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A Magyar Kultúra 
Napját ünnepelték
A szokványostól némileg eltérő volt 
a Fejér Megyei Önkormányzat idei 
ünnepsége.     – 3. ol dal

Elúszik a Velencei-tó 
északi partja?
Kaszinó és szálloda épülne a ma-
gyarországi olimpia egyik helyszí-
nén.       – 6. ol dal
  

Csúcskórház 
csúcsfejlesztés nélkül?
Régiónk nem törölhető az egészség-
ügyi térképről. 
 – 8. oldal

Kapus a dj-pult mögött 
(avagy dj a gólvonal előtt)
Beszélgetés Mikler Rolanddal, a 
Dunaferr kézilabdakapusával. 
 – 13. ol dal

  

   MEGYEJÁRÓ – 10. oldal

TISZTES KISKÖZSÉG

Vajta
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A tartósan hideg, fagyos időjárás az el-
esettek, a hajléktalanok és az egyedül élő 
idősek számára komoly veszélyt jelent. 
Az ő segítésük érdekében hívott össze ja-
nuár 14-én civil tanácskozást a megyehá-
zára Balsay István alelnök.

A kezdeményezést a megyei védelmi bi-
zottság is támogatta, és találkozott a meghí-
vottak – civil szervezetek, önkormányzatok, 
karitatív szervezetek, gazdasági társaságok, 
intézmények – támogatásával is. Balsay Ist-
ván, a megyei közgyűlés alelnöke sajtótá-
jékoztatón számolt be a tanácskozásról és 
annak első eredményeiről. Elmondta, hogy 
a meghívásnak nagy számban tettek eleget, 
sokan átérzik, mennyire szükség van most a 

segítségre. Beszámolt róla, hogy a rendőrség 
járőrei utasításba kapják, hogy fokozott fi-
gyelmet szenteljenek a veszélyeztetetteknek; 
a karitatív szervezetek tüzelővel, meleg ru-
hával, takarókkal igyekeznek enyhíteni a tél 
szigorán. Egy őrző-védő szolgálat tagja pedig 
mintegy 70 idős ember felügyeletét vállalta.

Emléktűzgyújtás
a Don-kanyar
Emlékkápolnánál
Az urivi áttörés 66. évfordulójáról január 
12-én, hétfőn este 6 órakor a Don-kanyar 
Emlékkápolnánál – Pákozdon, a Mészeg-
hegyen – ökumenikus rendezvény kereté-
ben emlékeztek meg. Az ünnepségen Fejér 
megye közéleti, politikai személyiségei, a 
történelmi egyházak helyi vezetői emlékez-
tek a hősi halált halt katonákra. 

Az erőszak ellen
Mint ismeretes, 2009. január 29-ére, csü-
törtökre virradó éjjel ismeretlen tettesek 
felgyújtották Molnár Albert MSZP-s or-
szággyűlési képviselő családi háza udvarán 
álló autóját. A bűncselekményről értesülve 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke az alábbi közleményt adja ki:

„Mélyen elítélem az erőszakos cselek-
ményt. Bízom benne, hogy a rendőrség mie-
lőbb megtalálja a tettest. Felhívom a közélet-
ről felelősen gondolkodó emberek figyelmét: 
tegyenek meg mindent a meglévő, valós tár-
sadalmi feszültségek békés megoldásáért. 
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Összhaderőnemi 
ünnepséget 
rendeztek 
Székesfehérváron
A díszszázad bevonulásával, a Ma-
gyar Honvédség alakulatzászlói és a 
történelmi zászlók behozatalával kez-
dődött 2009. január 15-én, csütörtö-
kön Székesfehérváron a Városháza 
előtti téren a Magyar  Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága 
(ÖHP) parancsnoki beosztásának 
átadás-átvételi ünnepsége.

Havril András vezérezredest, a Ma-
gyar Honvédség vezérkari főnökét 
nyugdíjba vonulása után Tömböl Lász-
ló altábornagy, az Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság eddig szolgálatot teljesítő 
parancsnoka követi tisztségében. Az 
ÖHP új parancsnokának pedig Benkő 
Tibor vezérőrnagyot nevezték ki, aki 
eddig parancsnokhelyettesként szolgált. 

