér-
ben született. Magyarok vérében, penészes 
szagú pincékben és börtönudvarokon, ahol 
kenderkötélen lógtak a nemzet legjobbjai – 
mutatott rá az elnök asszony a történelmi 
összefüggésekre –, ezért akarták 1956-nak 
még az emlékét is eltörölni. De a történelem 
nem kitörölhető. Hiába hazudnak reggel, 
délben és este.” 

„1956 azt az üzenetet sugározza a mának, 
hogy még a fegyverekkel, tankokkal, mate-
riális túlerővel szemben is van valami, ami 
mindennél erősebb. S ez a nemzeti össze-
fogás. Isten adjon erőt ’56 örököseinek!” – 
zárta gondolatait dr. Balogh Ibolya. 

A megye és a város önkormányzatának 
közös ünnepi megemlékezése a város tár-
sadalmi és politikai szervezeteinek, a törté-
nelmi egyházak képviselőinek és az ünnep-

lő lakosoknak a részvételével a Szent István 
Bazilika oldalánál, az ’56-os emlékkeresztnél 
a honvédség díszszázadának bevonulásával, 
a történelmi zászlók behozatalával folytató-
dott. A Vörösmarty Színház művészeinek ün-
nepi műsorát követően dr. Vizi László Tamás 
tanszékvezető, a Kodolányi János Főiskola 
tanára mondott beszédet. „Aligha találunk 
a magyar történelem korszakait vizsgálva 
olyan évszázadot, amelyben a magyarság ne 
vívta volna ki a világ, de legalábbis Európa 
elismerését, megbecsülését. Így volt ez a Rá-
kóczi-szabadságharc idején, 1848-49-ben 
és 1956-ban is” – mondta dr. Vizi László 
Tamás. Majd hozzátette: „A ma Magyaror-
szága 1956 történelmi múltjából és politikai 
örökségéből táplálkozik.”

A megemlékezés végén a megye és a vá-
ros vezetői, a fegyveres és rendvédelmi szer-
vek, a történelmi egyházak és a civil szer-
veztek képviselői helyezték el koszorúikat 
a bazilika falánál, az ’56-os emlékkeresztnél. 
 – Szücs

Konzultáció
a fejlesztésekről
Fejér megyébe látogatott Danuta Hübner, az Európai 
Bizottság tagja, a regionális fejlesztésért felelős biztos 
október 17-én. Székesfehérváron, a részben uniós forrás-
ból felújított Hiemer-ház dísztermében találkozott Fej-
ér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyei közéleti, 
politikai személyiségekkel, városi vezetőkkel. Az esemé-
nyen az európai uniós biztos konzultációt folytatott az 
uniós fejlesztési elképzelésekről dr. Balogh Ibolyával, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnökével.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN

„A történelem nem kitörölhető”
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Felavatták Fejér megye ötödik mentő 
esetállomását Enyingen. A régió sürgős-
ségi ellátásának helyzete jelentősen javul-
hat, hiszen az esetállomássá fejlesztéssel 
Fejér megyében az ilyen központok szá-
ma ötre nőtt. Mór, Bicske, Dunaújváros 
és Székesfehérvár mellé felsorakozhat 
Enying is.

z új mentőállomás átadási ünnep-
ségén dr. Székely Tamás egészség-
ügyi miniszter avatóbeszédében 

elmondta: fontos szakmai célkitűzés, hogy 
sürgősség vonatkozásában az ország egész 

területén minél hamarabb legyen teljes lefe-
dettség, vagyis ha szükség van rá, a mentő 
15 percen belül kiérkezzen a baleseti hely-
színre és életmentést kezdhessen. 

– A mai naptól a Mezőföldi emberek 
még nagyobb biztonságban érezhetik ma-
gukat, hiszen baleset esetén Mezőszilastól 
Mezőszentgyörgyig a szakemberek időben 
tudják ellátásra szállítani a betegeket – eze-
ket a gondolatokat már dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke fogalmaz-
ta meg. Majd fontosnak tartotta kiemelni, 
hogy Enying nem tétlenül várta az OMSZ 
segítségét, hanem felgyorsította a hatósági 
eljárásokat és hozzájárult a mentőállomás 
felszereléséhez, továbbá szolgálati lakást 
biztosított a mentőtisztek számára. Tóth 
Dezső, Enying város polgármestere arról 
beszélt, hogy október 3-a az enyingiek és a 
Mezőföld térségében lakók számára emlé-
kezetes marad. Ismert, hogy a térség a régió 
hátrányos helyzetű területei közé tartozik. 
Az új mentőállomás azonban felszereltsé-
gében és szakemberállományában is kellő 
színvonalú.

A történelmi egyházak képviselőinek 
áldása után felavatták az új épületet. Ennek 
alkalmából az állomásvezető jelentést tett 
rádió adó-vevőn, így az Országos Mentő-
szolgálat vérkeringésébe hivatalosan is be-
került az új állomás. – Szücs 

Éppen fél évszázada folyik mezőgazda-
sági képzés Seregélyesen: a Fejér Megyei 
Önkormányzat Oktatási és Kulturális 
Bizottsága támogatásával megrendezett 
jubileumon részt vettek olyanok is, akik 
több évtizeddel ezelőtt koptatták az isko-
lapadokat vagy álltak katedrán az intéz-
ményben. Az iskola fennállásának 50. év-
fordulóján Eötvös József nevét vette fel.

– Azért esett rá a választás, mert azon 
túl, hogy a magyar irodalom és az 1848-
as forradalom kiemelkedő alakja volt, a 
kiegyezés utáni magyar közoktatás alapja-
inak megalkotásában vett részt népiskolai 
törvényével. Erősen kötődött Fejér me-
gyéhez: itt volt aljegyző az 1830-as évek-
ben, és Ercsiben van eltemetve – mondja 
Butola Zoltán igazgató.

Az eredetileg mezőgazdasági gépész 
képző iskolában elindult a szakközépis-
kolai oktatás is a nyolcvanas években, a 
kétezres évek elejétől pedig környezetvé-
delmi és informatikai irányultságú oktatás 
folyik az intézményben. A mezőgazdasági 
gépész, illetve géplakatos képzés négy, a 
növénytermesztő gépész, hegesztő és ka-
rosszérialakatos képzés két évig tart. A me-
zőgazdasági vonal mindvégig megmaradt 
az elmúlt ötven évben.

Nagy erő van 
az összefogásban
Kelet-Közép-Európa autistákat segítő 
szervezetei találkoztak október 3-án 
a Szent István Művelődési Házban. A 
hazánkon túl Horvátországból, Romá-
niából, Szlovákiából és Szlovéniából 
érkezett résztvevőket dr. Balogh Ibo-
lya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntötte. A találkozóhoz kapcso-
lódott a Nyitott szemmel című fotó-
kiállítás, amelynek képeit autisták ké-
szítették. A szakemberek hosszú távú 
együttműködésben állapodtak meg 
a székesfehérvári egyházmegyével és 
Fejér Megye önkormányzatával.

Hatvan határon túli szakember szá-
mára tette lehetővé az egyházmegye 
által elnyert pályázati támogatás, hogy 
részt vegyenek az október eleji budapesti 
nemzetközi szakmai konferencián. A tá-
mogatottak a kétnapos tanácskozás  előtt 
Székesfehérváron találkoztak egymással 
és a támogatókkal. A Szent István Műve-
lődési Házban dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyűlés elnöke köszöntötte őket. 
Az elnök asszony beszédében méltatta a 
szakemberek erőfeszítéseit, az autisták 
érdekében végzett áldozatos munkájukat. 
Külön kiemelte a Más Fogyatékos Gyer-
mekekért Alapítványt, amelynek képvi-
selője, Mahlerné Köfner Anikó a mostani 
találkozó létrejöttében is kezdeményező 
szerepet játszott. „Amikor az autizmussal 
élőkért cselekszünk, nem emberbaráti 
jótékonykodásról van szó. Ha mindenki 
teljesíti törvényben rögzített kötelessé-
gét, az több társadalmi réteg és maga a 
népgazdaság számára is nehezen eltúloz-
ható előnyöket jelent” – hangsúlyozta dr. 
Balogh Ibolya.

Új mentőállomás

A

– A jubileumi ünnepség két napon át 
zajlott – folytatja az igazgató. – Az elsőn 
jubileumi diáknapot rendeztünk, a máso-
dikon pedig megemlékezést. Mintegy há-
romszázan jöttünk össze, kollégák, régi és 
mai diákok – akadt olyan osztály, amely a 
hatvanas években végzett iskolánkban, és 
szívesen tért vissza e jeles ünnepen.

 – méhes mónika

Mezőgazdasági 
vonalon
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– Ha egy mondatban kellene értékelni az elmúlt 
két évet, Ön mit mondana?

– Nehéz egy mondatban összefoglalni két 
év munkáját, de ha Ön mégis erre kér, megte-
szem. Nehéz két év van mögöttünk, nagyon 
sokat kellett dolgoznunk, de lélekemelő mun-
ka volt, mert sok embernek segíthettünk. 

– Mi jelentette a legnagyobb problémát?
– A legnagyobb gond számunkra a kor-

mányzatnak a megyéket ellehetetlenítő politi-
kája. És sajnos a kérdést nem lehet múlt időbe 
tenni, mert a legnagyobb problémát mind a 
mai napig ez jelenti. 

– Ez konkrétan hogy jelentkezik?
– Az önkormányzati törvény meghatároz-

za a megyei önkormányzatok kötelezően el-
látandó feladatát, valamint azt is, hogy ehhez 
a kormányzatnak forrásokat kell rendelnie. A 
helyzet az, hogy a feladatok megmaradtak, a 
kormányzat viszont nem biztosítja a megfele-
lő forrásokat. Gyakorlatilag folyamatos forrás-
elvonással sújtanak. 

– Mit tehet egy önkormányzat a kormány 
ellen?

– Annak ellenére, hogy a kormányzat nincs 
mindig ezen az állásponton, mi rendületlenül 
hiszünk a demokráciában. Éppen ezért az 
egyetlen járható útnak azt gondoljuk, hogy 
megfelelő jogi eszközökkel kikényszerítjük a 
kormányzattól az antidemokratikus szemlé-
letmód megváltoztatását.

– Milyen jogi lépéseket tettek?
– A 2007. évi költségvetési törvényben ta-

pasztalható, önkormányzati alapjogokat sértő 
és elvonó, diszkriminatív előírások miatt a 
Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához 
fordultunk, a megyéket érintő állami finan-

szírozási rendszer alkotmányellenességének 
megállapításra. De ezt a módszert más esetek-
ben is alkalmaztuk. Szintén az Alkotmánybí-
róság véleményét kértük a régészeti lelőhelyek 
feltárásának ügyében alkotott minisztériumi 
rendelet kérdésében. Véleményünk szerint 
ugyanis ez a rendelet súlyosan sérti a megyei 
önkormányzatok fenntartásában lévő megyei 
múzeumi szervezet szakmai munkáját. A 
fentieken túl több témában, például a vasúti 
mellékvonalak megszüntetése, a Volán-priva-
tizáció vagy a vízművek privatizációja kérdé-
sében éltünk felterjesztési jogunkkal.

– Úgy látom, probléma van bőven.
– Van, de mi nem azért kaptuk a felhatal-

mazást a megye polgáraitól, hogy feltegyük 
a kezünket és azt mondjuk: nem tudunk 
dolgozni, mert a kormányzat ellehetetlenít. 
A súlyos problémák ellenére, alkalmazkodva 
a feltételekhez, az elmúlt két évben komoly 
munkát végeztünk el. 

– Javaslom, hogy vegyük sorra ezeket. Talán 
kezdjük azzal az üggyel, ami az elmúlt hóna-
pokban a legtöbbször szerepelt a híradásokban, 
a Nemzeti Emlékhely kialakításának kérdésével.

– A Nemzeti Emlékhely méltó kialakítá-
sára konzorciumi megállapodást kötöttünk 
Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal, annak 
érdekében, hogy a kormány által kiemelt 
projektként nevesített pályázaton elnyerje a 
teljes támogatottságot. A Nemzeti Emlékhely 
létrehozására benyújtott pályázatunk teljes 
támogatási értéke több mint egymilliárd fo-
rint, melyhez összesen 154 millió Ft önrész 
vállalásáról döntött a közgyűlésünk. Tettük 
ezt annak ellenére, hogy a megyei múzeum 
számára korábban az Emlékhely fejlesztésére 

biztosított 70 millió forintot elvonta a szakmi-
nisztérium. Mindezek mellett megpróbálunk 
más forrásokat is keresni, ezért közadakozást 
hirdettünk, mert úgy gondoljuk, az Emlék-
hely méltó kialakítása nem csak a város, nem 
csak a megye ügye, hanem az egész nemzeté. 

– 154 millió forint nem kis összeg. Ezek sze-
rint mégiscsak vannak tartalékai a megyének.

– Nézze, én úgy gondolom, nincs lehetet-
lenség, csak tehetetlenség. 2006-ban elég rossz 
állapotban vettük át a megyei önkormányzat 
irányítását. Az elavult intézményi struktúra 
miatt nem lehetett költséghatékonyan gazdál-
kodni, ráadásul az előző ciklusban felhalmo-
zott tartozásállomány is igen magas összeget 
ért el: 1,6 milliárd forint kötvény, valamint 
900 millió forint folyószámlahitel és kamata. 
Ezt 2007-ben olcsóbb, kedvezőbb kamato-
zású kötvénykibocsátással kiváltottuk, ez-
által jelentős kamatmegtakarítást értünk el. 
További kétmilliárd forint fejlesztési, illetve 
befektetési tartalékképzési célú kötvény-
kibocsátással, valamint 1,2 milliárd forint 
fejlesztési célú hitelszerződés megkötésével 
biztosítottuk a Fejér Megyei Önkormányzat 
fejlesztéseihez, illetve a pályázatokban tör-
ténő részvételhez szükséges önerő pénzügyi 
fedezetét. Mindezek mellett átláthatóbbá 
tettük a megyei önkormányzat pénzügyeit. 
Az üzemeltetési, fenntartási feladatoknak a 
hivatal szervezetébe történő integrálásával a 
feladatellátás áttekinthetőbb lett, az önkor-
mányzati hivatal és a közgyűlés költségei egy 
szervezeten belül kimutathatók. De ezek csak 
a pénzügyi kérdések. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy megkezdtük az intézményi struktúra át-
alakítását. 

4  •  F e j é r  L a p 

I n t e r j ú

INTER JÚ DR . BALOGH 
IBOLYÁVAL, A FEJÉR MEGYEI 
KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉVEL

Félidőben
Két éve, hogy a 2006. október 
elsejei önkormányzati választást 
követően megalakult a Fejér Me-
gyei Közgyűlés. Dr. Balogh Ibo-
lya elnök asszonyt az évforduló 
kapcsán kérdeztük az elmúlt két 
év legfontosabb eseményeiről, 
az elért eredményekről és a to-
vábbi teendőkről. 
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– Mely intézményeket érintették a válto-
zások?

– Magunkon kezdtük az átalakítást. 2007 
tavaszán átszerveztük az önkormányzati 
hivatalt. A szervezeti átalakítás eredménye-
képpen racionálisabban szervezett lett a hi-
vatal, csökkent a szervezeti egységek száma, 
a vezetői szintek, az irányítás; a feladatok 
meghatározása, végrehajtása, ellenőrzése 
felgyorsult, a munkatársi kör az adott feladat 
elvégzésére jobban dinamizálható és ösztön-
zöttebb lett.

– És hol folytatódott a struktúraváltás?
– Az egyik leglátványosabb változtatást 

a szociális ellátás területén hajtottuk végre. 
Szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy 
a kormányzat ezen a területen sem biztosítja a 
megfelelő forrásokat. Mi viszont úgy döntöt-
tünk, bármi áron is, de megvédjük azokat, akik 
a legkiszolgáltatottabbak. Ennek érdekében 
2007. július 1-jével létrehoztuk a Fejér Megyei 
Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nyét, hét szociális intézmény egyesítésével. A 
korábban önállóan működő intézmények így 
az integrált intézmény keretei között, mint 
annak egy-egy telephelye működnek tovább. 
Az integrált intézmény sárosdi és mezőszilasi 
telephelyén idősek számára, gánti és bicskei te-
lephelyén fogyatékos és pszichiátriai betegek 
számára, polgárdi, polgárdi-tekerespusztai és 
alapi telephelyén pedig fogyatékos személyek 
számára nyújt részben ápoló-gondozó, rész-
ben rehabilitációs, illetve lakóotthoni ellátást. 
Az integrációt követően az intézményben egy-
séges szakmai iránymutatásokat, célkitűzése-
ket alakítottak ki, így az ellátás szakmai szem-
pontból is egységessé vált. 

– A gyermekvédelmi területen is történt elő-
relépés?

– Egy társadalom érettségét az mutatja 
meg igazán, hogy milyen módon bánik az 
elesettekkel. Éppen ezért mi emberi köteles-
ségünknek érezzük azt is, hogy a gondozásra 
szoruló gyerekek színvonalas ellátásban része-
süljenek. A nevelési feltételeik javítása kiemelt 
feladataink között szerepel. Fejér megyében 
435 gyermek- és lakásotthoni, valamint 774 
nevelőszülői férőhelyet tart fenn a megyei 
önkormányzat, melyben 616 kiskorú és 136 
nagykorú gyermeket tudunk elhelyezni. A je-
lentős számra való tekintettel az önkormány-
zat kötelességének érzi, hogy a lakásotthonok 
felújítása ütemtervszerűen megvalósuljon. 
Az elmúlt hetekben adtuk át például a Fejér 
Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi 
Központjának lakásotthonait Mezőfalván. A 
felújítás teljes költsége 29 millió forint volt, eb-

ből 25 milliót a Fejér Megyei Önkormányzat 
vállalt magára. De igyekszünk egyéb módon is 
örömtelivé tenni az ilyen intézményekben ne-
velkedők mindennapjait. 2007 karácsonyán 
például az önkormányzati hivatalban megtar-
tott közadakozás során több százezer forinttal 
támogattuk a gyermekvédelmi intézmények-
ben lakók ünnepét. Vagy említhetném azt is, 
hogy nemrégiben a pekingi olimpián részt 
vett sportolókkal találkozhattak a gyerekek a 
megyeházán. 

– Ha már az ünnepnél tartunk: a Fejér Me-
gyei Önkormányzatnak saját ünnepe is van.