A nagyszabású ünnepség kezdetén 
felolvasták dr. Sólyom László köztársa-
sági elnök köszöntőjét, majd Szekeres 
Imre honvédelmi miniszter mondott 
ünnepi beszédet. Beszédet tartott a tá-
vozó és az új vezérkari főnök, Tömböl 
László tábornok is. A rendezvényen a 
csapatzászló-átadást követően az ÖHP 
kinevezett új parancsnoka, Benkő Tibor 
vezérőrnagy is elmondta beszédét. Az 
ünnepséget követően hagyomány-
teremtő szándékkal a résztvevők ko-
szorút helyeztek el az I. világháborús 
Fekvő katona szobránál. – Sz. G.

 Fokozott figyelem

Solt Ottilia-díjat kapott a Fejér Megyei Önkormány-
zat által fenntartott Pápay Ágoston Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon. 
A középsúlyos értelmi fogyatékosokat nevelő intéz-
mény pedagógusai a kisebbségi oktatásban, a hát-

rányos megkülönböztetés leküzdésében kifejtett tevékenységükkel érdemelték ki a 
SZETA egykori alapítójáról elnevezett kitüntetést.

Elismerés 
a nevelőknek 
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– Örülök, hogy itt lehetek, 
hiszen régóta szerettem 
volna Fejér megyében va-
lami hasonlót létrehozni, 
ahol a fiatal tehetségek 
felkarolása megoldható. A Művészetek Házá-
val ez most megvalósult. Bízom benne, hogy 
hosszú távú és gyümölcsöző kezdeményezés 
elején állunk – mondta az ünnepség díszven-
dége, a Fejér megyében élő világhírű opera-
énekesnő, Miklósa Erika.

Szavait követően a cecei Gerlice Néptánc-
egyesület ifjú táncosai adtak fergeteges mű-
sort, majd dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket. Hangsúlyozta, ezen a napon főhajtással 
gondolhatunk a kultúránkra, legfontosabb 
közös kincsünkre.

– Ez a nap nem csupán egy dátum, nem 
csupán egy évforduló. A magyar kultúrát ün-
nepeljük, és azokat az embereket, akik sokat 
tettek egykor és tesznek ma is azért, hogy 
világhírűvé vált értékeink, hagyományaink 
ne veszítsenek régi fényükből, s az európai 
élvonalban maradhassunk. Nagy elődök, 
jeles egykori és mai alkotók jutnak ilyenkor 
eszünkbe, akik mára jelképpé váltak. Vajon 
mit jelentenek ők a mai fiataloknak? Tudniuk 
kell nekik, és mi sem feledhetjük el soha: a 
kultúra, az irodalom, a művészet, a tudomány 
terén gazdag ország voltunk és vagyunk – je-
lentette ki dr. Balogh Ibolya.

Kiemelte: nemcsak ez a nap, hanem az 
egész 2009-es esztendő fontos a Fejér Megyei 
Önkormányzat számára, hiszen immár ezer 
éve a magyar közigazgatási kultúra része a me-
gyerendszer. A Szent István király uralkodása 
alatt 1009-ben kialakult vármegyerendszer 
egyik legkorábbi alapköve Fejér megye volt, 
mely az államalapítás óta az ország egyik meg-
határozó igazgatási, kulturális központja. 

A folytatásban József Attila Ars poetica 
című versét a Pathália Színkör tagjai adták elő, 
majd Kovács Ibolya, a Hermann László Ze-
neiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
növendéke előadásában egy népdalt hallgat-
hattak meg a résztvevők. Ezt követően a me-
gyei önkormányzat fenntartásában működő 
közgyűjteményi és közművelődési intézmé-
nyek dolgozói körében címek adományozásá-
ra került sor. Dr. Erdős Ferenc, a Fejér Megyei 
Levéltár igazgatója az intézmény adatrögzí-
tője, Kovács Zsuzsa számára főmunkatársi 
címet adományozott, elismerve közel más-