– Igen, valószínűleg a Megyenapra gon-
dol. Ez a megyei önkormányzat legnagyobb 
rendezvénye. A Megyenapot minden év-
ben megrendezzük, mindig más Fejér me-
gyei településen. Volt már Megyenap töb-
bek között Csókakőn, Nádasdladányban, 
Bakonycsernyén, Móron és legutóbb 
Martonvásáron. A Megyenapon külföldi test-
vérmegyéink delegációit is vendégül látjuk. 

– Milyenek a megye külkapcsolatai? 
– Fejér Megye Közgyűlése eddig nyolc tér-

séggel kötött partnerségi megállapodást. Ezek 
közül hat Európában, kettő pedig Ázsiában van. 
Értelemszerűen az európai partnerekkel, már 
csak a földrajzi közelség miatt is, szorosabb a 
kapcsolat. De mindegyik külkapcsolatunk más 
és más. Megpróbálunk a partnerekkel, a köl-
csönös segítségnyújtás elve alapján, azokon a 
területeken együttműködni, tapasztalatot cse-
rélni, amiben mi vagyunk erősek, vagy amiben 
ők azok. Mindezek mellett a testvérmegyéken 
kívül is próbálunk kapcsolatokat kiépíteni. 
Nemrégiben rendeztünk egy energiakonfe-
renciát portugál szakemberek részvételével, 
melyen a résztvevők az energiahatékonysággal, 
a megújuló energiaforrások hasznosításával 
kapcsolatosan hallhattak előadásokat. 

– Szokatlan, hogy ilyen témákkal is foglalko-
zik egy megyei önkormányzat. 

Talán már kicsit közhelyesnek számít a 
mondás, hogy „a Földet nem a nagyapáink-

tól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk 
kölcsön”. Mindenesetre nagy gondot fordí-
tunk a környezetvédelemre és a környezeti 
nevelésre. A megyei hulladékgazdálkodási 
szolgáltatókkal együttműködve 2007-ben 
és 2008-ban is meghirdettük a Fejér megyei 
iskolai és óvodai szelektív hulladékgyűjtési 
programot, melynek elsődleges célja a részt-
vevő gyermekek környezettudatosságának 
fejlesztése, a környezetvédelem aktív gyakor-
lása, valamint az összegyűjtött hulladékok 
újrahasznosítása révén a környezetállapot 
megóvása volt. De más fontos kérdésben is 
döntöttünk. A megyei közgyűlés 2008 szep-
temberében – az országban talán egyedülál-
ló módon – elfogadott egy környezetvédel-
mi és energiaracionalizáló programot. Fejér 
Megye Közgyűlése határozott arról is, hogy 
a közgyűlési előterjesztéseket elektronikus 
úton, külön szerveren keresztül, egyedi hoz-
záférés biztosításával juttatja el az érintettek-
hez, így csökkentve a papírfelhasználást. És 
folyamatban van az önkormányzati hivatal 
és a megyei intézményrendszer ügykezelé-
sét segítő egységes iktató- és ügyiratkezelő 
rendszer bevezetése. Az új rendszer csök-
kenti a papír alapú munkát és a duplikációt, 
hatékonnyá és gyorsabbá teszi a mindennapi 
munkát, a hivatalban és az intézmények kö-
zött is.

– Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Milyen fej-
lesztések várhatók az elkövetkező két évben?

Ahhoz, hogy a fejlesztések irányát meg-
értsük, mégiscsak vissza kell mennünk a 
kezdetekhez. A fejlesztéseinket nem ad hoc 
módon kívánjuk elvégezni, ezért amikor 
átvettük a megye irányítását, egy hatéves, 
2007-től 2013-ig tartó programot dolgoz-
tunk ki arra vonatkozóan, melyek a megva-
lósítani kívánt projektek. A tudatos fejlesztés 
alapja a közgyűlés által elfogadott gazdasági 
program, melyhez igazodva elkészült a Fejér 
Megyei Önkormányzat 2007–2008-as Fej-
lesztési Akcióterve, valamint a 2009–2013-
as időszak konkrét fejlesztési elgondolásait 
tartalmazó kimutatás. Így jelen időszakban 
a korábban indított programok, valamint a 
közgyűlés által jóváhagyott fejlesztési prog-
ramcsomagok alapján történik a pályázatok 
előkészítése. Az elmúlt időszak tapasztalatai 
egyértelműen azt igazolják, hogy a koncent-
rált, a jövőképet követő pályázati módszer 
eredményezhet jelentősebb külső fejleszté-
si forrásbevonást. Az elfogadott fejlesztési 
program birtokában várhatóan tervszerűbbé 
és ütemezhetőbbé válik majd az önkormány-
zat pályázati tevékenysége.  – h.z.

„Nehéz két év van 
mögöttünk, nagyon sokat 

kellett dolgoznunk, de 
lélekemelő munka volt, 

mert sok embernek 
segíthettünk.”

I n t e r j ú
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– Ön a kulturális élet szereplőjeként 
nagy ambíciókkal vágott neki a bizottsá-
gi munkának. Fellépését sokan kétkedve 
fogadták. Az intézményeket keményen 
védő bizottsági elnökként számos vitája 
volt az elmúlt két évben.

– Az én feladatom az, hogy a megye ok-
tatási és kulturális intézményei számára a 
kormányzati elvonások ellenére is minél 
jobb feltételeket teremtsünk. Vagy legalább 

az elért eredményeket megőrizzük. Nem 
számolhatjuk fel a több évtizede jól műkö-
dő intézményrendszert, mert később újat 
létrehozni sokkal több munkába és pénz-
be kerül. A konfliktusaim abból adódtak, 
hogy a ciklus elején sokan nem értették a 
mentalitásomat, mondhatnám azt is, hogy 
nem vettek komolyan. Mára ez bizonyosan 
megváltozott. A munkámat úgy fogom fel, 
ahogy egy kormányban egy jó miniszter: a 
szakterületem érdekeit képviselve, ha kell, 
csatába szállok a pénzügyminiszterrel is. 

– Ön a kultúrpolitikával foglalkozó, 
Versenyhátrány című, 2007-es könyvé-
ben is kiáll a kulturális intézményrend-
szer mellett, s azt írja, hogy „a megyei 
művelődési központokat azért tudják 
viszonylag könnyen megszüntetni a me-
gyei önkormányzatok, mert azok jórészt 
önként vállalt feladatokat látnak el.” A 
megyék zöme, ahogy Fejér is, ma fideszes 
vezetésű. Önök miért nem szüntetik meg 
az MMK-t, vagy legalább miért nem in-
tegrálták, mint más megyékben?

– Azt szeretném, ha Fejér mintamegye 
lenne, amire majd pár év múlva úgy muto-
gatnak, hogy ők azok, akik előrelátóan nem 
zárták be a hagyományos közösségi tereiket. 
Miközben a kulturális kormányzat egyik 
kedvenc szlogenje az, hogy „kell egy hely”, 
aközben a hagyományokkal rendelkező in-
tézményeket senki sem védi meg. Én még 
fogadtam is az egyik minisztériumi tisztvi-
selővel, hogy a mi művelődési központunk 
helyén nem lesz bank vagy irodaház, azaz 
nem adjuk el a Barátság házát. Az MMK jó 
kezekben van, a közelmúltban nyugdíjba 
vonult igazgató, Pálfalvi András, és a már 
általunk kinevezett agilis utódja, Juhász 
Zsófia érdeme az, hogy a minisztérium idei 
országos célvizsgálata is kiemelte az MMK 
munkájának magas színvonalát, de az ön-
kormányzatunk által biztosított kedvező 
feltételrendszert is dicsérték.

– A múzeumnál is vezetőváltás tör-
tént.

– A kiváló történészt, Demeter Zsófiát 
neveztük ki igazgatónak, akitől azt várjuk, 
hogy Fitz Jenő vezetői korszakának színvo-
nalát és rangját adja vissza a múzeumnak. 
Hamarosan kiírják az igazgatóhelyettesi 
pályázatot is, remélem, tehetséges és tettre 
kész kolléga kerül mellé. A múzeumi dolgo-
zókat is fel kell rázni. A húszas évek elején 
a Klebelsberg által elkészített gyűjtemény-
egyetemi törvényben még használatos volt 
a meddőség fogalma, azaz aki nem végzett 

tudományos munkát, attól megválhatott 
az intézményvezetés. Ma a közalkalmazotti 
státusz azoknak is védelmet nyújt, akik nem 
publikálnak, nem végeznek tudományos 
munkát, pedig egy múzeum esetében ez lét-
fontosságú. Szerencsére a mi múzeumunk-
nak jó a szakembergárdája, de megfelelően 
motiválni is kell őket. Ehhez kellett a váltás.

– A régészeti feltárások központosí-
tását a székesfehérvári múzeum is meg-
sínylette?

– Igen. A kormányzat szakmailag non-
szensz és csak a pénz elvonását szolgáló 
döntése ellen a Közgyűlés tavaly határozatot 
is hozott, amelyben megállapítottuk, hogy a 
régészeti lelőhelyek feltárásáról rendelkező 
rendelet módosítása súlyosan sérti a megyei 
önkormányzatok fenntartásában lévő mú-
zeumi szervezet szakmai munkáját.

– Hogy áll a levéltár építése?
– Túl vagyunk a közbeszerzési eljáráson, 

kezdődhet az építkezés. Ugyan csökkente-
nünk kellett a műszaki tartalmat, de bízom 
benne, hogy utólag ezek pótlására is talá-
lunk szakmai, jogi és pénzügyi megoldást.

– És a Megyei Könyvtár fejlesztése?
– Most készült el egy széles körű konzor-

ciumra építő informatikai fejlesztési pályá-
zatunk, amelynek a mi könyvtárunk a gesz-
tora. Van 25 millió forintunk az építendő új 
könyvtár megvalósíthatósági tanulmányá-
nak elkészítésére. Végre találtunk jó hely-
színt is, ahol egy korszerű és szép könyv-
tárat lehet majd felépíteni. Remélhetőleg 
Székesfehérvár is csatlakozik hozzánk, mert 
szerintünk közös megyei–városi könyvtárra 
van szükség.

– Mire lehetnek büszkék a kulturális 
területen?

– Jövőre megünnepeljük megyénk fenn-
állásának ezeréves évfordulóját. Ennek elő-
készítésére, fontos könyvek, tudományos 
munkák és műtárgyak elkészítésére már idén 
25 millió forintot biztosítottunk. Gorsium 
fejlesztésére is részletes szakmai terveket 
készíttettünk. A Nemzeti Emlékhely múze-
umunk által vezetett szakmai programjához 
a Székesfehérvárral kötött konzorciumunk 
több mint kétmilliárd forintos támogatást 
nyert el. A Csók István Emlékmúzeum 
felújításán együtt dolgozunk a cecei ön-
kormányzattal. A dunaújvárosi Intercisa 
Múzeum fejlesztésére együttműködési 
megállapodást kötöttünk Dunaújvárossal. 
De felújítjuk a Schaár Erzsébet Gyűjtemény 
épületét is. Amire nagyon büszke vagyok, 
hogy készül a múzeum állandó néprajzi 

A ciklus felénél járó Fejér Megyei 
Önkormányzat saját fenntartású 
intézményei közül a legtöbb az 
Oktatási és Kulturális Bizottság-
hoz tartozik, amelynek munká-
járól, a területen elért eredmé-
nyekről L. Simon László írót, a 
szakbizottság elnökét kérdeztük. 

A szellem 
régióiban

fehervarujsag2008-11.indd   6fehervarujsag2008-11.indd   6 2008.11.03.   17:08:272008.11.03.   17:08:27



2 0 0 8 .  n o v e m b e r  •  7

K u l t ú r a

kiállítása, amire az Alfa programból nyer-
tünk támogatást. A megyei kulturális élet 
szereplőinek a bizottságunk évi kétmillió 
forintot oszt szét, de ezen felül jut a VÁR 
című lapra, a Vörösmarty Társaságra és a 
könyvheti rendezvényekre is.

– A közoktatás területén is ilyen ered-
ményesek?

– Idén Dunaújvárossal közösen szak-
képzés-szervezési társulást hoztunk létre, a 
társulási tanácsot én vezetem, míg a mun-
kaszervezetet Csányiné Pergel Andrea. 
Rögtön két pályázatot is benyújtottunk, a 
térségi integrált szakképző központ létreho-
zására 300, infrastrukturális fejlesztésekre 
601 millió forintot nyertünk. A korábban 
létrehozott TISZK-ünk is sikeres, ebben 
a velencei és a móri iskoláink kaptak közel 
ötvenmillió forintnyi eszköztámogatást. Ta-
valy elfogadtuk a megye közoktatás-fejlesz-
tési tervét, itt is megköszönöm a hivatali és a 
külsős szakemberek értékes munkáját.

– Az iskoláknál is voltak vezetőváltá-
sok?

– Mindhárom bicskei intézményünknél. 
Különben az ottani zeneiskolánk egy éve 

Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény címet ért el, ami miatt ma-
gasabb normatív költségvetési hozzájárulást 
vehetünk igénybe.

– Négy gyógypedagógiai iskolájuk is 
van.

– Több megyében összevonták az azonos 
profilú intézményeket, így a gyógypedagó-
giai iskolákat is. Erre nálunk is volt szándék, 
de sikerült megakadályoznunk, s ebben sze-
rencsére partnerem volt az elnök asszony is. 
Ugyanakkor sárbogárdi székhellyel megala-
pítottuk az egységes gyógypedagógiai mód-
szertani intézményünket, ami szakmai és 
szakszolgálati ellátásokkal fog részt venni a 
sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátásá-
ban. Létrejött a Fejér Megyei Önkormány-
zat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálata is.

– A Pedagógiai Intézet megszüntetése 
viszont kisebb vihart kavart.

– Sokan nem örültek ennek, magam is híve 
vagyok a saját intézmények megtartásának. 
Ugyanakkor jelentős kiadásokat takarítot-
tunk meg az átszervezéssel, és egyes felada-

tok szakmai vállalkozóval történő ellátásával. 
A munkahelyek megszüntetése emberileg 
nagyon nehéz és népszerűtlen döntés, remé-
lem, az idő a közgyűlés határozatának helyes-
ségét igazolja. Ugyanakkor vannak népszerű 
döntéseink is. Például minden tanévben 
ötmillió forintot adunk a Bursa Hungarica 
pályázatra, aminek keretében a szociálisan 
rászoruló megyei főiskolásoknak, egyetemis-
táknak tudunk segítséget adni. Évente húsz 
egyetemi kollégiumi férőhelyet biztosítunk 
fiataljainknak Pécsett. A megye Sárbogárdon, 
Martonvásáron, Velencén, Seregélyesen, Mó-
ron, Pusztaszabolcson és Bicskén tart fenn jól 
működő iskolákat, összesen tizenhármat. Ez 
nagy felelősség. Aminek különösen örülök, 
hogy most ősszel két iskolánk is nevet válasz-
tott magának. A seregélyesi szakképző isko-
lánk a kiváló XIX. századi író és miniszter, 
Eötvös József, míg a martonvásári iskolánk 
korábbi igazgatójuk, a korán elhunyt gyógy-
pedagógus, Pápay Ágoston nevét vette fel. Ez 
nagyon szép gesztus, s különösen megtisztelő 
volt, hogy a megható ünnepségen az igazgató 
asszony társaságában én leplezhettem le az új 
névtáblát.  – h. z.

Ebben az évben ünnepeljük a Nyugat 
című folyóirat megjelenésének századik 
évfordulóját. A centenárium alkalmából 
a fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeum idő-
szaki kiállítást rendezett. Akik a tárlat 
anyagát személyesen nem tekinthették 
meg eredeti helyszínén, azok számára bi-
zonyára nagy örömet jelentett a múzeum 
mobil kiállítása. Az országjáró piros au-
tóbusz – „fedélzetén” a folyóirat emléke-
ivel – október első hetében Székesfehér-
várra is ellátogatott.

„Jó garázs volt az a régi Nyugat: csak jó ko-
csikat vettek föl, s azok futhattak, amerre akar-
tak. Finom repülőtér: a gépek felszállva arra 

mehettek, amerre akartak, ki nyugatra, ki kelet-
re” – summázta a folyóirat szellemét az egykori 
szerző, majd szerkesztő Móricz Zsigmond.

Nem járunk messze az igazságtól, ha 
megállapítjuk, a hazai közvélemény vajmi 
keveset őriz az egykori társadalmi látásmó-
dot formáló irodalmi-kulturális folyóirat-
ból, annak korszakokat átívelő üzenetéből. 
Talán a lap indításának századik évfordulója 
is észrevétlenül átsuhant volna felettünk… 
A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai 
gondoltak egyet, és időszakos tárlatuk ele-
meit összetömörítve országjáró túrára in-
dították. Székesfehérváron a Megyeházánál 
várta a „mobil járat” a kultúra iránt érdeklő-
dőket, kicsiket és nagyokat.

Forgatható táblákon, húzható-tolható 
palettákon elevenedtek meg fényképekkel 
illusztrálva az alkotók életútjai. A szövegek 
tömören szerkesztve állítanak emléket az 
egykori szellemóriásoknak. 

A tárlat szerkesztői a fiatal közönségre is 
gondoltak, ezért éltek a multimédia kínálta 
eszközökkel. A kiállításon eredetiben hall-
hattuk Illyés mára klasszikussá vált költemé-
nyét a zsarnokságról, amely az 1956-os for-
radalom révén nyerte el különös aktualitását. 
Érintőképernyős számítógép segítségével 
a Nyugat és a társművészetek, valamint a 
folyóirat és könyvkiadójának kapcsolatá-
ról tudhatott meg újdonságokat a látogató. 
A szűkös anyagi lehetőségek, a financiális 
korlátok ellenére a fővárosi és a megyei mú-
zeum munkatársai a maximumot hozták az 
országos vándorkiállítás elindításával, illet-
ve befogadásával. Közösen bizonyították, 
hogy a ránk maradt emlékeket, az egykori 
„nyugatos” alapítók s alkotók üzentét képe-
sek európai színvonalon az érdeklődők, így 
a fehérvári és a megyei közönség számára is 
bemutatni. Köszönet érte. 