fél évtizedes munkáját, amelyet elsősorban 
az elektronikus adatrögzítés és a kutatók és 
ügyfelek tájékoztatását elősegítő elektronikus 
nyilvántartás vezetése területén végzett. Dr. 
Demeter Zsófia, a Fejér Megyei Múzeumok 
Igazgatósága igazgatója Braila Mária könyv-
táros számára szintén főmunkatársi címet 
adományozott. A hölgy a könyvtárosi mun-
ka mellett a múzeumi tájékoztatót szerkeszti, 
végzi a Múzeumegyesület adminisztrációját, 
szervezi és titkárként bonyolítja programjait. 
Tevékenységét már állami kitüntetéssel is el-
ismerték. Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Mű-
velődési Központ, Művészetek Háza igazga-
tója az intézmény szakelőadójának, Komendó 
Gabriellának adományozott tanácsosi címet, 
aki a tárgyalkotó népművészet szakterületén 
dolgozik. Eredményes munkáját kiállítások, 
szakmai konferenciák, szabadtéri programok 
sora bizonyítja. A Vörösmarty Mihály Me-
gyei Könyvtár igazgatója, Komlósi József az 
intézmény feldolgozó könyvtárosa, Budayné 
Németh Anna számára főtanácsosi címet 
adományozott. A hölgy 1993 óta az állomány-
gyarapító és feldolgozó osztályon dolgozik. 
Fő feladata a könyvtár által beszerzett doku-
mentumok formai és tárgyi feltárása, valamint 
a látogatók körében egyre népszerűbb DVD-
gyűjtemény gyarapítása és feldolgozása.

Az ünnepség zárásaként dr. Balogh Ibo-
lya leleplezte a ház megújult címerét, Juhász 
Zsófia pedig ismertette a Művészetek Háza 
küldetésnyilatkozatát: – Úgy érzem, hogy 
itt volt az idő a megújulásra. Természetesen 
megtartjuk a ház eddigi szolgáltatásait, de 
sok-sok újat is bevezetünk. Alapvető célunk 
a fiatalok megszólítása, ehhez a Barátság 
Háza név nem felelt már meg, ezért válasz-
tottuk a Művészetek Háza elnevezést. Sze-
retnénk többfunkciós közösségi központot 
létrehozni, a tehetséges fiatalok pályáját 
egyengetni. Hiszem, hogy a jövőben is Fejér 
megye ékkövei lehetünk.

KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚ 
TEHETSÉGEK

Újracsiszolták 
a Fejér megyei 
kultúra ékkövét

A szokványostól némileg el-
térő volt a Fejér Megyei Ön-
kormányzat idei ünnepsége a 
Magyar Kultúra Napján, mivel 
a rendezvény keretében jelen-
tették be hivatalosan is, hogy a 
Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont új neve Művészetek Háza 
lett. Az ünnepség a Himnusz-
szal kezdődött, melyet Mik-
lósa Erika, a Fejér megyében, 
Bakonykútiban élő világhírű 
operaénekesnő énekelt el.
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Bursa Hungarica: 
befektetés a jövőbe
Az oktatásra költött kiadások a leghasznosabb befektetésnek 
tekinthetők. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Bursa Hungarica program keretében jelentős összegekkel – 
összesen 5 millió forint ösztöndíjjal – támogatja a rászoruló di-
ákok továbbtanulását; rajtuk keresztül az oktatást, tudva, hogy 
a ma diákjai a jövő szakemberei.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009. évi 
Fejér megyei fordulójához a megye 81 települése és a Fejér Megyei 

Önkormányzat is csatlakozott. A megyei kiegészítő támogatás fede-
zetéül szolgáló 5 millió Ft költségvetésben történő biztosításáról a 
megyei közgyűlés, a pályázók kiválasztásáról az oktatási és kulturá-
lis bizottság döntött. A települési önkormányzatokhoz 1456 pályá-
zat érkezett. A pályázók közül 1126 fiatal jut ösztöndíjhoz.

A települések a támogatott hallgatók pályázati anyagát a megyé-
hez, a nem támogatott pályázók anyagát a minisztériumhoz küldik. 
Az 1126 pályázati anyag formai ellenőrzése, a hiánypótlási felhívá-
sok kiadása, az anyag rendszerezése, a döntés előkészítése és a me-
gyei támogatás rögzítése, valamint a minisztériumba való feljuttatás 
a megye feladata. 663 pályázat esetében a fentieken túl a teljes adat-
rögzítést is a hivatal munkatársai végezték. A megyei kiegészítő tá-
mogatásban 433 fiatal részesült, a támogatás elosztásakor kiemelten 
kezelték azokat, akik egyik vagy mindkét szülőjüket elvesztették.

Varrómunkás-képzés 
Sárbogárdon
„1984. szeptember 1-jén kezdte meg működését a sárbogárdi 
»kisegítő iskola« négy tanulócsoporttal, igen mostoha körül-
mények között” – emlékszik vissza a kezdetekre Györök Ágnes 
igazgató.” 

Jelenleg nyolc tanulócsoportban a száztizenegy tanulóval ti-
zennyolc pedagógus foglalkozik. 1996 óta működik az intézmény 
megyei fenntartásban, mai nevén a Fejér Megyei Önkormányzat 
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményeként. Az is-
kolában a város vonzáskörzetéből is fogadnak tanulókat. A szülők 
kérésére bővítették a képzési kínálatot.

 „Kezdetben 10. évfolyamig általános iskolaként, majd előkészítő 
szakiskolaként működtünk – folytatja az igazgató. A tanulók a kép-

zés befejezése után szakiskolában és speciális szakiskolában tanul-
tak tovább. Tanulóink egy része lemorzsolódott akkoriban, ezért 
gondoltunk arra, hogy itt helyben kell számukra képzést biztosítani. 
Elképzelésünket támogatta a fenntartó, így 2006-ban kezdték meg 
tanulmányaikat az első bőrtárgykészítő szakiskolai tanulók. Úgy ér-
zem, mindig jelentős szerepet töltöttünk be a város, a térség és a me-
gye oktatási életében. Ezt ismerte el a fenntartó azzal, hogy lehető-
vé tette gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakulásunkat, 
így eddigi általános iskolai, speciális szakiskolai feladataink mellett 
a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének segítését is 
ellátjuk tavaly szeptember 1-je óta. Ez a nap azért is volt jelentős 
esemény az intézményünk életében, mert beindult a varrómunkás 
szakképzés. A gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket a Szociá-
lis és Munkaügyi Minisztérium munkahelyteremtő beruházásokat 
támogató pályázatán elnyert összegből és a Fejér Megyei Önkor-
mányzat támogatásából szereztük be, 7,5 millió forint értékben. 
A korszerű gépeken végzett gyakorlat lehetővé teszi, hogy a mun-
kaerő-piaci helytálláshoz szükséges kompetenciák birtokába jusson 
minden tanulónk, majd sikeres szakmai vizsgát tegyen.”
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Egy egész napot töltött el Székesfehér-
váron a Fidesz országgyűlési képviselő-
csoportjának kulturális munkacsoportja. 
A kihelyezett ülésen a parlamenti képvi-
selőkből, külsős bizottsági tagokból álló 
delegáció megismerkedett Fejér megye és 
Székesfehérvár kulturális életének jelenle-
gi helyzetével, valamint meglátogatták a je-
lentősebb megyei és városi fenntartású in-
tézményeket, beszélgettek azok vezetőivel. 
A Fejér Megyei Önkormányzat részéről L. 
Simon László, az oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke volt a vendéglátó, aki egy-
ben ennek a munkacsoportnak is tagja.

A nap a Megyeházán kezdődött, majd a 
résztvevők megtekintették az épülő Fejér 
Megyei Levéltárat, megismerkedtek a Vörös-
marty Mihály Megyei Könyvtár, a Fejér Me-
gyei Művelődési Központ és több más me-
gyei intézmény jelenlegi helyzetével. Halász 
János, a küldöttség vezetője, az Országgyűlés 
kulturális bizottságának alelnöke elmondta: 
folyamatosan járják az országot, ismerked-
nek a közművelődési intézményrendszerrel, 
tapasztalatokat gyűjtenek. Véleménye szerint 
a magyar kultúra alapját a vidéken működő 
kultúrházak, könyvtárak, levéltárak képezik, 
ezért szentelnek különösen nagy figyelmet 
ezek jelenlegi helyzetének. Hozzátette, a 
kormány az elmúlt években magára hagyta 
a magyar kultúrát, amit ékesen bizonyít az 
évről évre csökkenő állami támogatás. Az 
idei évben várhatóan további 10 százalékkal 
csökken a kultúrára fordított összeg a köz-

ponti költségvetésben. Kijelentette: minden 
eszközzel azon lesznek, hogy a kultúra becsü-
letét visszaadják.