 – Szücs Gábor

MOBIL IRODALMI BEMUTATÓ
SZÉKESFEHÉRVÁRON 

Nyugat 100
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magyar kormányzat a környezetvé-
delmi programok tekintetében le van 
maradva. Az Európai Unió 2020-ra 

elvárná, hogy az ország teljes energiaszükség-
letének 20%-át a megújuló energiaforrások ad-
ják. A jelenlegi arányszám azonban még jóval 
2% alatt van. „ Én úgy látom, a kormány tehe-
tetlen a kérdésben. Csak látszatintézkedések 
születnek. Néha még akadályozzák is a meg-
újuló energiaforrások kiaknázását. Ha a kor-

mányzat nem cselekszik, az 
önkormányzatokon a sor” 
– nyilatkozta lapunknak 
dr. Tiborcz Péter alelnök. 
A megyei önkormányzat 

nagy intézményfenn-
tartó. Hatalmas pén-

zeket emésztenek 
fel az energiaköltsé-

gek. Ráadásul ezeknek az épületeknek a nagy 
része energiafelhasználás szempontjából kor-
szerűtlen. Innen jött az ötlet, hogy készüljön 
átfogó terv a megyei önkormányzat hivatala és 
a megyei intézményhálózat energiafogyasztá-
sának csökkentésére, az energiaveszteség-fel-
táró vizsgálatok teljes körű elvégzésére és az 
energia-hatékony technológiák bevezetésére. 
Mindezek mellett, mivel a megyei önkormány-
zat több oktatási intézményt tart fenn, a prog-
ram tervbe vette a megújuló energiák területén 
a szakemberképzés (elméleti és gyakorlati, pl. 
energiamenedzser) beindítását is. „Terveink 
közt szerepel, hogy az egyik oktatási intézmé-
nyünket pályázati pénzből és a programunk-
ban részt vevő külföldi partnerek segítségével 
megújuló energiákat használó passzív házzá 
alakítanánk át, amelyben fellelhető lesz egy sor 
XXI. századi, korszerű energetikai technológia, 
és amely az ilyen irányú szakemberképzés köz-
pontja lehet” – mondja az alelnök. Ugyanak-
kor a politika, a megyei önkormányzat másik 
fontos szerepe az kell legyen, hogy megfelelő 
keretet biztosítson, szabályozó és ösztönző 
rendszereket építsen ki a környezettudatos 
gondolkodás elterjesztéséhez. Például nagy 
szükség lenne egy energiaügynökségre, amely 
feltérképezi és feltérképezi, hogy a megye mely 
részein milyen és mekkora potenciállal bíró 
megújuló energiaforrások lelhetők fel, és azok 
milyen hatással vannak a környék gazdaságára, 
munkahelyteremtésére. Az efféle ügynökségek 
Nyugat Európában, nagyon helyesen, komoly 
szerepet töltenek be a pályázati pénzek koordi-
nálásában is.

A program keretében 
a megyei önkormányzat 
keresi a kapcsolatokat 
kistérségi, regionális és 
nemzetközi szinten is. 
A kitűzött célok meg-
valósításának egyik 
lépéseként 2008. szep-
tember 26-án Székes-
fehérváron, a Gazdaság 
Házában megrendezés-
re került az „Energia-
konferencia”, melyen 
bemutatta a programot 
dr. Tiborcz Péter alel-
nök úr. A konferencia 
a Fejér megyei önkor-
mányzat, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a Portugál-
Magyar Kereskedelmi 
Kamara szervezésében 

zajlott. „Nagyon sok tanulnivalónk van a 
portugáloktól. A megújuló energiafelhasz-
nálás aránya náluk már most 30%, amelyet 
2020-ra 50%-ra kívánnak emelni” – mutat 
rá az alelnök arra, miért pont Portugáliával 
keresték a kapcsolatot. Szerencsére a por-
tugál fél is nyitott az együttműködésre. Ezt 
jól jellemzi, hogy a konferencián előadást 
tartott Carlos Pimenta, aki az Európai Unió 
főtárgyalója volt a kiotói egyezmény aláírá-
sakor, valamint João Abel Peças Lopes és 
Álvaro Rodrigues, a Portói Egyetem pro-
fesszorai. A konferencia eredményének te-
kinthető az is, hogy a megyei önkormányzat 
és a Portugál-Magyar Kereskedelmi Kama-
ra, valamint a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara megállapodott abban, hogy 
kapcsolataikat tovább építik és közösen 
lobbiznak a megújuló energiaforrások jobb 
hazai kiaknázásáért az Európai Uniónál. 
Közös uniós pályázatok beadását is tervbe 
vették, valamint megállapodtak egy megyei 
mintaprojekt létrehozásáról is. A nemzet-
közi színtér mellett a Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége is nagy érdeklő-
dést mutatott mind a konferencia, mind az 
„Öko-Aktív 19” program iránt. „Szeretnénk, 
ha ez a konferencia csak a kezdete lenne 
egy folyamatnak. Jó esély van arra, hogy a 
környezettudatos gondolkodás közigazga-
tási szintű elterjesztésében a Fejér Megyei 
Önkormányzat zászlóshajó szerepet töltsön 
be” – zárta a beszélgetést dr. Tiborcz Péter. 
 – Hegedűs Zoltán

A Fejér Megyei Közgyűlés 
2008. szeptember 25-i ülésén 
elfogadta az „Öko-Aktív 19” 
elnevezésű programot. A me-
gyei önkormányzatok közül az 
országban elsőként született 
ilyen jellegű átfogó környezet-
védelmi és energiaracionalizáló 
terv. A program ötletgazdája és 
kidolgozója dr. Tiborcz Péter, a 
megyei közgyűlés alelnöke volt. 

A

K ö r n y e z e t v é d e l e m

ÖKO-AKTÍV 19

A megújuló 
energiáért

HIRDETÉS
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S p o r t

ELEVE ELRENDELTETETT…
Detti eleve sportcsaládba született – édes-
apja élvonalbeli labdarúgó, édesanyja kézi-
labdázó volt –, így teljesen természetesnek 
tűnt irányultsága a sportpályák felé. Szülő-
városában kezdett kézilabdázni, és tehetsége 

révén hamar kitűnt társai közül. Tizennyolc 
évesen már leigazolta a Dunaferr, amelyben 
azóta is játszik, s mellyel szinte mindent 
megnyert, amit lehetett. A válogatottal a 
2003-as horvátországi világbajnokságon 
szerepelt először világversenyen, azóta vi-
szont elképzelhetetlen nélküle a nemzeti 
együttes. Adottságain, tehetségen túl rend-
kívüli akaraterejének, kitartásának és szor-
galmának köszönhető, hogy világklasszissá 
vált, akit állandó jókedve, töretlen győzni 
akarása, segítőkészsége, egyszóval kiemel-
kedő személyisége gyorsan a szurkolók ked-
vencévé tett.

AZ OLIMPIÁRÓL
– A nyár jól indult. Csapatommal, a Dunaferr-
rel a második helyet szereztük meg a bajnok-
ságban, amely szerintem reális volt, mert az 
idény végére összeállt a gárda. Az olimpiai 
felkészülésünk azonban nem sikerült valami 
fényesen. Sajnos az edzőmérkőzéseken sok 
negatívum ért bennünket, és a váratlan ve-
reségek sem tettek jót az önbizalmunknak. 
Ráadásul az első mérkőzéseken sem jött ki a 
lépés. Aztán egyre több lehetőséget kaptam, s 
ugyan szinte a cilinderből húztak elő, élt ben-
nem a bizonyítási vágy, és úgy érzem, sikerült 
élnem a lehetőséggel. Utólag visszagondolva 
jó eredményként értékelhető a negyedik he-
lyezésünk. Egyéni pályafutásom szempontjá-
ból pedig nagyon kellett ez az olimpia, hogy 
kerek legyen a történet.

„A TÖKÉLETES PÁR”
– Dunaújvárosban mindig nagy sportélet 
volt. Csapattársaimmal (Balogh Beával, 
Gáspár Gabriellával) sokat jártunk jégko-
rong-mérkőzésre, s ott figyeltem fel Laci-
ra. Nagyon helyes fiúnak találtam. Először 
természetesen a külső fogott meg, de aho-
gyan egyre többet találkoztunk a pályákon 
és „véletlenül” a szórakozóhelyeken, jobban 
is megismertem. Aztán már csak alakultak a 
dolgok. Mára valljuk: tökéletes pár vagyunk! 
A sport miatt igen zaklatott életet élünk, rá-
kényszerülünk, hogy segítsünk egymásnak. 
Ez a házimunkában is így van. Ennek a nagy 
részét én végzem, de Laci a mosogatáson 
kívül mindenben segít nekem. Amit viszont 
én nem szeretek (sőt nagyon utálok), az a 
porszívózás és bíbelődni apróbb dolgokkal. 
A kapcsolatunkban pedig mindent megbe-
szélünk egymással. A legjobbat próbáljuk 
meg kihozni magunkból, hogy jó legyen 
mindkettőnknek. A legkisebb dologtól a 
házvásárlásig. A civil életünkre is tudatosan 

készültünk. Laci az idény végén vonult visz-
sza az élsporttól, s most egy Boxutca nevű 
helyet nyitott, ahol minden autóval kapcso-
latos tevékenység megtalálható lesz majd. 

A BABÁRÓL…
– Már nagyon vágytunk egy gyermekre, ter-
veztük is, ám nem gondoltuk volna, hogy ilyen 
hamar megfogan. Már elmúltam harminc 
éves, ezért bár nagyon szeretem a kézilabdát, 
nem várhattam tovább. A baba még pici, ám 
éppen a korom miatt vigyázni kell magunkra, 
ezért az orvosommal és a csapat vezetőségé-
vel egyeztetve úgy döntöttem, nem lépek már 
a pályára. Ám a kispad mellől amíg tudom, se-
gítem a csapatot. A párom egyébként fiút sze-
retne, nekem pedig tényleg teljesen mindegy, 
milyen nemű lesz, csak egészséges legyen! 
Éppen ezért a nevét még nem döntöttük el. 
Ellenben nagy izgalommal várjuk, hogyan 
fogja megváltoztatni az életünket, mennyi 
örömet fog okozni egy apróság. 