– Rendkívül fontosnak tartom, hogy ha 
egy párt kormányra akar kerülni, akkor előtte 
megismerkedjen az ország valós helyzetével. 
Enélkül ugyanis lehetetlen jól irányítani egyet-
len szakterületet is. Úgy vélem, ezt valamennyi 
felelősen gondolkodó politikai pártnak meg 
kellene tennie, mielőtt terveket készít a jövő-
ről. Az sem mellékes, hogy a vezető pozíciók-
ban hozzáértők üljenek, mert ennek hiánya 
szintén visszavetheti a fejlődést. Ezekre szám-
talan példa volt az elmúlt időszakban a kultúra 
területén is, ezt kívánja a jövőben a Fidesz ki-
küszöbölni – hangsúlyozta L. Simon László.

Hozzátette, a találkozó során szerzett ta-
pasztalatok beépültek a párt kulturális alap-
vetésébe, amelyet nemrégiben nyilvánosság-
ra is hoztak.

A jó irány(ítás) 
érdekében 
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A NYUGALOM TÁRHÁZAI
Mit jelent Pákozd Fejér megyének? Ka-
put egy csodálatos, nyitott világra. Itt 
engedjük be a kedves látogatót a Velen-
cei-tóhoz. Ugye jártak már az Anikó-for-
rásnál, a Bella-tónál, az Ingóköveknél, az 
Abajka völgyében, az Arborétumban? 
Természeti kincseink igazi felfedező he-
lyek, a nyugalom  tárházai. Szavak nélkül 
is visszavárnak…

 A faluban működő művészeti cso-
portok – Abajka Citerazenekar, a 
Bogárhalom, a Csíkmák, a  Mamókák és a 
Tollforgó Néptánc Együttes, a Kukoricás 
Színkör, a Pákozdi Népdalkör, a Vivante-
Palánta Balett Csoport – a kultúra szorgos 
követei élettel töltik meg a Művelődési 
Házat. Kultúraszerető közösség a miénk. 
Példamutató az együttesek egymás iránti 
nyitottsága. Szívesen vesznek részt me-
gyei rendezvényeken is, ahol lehetőségük 
nyílik megismerni más települések együt-
teseit,  népművészeit, alkotóit. 

Szeretettel várunk minden, az 1000 
éves Fejér megyéhez kötődőt az idén 
730 éves Pákozdra, ahol elődeink örök-
ségét, hagyományait megőrizve és úja-
kat teremtve ünnepelünk.  

– Kissné Vörösmarty Mária, a 
pákozdi Művelődési Ház igazgatója

A TÖRTÉNELEM GYÚJTÓPONTJÁBAN
A település katonás jelleget kapott a sorstól: 
a haza, a szülőföld védelmét, szeretetét. Az 
erdőkkel borított Meleg-hegy délnyugati 
részén áll a Pákozdvár. Az erődítmény a Du-
na–Tisza közén és a Dunántúlon található 
huszonhat hasonló típusú építmény közül 
a legnagyobb. Pákozdon vívták az 1848-as 
forradalom első győztes csatáját. Zarándok-
hely és Katonai Emlékhelye „A mindenkori 
magyar katonáknak…” A Doni Kápolna pe-
dig egy ismeretlen magyar katona földi ma-
radványait és  bajtársainak emlékét őrzi.

A FALU ÍZEI
A Velencei-hegység déli lejtésű dombol-
dala mediterrán éghajlatának és talajának 
köszönhetően kiváló bortermelő vidék. A 
szőlőművelésre utaló motívumok – a sző-
lőfürt és a szőlőmetsző kés – a XVII. század 
óta van jelen a település címerében, pecsét-
nyomóján.