A VISSZATÉRÉSRŐL
– A szülés után még szeretnék visszatérni, 
de a válogatottságban már nem bízom, na-
gyon sok a tehetséges fiatal játékos. Rekreá-
ciós, személyi edzői végzettségem révén pe-
dig egyelőre a csapatomnak segítek, később 
azonban szívesen foglalkoznék gyermekek-
kel. Felnőtteket nem vállalnék, a stressz 
ugyanis nem hiányzik. – Szóládi Zoltán

N É V J E G Y

Név: Ferling Bernadett, beceneve: Detti
Született: Tatabánya, 1977. 07. 13.
Családi állapota: férjezett, férje: Orsó 
László, egykori válogatott jégkorongozó
Posztja: irányító, átlövő
Kiemelkedő eredményei: olimpiai 4. 
(2008.), vb 2. (2003), vb 3. (2005.), 
Eb 3. (2004.), Bajnokok Ligája-győztes 
(1999), EHF Kupa-győztes (1998), 
Szuperkupa-győztes (1999), 5x magyar 
bajnok, 5x Magyar Kupa győztes
Klubjai: Tatabányai SC, TFSE, Dunaferr
Válogatottsága: 113, góljai: 255 

A pekingi olimpián negyedik 
helyen végzett magyar női ké-
zilabda válogatott meghatározó 
egyénisége volt Ferling Berna-
dett, a Dunaferr NK klasszis játé-
kosa. A pályafutása csúcsán lévő 
kiváló sportoló október elején 
bejelentett hírével, mely szerint 
anyai örömök elé néz, alaposan 
meglepte csapatát és a közvéle-
ményt. „Detti” játékát és góljait 
tehát nélkülözni kénytelenek a 
szurkolók és játékostársai – egy 
ideig. Az ízig-vérig sportember 
karrierjéről, jövőjéről és tervei-
ről alkotott gondolatait az aláb-
biakban fűztem egy csokorba. 

GYERMEKÁLDÁSRA VÁR 
A SPORTCSALÁD

Anyai 
örömök előtt 
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KÁPOLNÁSNYÉK TÖRTÉNETE
A környéken előkerült késő bronzkori le-
letek bizonyítják, hogy a terület már az 
őskorban lakott volt. A honfoglalás idején 
Nyék törzsének szórványa telepedett meg 
a vidéken. A törzs leszármazottai lak-
ták a falut egészen a török időkig. 
Gellért püspök halála előtt a nyéki 
kápolnában misézett utoljára, 1046. 
szeptember 23-án. Nyék első 
írásos említése 1193-ból való. 
III. Béla király az oklevelek ta-
núsága szerint egy ekényi földet 
adományozott a fehérvári 
kereszteseknek Gnec (Nyék) 
területén. Amikor 1543-ban 
a törökök elfoglalják Szé-
kesfehérvárt, Nyék sorsa 
is megpecsételődik. A falu 
teljesen elnéptelenedik. A 
XVIII. század első felében 
kezd a település újra bené-
pesülni, főleg köznemesek 

és cselédeik költöznek ide. Kápolnásnyék 
1871-től önálló község lesz, majd 1898-ban 
Pettendet is hozzácsatolják. A község virág-
korát az 1930-as években élte. A fellendülő 

velencei-tavi turizmus a környék keres-
kedelmi, szolgáltató háttérbázisának 

központjává tette Kápolnásnyéket. 
Módosabb kereskedők, iparosok és 
vállalkozók telepedtek le a faluban 

és nyitották meg üzleteiket, indí-
tották el kisebb vállalkozásaikat. 
Jellemző, hogy ebben az időben 
a falu a fehérvári járás harmadik 

leggazdagabb községe volt. A 
II. világháború, mint majdnem 
minden Fejér megyei települé-
sen, itt is hatalmas károkat oko-
zott. Kápolnásnyéket a 70-es 
években Velencéhez csatolták. 
Ez jelentősen visszavetette a 
fejlődést. Új lendületet a rend-
szerváltoztatást követően vett a 

település, amikor vissza-
nyerte önálló-

ságát.

KÁPOLNÁSNYÉK JELENE
„Jelenleg több mint 3400-an laknak 
Kápolnásnyéken. És ez a szám folyamatosan 
emelkedik. Az elmúlt nyolc évben tíz száza-
lékkal vagyunk többen” – mondja dr. Far-
sang Zoltán polgármester. A jó közlekedési 
viszonyok, az autópálya és a Budapest-Szé-
kesfehérvár vasútvonal közelsége nagyon 
népszerűvé tette a települést a nagyváro-
sokból kiköltözők körében. Ez a növekvő 
gyereklétszámban is megmutatkozik. „Na-
gyobb óvodára lenne szükségünk. A tervek 
már készen is vannak, jelenleg megfelelő 
pályázatra várunk” – mondja a polgármes-
ter. Az oktatás amúgy is hagyományosan 
erőssége a településnek. Kápolnásnyéken 
működik a Vörösmarty Mihály Általános Is-
kola, Gimnázium és Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola. Ritka, hogy egy község önálló 
gimnáziumot és művészeti iskolát tart fent. 
600 diákja közül sokan a közeli települések-
ről, hovatovább városokból járnak be nap 
mint nap. Az iskola másik különlegessége, 
hogy a megyében elsőként épült mellé tan-
uszoda, még 1979-ben. 

„A település összközműves” – mondja dr. 
Farsang Zoltán. Kápolnásnyék szinte 100 
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Kápolnásnyék a Velencei-tótól keletre, a Velencei-hegység lábánál, a gár-
donyi kistérségben, az M7-es autópálya és a 7-es út között fekszik. Az iro-
dalmi múltban és történelmi hagyományokban gazdag település igyek-
szik a tó körüli idegenforgalom háttér-szolgáltatóközpontjává válni. 

M e g y e j á r ó

KÁPOLNÁSNYÉK 

Vörösmarty szülőfaluja

„Jelenleg több mint 3400-an 
laknak Kápolnásnyéken. 
És ez a szám folyamatosan 
emelkedik.”

FARSANG
ZOLTÁN,

Kápolnásnyék 
polgármestere
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befolyna belőle. „A kereskedelmi szolgál-
tató tevékenység mellett hangsúlyosabbá 
kívánjuk tenni az adottságokhoz illő ipari, 
logisztikai szolgáltatásokat is” – mondja dr. 
Farsang Zoltán. 

De vannak tervek a község további szé-
pítésére is. Az önkormányzat szeretné a 
járdákat felújítani, a felszíni vízelvezetést 
rendezni, és tervbe van véve egy sétálóut-
ca kialakítása, valamint egy színpaddal és 
grillsütőkkel gazdagított közpark létreho-
zása is.  – h. z.

százalékos infrastruktúrával rendelkezik. 
A víz-, a villany- és a csatornahálózat már a 
70-es években, valamint a szétválás után, a 
90-es években nagyrészt kiépült. Ami meg 
akkor nem, az most valósult meg. A KIOP 
pályázat révén Pettenden nem olyan régen 
épült ki a csatornahálózat, valamint idén 
készült el a településrészt Kápolnásnyékkel 
összekötő kerékpárút is. A szolgáltatások te-
rén is jól áll a település. Van gyermekorvosi, 
orvosi és fogászati rendelő. Sőt Pettend tele-
pülésrésznek külön orvosi rendelője is van. 
A kultúra sincs elhanyagolva. „Van egy jól 
működő művelődési házunk is – teszi hozzá 
a polgármester –, ahol helyet biztosítunk a 
civil szervezeteknek és a fiatalok együttese-
inek.” A község legnagyobb ünnepe a 2000 
óta minden évben szeptember végén meg-
rendezett Szent Mihály-napi Vigasságok. 
Kápolnásnyéknek egy testvértelepülése van, 
a felvidéki Muzsla, mellyel szoros kapcsola-
tokat ápolnak.

KÁPOLNÁSNYÉK A JÖVŐBEN
A község a távlati elképzelésekben a kiváló 
földrajzi elhelyezkedésre és a Velencei-tó kö-
zelségére kíván építeni. Kápolnásnyék nem 
titkolt célja, hogy a tó körüli idegenforgalom 
háttér-szolgáltatóközpontjává szeretne válni. 
A polgármester példaként említi, hogy nem-
sokára megnyílik egy hajókat gyártó üzem. 
De tervbe van véve egy bevásárlóközpont 
építése is. Mindezek azért is fontosak, mert 
munkahelyeket teremtenének helyben, és 
nem kellene az itt lakóknak Fehérvárra vagy 
Budapestre járniuk dolgozni. Ugyanígy a 
tervek között szerepel az idegenforgalom, a 
turizmus további fejlesztése is. Jelenleg még 
nem rendelkezik a település jelentős számú 
vendéget fogadni tudó szálláshellyel. Éppen 
ezért idegenforgalmi adó sincs, hisz annak 
adminisztrációja nagyobb összeget vinne el 
a település költségvetéséből, mint amennyi 
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Kápolnásnyék
A település rangja: község

Irányítószám: 2475
Körzetszám: 22

A település honlapja: 
www.kapolnasnyek.hu

A magyar irodalom egyik legnagyobb 
alakja, a Szózat költője, Vörösmarty 
Mihály Kápolnásnyéken látta meg a 
napvilágot 1800. december 1-jén. A 
költő 11 éves koráig élt és tanult itt. 
Majd elköltözött innen, de élete alko-
nyán, 1853-ban ismét visszaköltözött 
szülőfalujába. Két évig élt még itt, az 
1855-ben bekövetkezett halála előtti 
hónapokig. 

A település méltón ápolja a költőfe-
jedelem emlékét. Vörösmarty születés-
napján évek óta fáklyás felvonulással 
és gálaműsorral tiszteleg a falu közös-
sége. A költő születésének kétszázadik 
évfordulóján Kápolnásnyék a Vörös-
martyról elnevezett téren szobrot állí-
tott a költőnek, és felújították a gyer-
mekkori lakóházban lévő Vörösmarty 
Emlékmúzeumot is. 

Vörösmarty 
Mihály 
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Idősek napja 
Előszálláson
Előszálláson október 5-én a művelődési ház-
ban a falu nyugdíjasai számára idősek napi 
rendezvényt szerveztünk. 15-órakor kez-
dődött a program, polgármester úr kedves 
szavaival köszöntötte a résztvevőket, majd 
a középsős ovisok és az iskola 4. osztályo-
sainak műsorát nézhették meg az érdek-
lődők. Horváth Istvánné, Pribékné Bagó 
Kornélia és Bokor Ferencné készítették fel 
a gyermekeket. Ajándékként még a Szegedi 
Miniszínház Vásári komédiák című vidám 
színházi előadását láthatták. Utána pogácsás, 
boros beszélgetésre invitáltuk a megjelen-
teket. A rendezvény szervezője a Kossuth 
Lajos Művelődési Ház és az önkormányzat 
volt. Akik nem tudtak eljönni, az Előszállás 
Televízió adásában megnézhették a műsort. 
Falunkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
ez a korosztály jelen legyen a közéletünkben, 
átadja hasznos tapasztalatait, emlékeit meg-
ossza velünk a régi időkről. Sokan aktívan 
horgásznak, részt vesznek a polgárőrség éle-
tében, nyugdíjastalálkozókra járnak, kapcso-
latot tartanak a környékbeli szervezetekkel, 
fociznak (foglalkoznak az utánpótlás neve-
lésével). Lelkesen szerveznek kiállításokat 
falusi rendezvényeken, összegyűjtik, őrzik 
hagyományainkat. Hosszasan sorolhatnám 
a neveket! Munkájukért köszönet nekik! 
Reméljük, sikerült egy vidám vasárnap dél-
utánt eltölteni közösen. – Jákliné Brigitta  

Augusztus 4-16. között 15 iszkaszentgyörgyi 
fiatal vehetett részt egy nemzetközi ifjúsá-
gi csereprogramban 15 francia társukkal 
együtt. A csereprogram megvalósítására az 
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Mobilitás – Fiatalok 
Lendületben Programirodához, és 9141 € tá-
mogatást kapott. Már a pozitív elbírálás előtt 
megkezdődött a két csoport közötti kapcso-
latépítés, felmérték egymás ifjúsági bázisát, 
kitalálták azt a közös témát, amely összekap-
csolhatja az egymástól 1800 km-re lévő te-
lepüléseket. Mindkét településen található 
egy XVIII. századi kastély, így esett a válasz-
tás az örökségvédelem témájára. A pályázati 
támogatás elnyerése után megkezdődtek az 
Örökségünk–Patrimoine nevet viselő projekt 
előkészületei, a fiatalok hetente találkoztak, 
névre szóló pólókat, Magyarországot bemu-
tató kétnyelvű füzeteket készítettek, felké-
szültek a más kultúrával rendelkező társaik 
fogadására. Augusztus 4-én a Ferihegyi Repü-
lőtéren tapssal és ujjongással fogadták a craon-i 
Associacion Projets Jeunes tagjait, majd kö-
zösen folytatták tovább útjukat Tiszafüredre, 
ami a program első helyszíne volt. A Tiszafü-
reden töltött egy hét alatt csoportos foglalko-
zásokon dolgozták fel a pályázatban megjelölt 
témákat (természetvédelem, környezetvéde-
lem, épített örökségünk, magyar városok).  
Ezekhez kapcsolódóan kirándulásokat tettek 
Egerbe, a Hortobágyra, Debrecenbe, kenu-

túrán megismerkedhettek a Tisza-tó élővi-
lágával. Már az első héten szoros barátságok 
alakultak ki a két csoport tagjai között; mind a 
foglalkozások, mind a szabadidős programok 
alatt vegyes csapatokban voltak a fiatalok. A jó 
hangulat Iszkaszentgyörgyön is folytatódott, 
ahol a francia fiatalokat a magyar résztvevők 
családjai látták vendégül. Ezen kívül bejárták 
Budapestet és a Balatont is. A programból 
nem maradhatott ki Iszkaszentgyörgy felfe-
dezése sem, az intézmények megismerése 
mellett a 30 fiatal két napot is a kastély parkjá-
nak szebbé tételével töltött. Kavecz László ve-
zetésével szép és látványos munkát végeztek. 
A csereprogram befejezéseként „Európa-fát” 
ültettek Iszkaszentgyörgy főterén.

A csere minden pillanatában, ahol külö-
nösen kifejező és érzékelhető volt a kulturális 
sokszínűség, igyekezték a résztvevők hang-
súlyozni, hogy ez talán az európaiság egyik 
legfontosabb értéke. Ezt az értéket kell fenn-
tartani hasonló ifjúsági cserék megvalósítá-
sával. A nemzetek közötti távolság csak úgy 
csökkenthető, ha nem csupán beszélünk róla, 
hanem különböző nemzetiségű emberekkel 
találkozunk, és tőlük ismerjük meg a kultúrá-
jukat. Ez a sikeresen megvalósult csere is azt 
bizonyította, hogy minél jobban megismer-
jük egymást, annál inkább rájövünk, mennyi-
re hasonlóak vagyunk egymáshoz, és közös 
összefogással milyen sok mindent el tudunk 
érni a világban.  –Horváth Zsuzsa

Napjainkban is egyre többen keresik fel iro-
dánkat, akik a kommunista diktatúra 1945-89 
közötti időszakában nemzetünkért helytáll-
tak. Ők azok, akik szembeszálltak a hatalom-
mal későbbi szabadságunk elérése reményé-
ben. Hamarosan húsz éve lesz annak, hogy 
szabadon elkezdhettük szervezetünket létre-
hozni. Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc előtti korszakban szabadságot követelők, 
majd a forradalom résztvevői alkották a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetségének jelentős 
táborát. A forradalom utáni megtorlás idősza-
kában is voltak követői az 1956-os eszmék-
nek. Az akkori fiatalok a közelmúltban men-
tek nyugdíjba. Dokumentumokkal igazolják 
hazafias cselekedetüket, amiért lesújtott rájuk 
a hatalom. Mit is remélhetnek még öreg nap-
jaikra? Nemzeti helytállásukért állami elisme-
rés (kitüntetés) és némi nyugdíjpótlék. Akik a 
közelmúltban mentek nyugdíjba vagy hama-
rosan elérik a korhatárt, ne féljenek megkeres-

ni szervezetünket, igazoló dokumentumaik-
kal! Bátran jelentkezhetnek azok is, akik jóval 
később mennek nyugdíjba, de rendelkeznek 
a diktatúrával szembeni cselekményt igazoló 
iratokkal. Levélcím: Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetsége, 8000 Székesfehérvár, Sziget 
u. 21/2. Üzenetrögzítős telefonunk fogadja 
a bejelentkezést a 22/502-754-es számon. 
Pontos név és telefonszám megadása esetén 
visszahívjuk.  
 – Sinka Jenő, 
a Magyar Politikai Foglyok  Szövetsége 

Fejér Megyei Szervezetének elnöke 

Nyugdíjas nemzeti 
helytállók!

Két hét az örökségvédelem jegyében
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KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
OLIMPIKONOKKAL

Újvárosi példaképek 
a gyermekek között
Nem szokványos közönségtalálkozóra 
került sor a dunaújvárosi Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában október 15-
én, szerdán délután. A helyi klubok 
Pekingben járt olimpikonjait ugyanis 
a kisiskolások látták vendégül néhány 
órára. 

A gyermekek bizony alaposan kifaggat-
ták őket az ötkarikás játékokon szerzett él-
ményeikről, tapasztalataikról, illetve arról, 
hogy mi szükségeltetik a sportolói életfor-
mához. Az iskolában tartott Egészség-hét 
keretében megrendezett sportfórumon 
Ferling Bernadett kézilabdázó (Dunaferr 
NK), Primász Ágnes és Brávik Fruzsi-
na vízilabdázó (DF-ELCO-DVCSH) és 
Gurisatti Gyula, az egyetlen Magyarorszá-
got képviselő sportlövő vett részt, és kitar-
tóan válaszolt az egyre szaporodó kérdések-
re. A kérdések össztüze után a paralimpikon 
bemutatta a paralimpián használt sport-
fegyvereit, miközben az iskolások kézbe 
vehették a negyedik helyezett kézilabdázó 
és a vízilabdázók emlékérmeit. Az élmény-
beszámolót követően papírlapokra, pólók-
ra és a karokra, kézfejekre is autogramok 
kerültek. Eztán a hírességek kisorsolták az 
olimpiáról hozott relikviákat a résztvevők 
között. Természetesen mindenki szeretett 
volna egy-egy kisebb, személyes ajándékot 
hazavinni, ezért hosszú perceken át készül-
tek a közös fényképek. Végül közös alma-
evéssel zárult a remek hangulatú találkozó. 
A hasonló rendezvények remélhetőleg so-
kat segíthetnek abban, hogy a fiatalok po-
zitív példaképeket találjanak maguknak, és 
őket kövessék, valamint valós célokat tűz-
zenek önmaguk elé.  – Szóládi

INTERJÚ OBERRECHT TAMÁSSAL

Kulcs, a közösség 
érdekei 
a legfontosabbak 
számomra
Kulcson 2008. november 16-án időkö-
zi polgármester-választást tartanak. Az 
előző polgármester, Lénárd Béla ugyanis 
2008. augusztus 31-ei hatállyal egész-
ségi okokból lemondott a tisztségéről. 
A kiírt időközi választáson a leadott jelö-
lő szelvények alapján két független jelölt 
indul. Egyikőjük Oberrecht Tamás, 51 
éves agrármérnök. Vele készítettünk rö-
vid interjút.

– Ön független jelöltként megméretteti 
magát. Mi vezérelte abban, hogy elinduljon 
a választáson?

– Gyakorlatilag gyermekkorom óta itt élek, 
ez egy igen kellemes, jó természeti adottságok-
kal rendelkező település, számomra is létfon-
tosságú, hogy fejlődjön és megőrizze eddigi 
jellegét, élhető mivoltát, hiszen az én csalá-
dom, az én gyermekem is itt él. Ennek érde-
kében elég régóta foglalkozom a falu közügye-
ivel. Gyakorlatilag húsz éve tevékenykedem a 
helyi közéletben, mint a legrégebbi helyi civil 
szervezet, a Kulcsi Baráti Kör egyik alapítója. 
Tíz  éve pedig  önkormányzati képviselőként 
dolgozom.

– Mivel foglalkozik a Kulcsi Baráti Kör?
– Ez egy közhasznú egyesület, civil szerve-

zet, melyet húsz évvel ezelőtt a Kulcsért önzet-
lenül tenni akaró emberek hoztak létre. A Baráti 
Kör célja, hogy összefogja azokat, akik hajlan-
dóak a településük fejlesztéséért cselekedni. 

– Mik a tervei megválasztása esetén?
– A most kialakult rendkívül nehéz gazda-

sági helyzetben mindenképpen szükségesnek 
tartom megőrizni a község pénzügyi stabilitá-
sát. Ma már elengedhetetlen külső pénzügyi 
források bevonása az előttünk álló legfonto-
sabb fejlesztések megvalósításához, úgy, mint 
az iskola korszerűsítése, az óvoda bővítése, 
a hajóállomás felújítása. Az anyagi önerőt, 
amire eddig büszkék voltunk, mindenképpen 
meg kell sokszorozni. Ez komoly munka, ami-
hez megvannak az elképzeléseim. A feladat 

teljes embert kíván, aki 
kizárólag csak a község 
ügyeivel tud foglalkoz-
ni. Én ezt most fel tu-
dom vállalni.

– Megvan-e ehhez 
a kellő támogatottsá-
ga?

– Ez majd a válasz-
táson dől el véglegesen, 
de addig is annyit erről, 
hogy nagyon sokan 
látják hozzám hason-
lóan a község jelenlegi 
helyzetét, és a jövő felé 
vezető utat. Szeretném, 
ha Kulcsnak nyugodt 
és biztonságos hétköz-
napjai lennének. Én a 
jövőben is kivétel nélkül 
mindenkivel együtt-
működésre törekszem, 
aki a település fejlődé-
sét kívánja szolgálni.

HIRDETÉS
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– Sokan azért nem isznak csapvizet, mert attól tartanak, 
hogy sok benne a klór. Mennyire megalapozott ez az aggály?

– A klórozás veszélyeiről szóló híresztelések legtöbbször 
túlzóak. A Birminghami Egyetem munkatársai négyszázezer 
gyermek egészségügyi adatait elemezve állapították meg azt, 
hogy azok az állapotos asszonyok, akik olyan helyen élnek, 
ahol túlzottan klórozzák a vizet, nagy veszélynek teszik ki a 
gyermeküket, ha naponta minimum két liter csapvizet isznak. 
A szervezetre veszélyes, a klórozás melléktermékeként képződő 
vegyületek mennyiségét ezért 20 mikrogramm/literben maximál-
ták. Ehhez képest az Amerikai Egyesült Államokban 80, az Európai 
Unióban pedig 100 mikrogramm/liter a határérték. Hazánkban 
ennél jóval szigorúbb a felső határ: 50 mikrogramm literenként, 
aminek cégünk messzemenően megfelel. A Fejérvíz felügyelete alá 
tartozó terület 88%-án 5, 10%-án 5-20, és mindössze 2%-án mér-
tek 20 és 50 mikrogramm közötti értéket ezekből a vegyületekből 
literenként.

– Az arzén a másik kémiai elem, amelyről egyre több szó 
esik mostanában. Megyénkben okoz a jelenléte gondot?

– Lényeges különbség, hogy a klórt mi használjuk a víz tisztí-
tási folyamata során, az arzén viszont kizárólag a természeti kör-
nyezetből származik. Területünkön két települést,  Lovasberényt 
és Hantost érinti.

– Egy-két évtizede még nem merült fel ez a probléma. Mi 
változott?

– A „papírforma” módosult az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunkkor. A 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet a ko-
rábbi 50 mikrogramm/literes határértéket 10 mikrogramm/
literben határozta meg; ezt az említett két településen az arzén 
mennyisége 2-3 mikrogrammal haladja meg. Az arzén nem 
ürül ki a szervezetből, hanem felhalmozódik az ember élete so-
rán. Az uniós szabvány megalkotásakor a tengerparti országok 
lakóira voltak figyelemmel, akik nagy mennyiségben fogyasz-
tanak tengeri halat, amelyben arzén van. Korlátozni a halak ar-
zéntartalmát, s a halfogyasztást nyilvánvalóan nem lehet, ezért 
limitálták ilyen szigorúan az ivóvízben a mérgező anyag felső 
határértékét. Hazánkban jóval kevesebb tengeri halat esznek az 
emberek, de a szabály nálunk is szabály – tartanunk kell ma-
gunkat hozzá.

– A vízminőség problémáinak kezelése önkormányzati 
feladat, víztisztító telepek létrehozása és korszerűsítése vi-
szont nagyon költséges dolog… 

– Megnyílt a lehetőség az önkormányzatok számára, hogy 
ilyen területen pályázzanak. Cégünk szívesen járul hozzá a pá-
lyázatok sikeréhez úgy, hogy szakmailag előkészíti azokat. Ám 
a több tízmillió forintot kitevő önrészt a települések a jelenlegi 
gazdasági környezetben nem tudják vagy nem merik megfinan-
szírozni. Érthető, ha a testületi tagok ódzkodnak az ilyen volu-
menű beruházásoktól, hiszen a napi működtetési-, vegyszer- és 
amortizációs költség a vízdíjba beépülve, komoly mértékben, 
mintegy 50-100%-kal emelné meg azt.

– Az ellenőrzés viszont önöket „találja meg”…
– Több ezres nagyságrendű mintavételezést végzünk évente 

annak érdekében, hogy a  megfelelő vízminőség garantált legyen. 
Az ÁNTSZ is folyamatosan vizsgálja a vizet, s akár cégünk, akár 
a hatóság talál hibát, azonnal intézkedünk.

– És a háziasszonyoknak sok bosszúságot okozó vízkő? 
– A nyolcvanas évek elején kísérleti jelleggel kezdtük meg a 

polifoszfát adagolást Székesfehérváron; jelenlegi ellátási terüle-
tünknek már több mint felén alkalmazzuk ezt. A vízkő a „sza-
badba kiérve” a megváltozott nyomásviszonyok miatt válik ki a 
csaptelepeken, zuhanyrózsán, de még nagyobb bajt okozna, ha 
ez megtörténne már a csővezetéken belül. A polifoszfát a víz-
kőképződést akadályozza – ismert, gyakran használt anyag az 
élelmiszeriparban, tartalmazzák például az üdítőitalok is. Al-
kalmazása mindössze 10-15 forint többletköltséget jelent köb-
méterenként, ám így elkerülhető a hálózatok eltömődése, és 
kimutathatóan csökken a bojlerek, mosógépek energiafelvétele. 
Kötődik ehhez egy kedves emlékünk: egy igen szkeptikus képvi-
selő, aki úgy gondolta, hogy erre akár egy fillért is áldozni puszta 
pénzkidobás volna, maga ellenőrizte a bojlerét és a villanyszám-
láit, s végül nekünk adott igazat. – 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

Határérték alatt
Ki gondolta volna, hogy az 
európai uniós tengerparti or-
szágok lakóinak halfogyasz-
tási szokásai befolyásol-
hatják a hazánk ivóvizének 
arzéntartalmára vonatkozó 
előírásokat? Staudt István-
tól, a Fejérvíz Zrt. üzemelte-
tési főmérnökétől egyebek mellett ennek miért-
jére kapunk válaszokat.
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