Pákozdon használták legtovább a vessző-
ből font csíkvarsát. Hálókötélből kötötték, 
két karika fogta össze, az oldalát négy vesz-
sző merevítette. Kis vízen nádkapukban és 
csapásokban tűzték le, főleg csuka íváskor. 
A megyeszékhely piacának, fogadóinak ke-
resett portékája volt a pákozdi hal. A helyi 
paradicsom jellegzetes formája és íze miatt  
volt ismert. Egy-két kiskertben még ma is 
féltve gondozzák. 

Kultúrszirmok 
– válogatás a pákozdi 
hagyományokból
KISZÉZÉS
Vízbe dobják és elégetik a szalmából ké-
szült bábot. Végigviszik a főúton, majd 
elmennek a Bella-tóhoz. Mielőtt tűzbe 
dobják, illőképpen elbúcsúznak tőle: nép-
tánccsoportok eljárják a körtáncot vele. A 
tánc végén szétnyílik a lányok csodaszép 
körgyűrűje, s a fiúk a tűz fölé emelik, majd 

lángolva a Bella-tóba dobják. A jelenlévők 
pici szalmababákat készíthetnek a helyszí-
nen. (A baba „varázserejű”: véd a betegség-
től egész évben.) 

APÁK NAPJA
Szent István király és Imre herceg apa-gyermek 
kapcsolatának emlékére. Történelmi játszóház-
ban korabeli eszközöket készítenek, és keretjá-
tékot tanítanak a gyermekeknek a zichyújfalui 
Gesta Történelmi Játszóház segítségével.

RIGÓ JANCSI FESZTIVÁL
Fejér Megye királyi városában is híres volt Rigó 
Jancsi játéka. A kis prímásról csodákat zeng-
tek, amit felnőttként túlszárnyalt. A pákozdi 
születésű cigányprímás neve szorosan össze-
függ a rigójancsi süteménnyel. Erről és Clara 
Ward-Chimay hercegnő készítette kedvenc 
reggelijükről nemcsak hallhatnak, hanem meg 
is kóstolhatják, vásárolhatják a helyszínen. 

„A házról-házra járó, jókívánságos köszön-
tők ma jóformán alamizsnagyűjtésnek lát-
szanak, de nem lehettek-e régen az évsza-
kok fordulópontjaira figyelmeztető, szinte 
rituális jellegű társadalmi események? A 
jókívánság a civilizált embernek többnyire 
üres szó. A régi embernek szinte varázserejű 
érték lehetett, amit szívesen viszonzott tőle 
telhetően. A sok ünnepi, névnapi köszöntő 
egy melegebb, barátságosabb, testvéribb, 
emberszeretőbb népélet emléke.” 
(Kodály Zoltán, a Jeles napok bevezető-
jében)

Varázserő a szalmalángban
„Nyáron a búzát, télen a nádat” – kis kollázs a faluról, ahol „kétszer 
aratnak.” Pákozdon nemcsak a gabona és a vízinövény hoz évről-évre 
termést: mélyre hullottak a kultúra szeretetének, a közösségi összetar-
tásnak a magvai is.
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KASZINÓ ÉS SZÁLLODA 
ÉPÜLNE A MAGYARORSZÁGI 
OLIMPIA EGYIK HELYSZÍNÉN

Elúszik a Velencei-
tó északi partja?

– A megyei területrendezési terv hosszú-
hosszú egyeztetéseken keresztül jutott el 
idáig. Eközben a kormány és a gazdasági mi-
nisztérium a sukorói terület besorolásának 
megváltoztatását kérte, amely teljes mér-
tékben összeegyeztethetetlen a Velencei-
tó-Vértes Kiemelt Térség korábbi szabályo-
zásaival. Arról nem beszélve, hogy a part 
menti sáv, amelynek fejlesztésével a magyar-
országi olimpia egyik helyszíne jönne létre, 
egy hatályos kormányrendelet szerint elide-
geníthetetlen – tájékoztatott Balsay István, a 
Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke.

Hozzátette: az önkormányzat maximá-
lisan támogatja a munkahelyteremtést, de 
nem minden áron, főleg nem a környezet 
károsításával. Ez az esetleges beruházás 
viszont ilyen, hisz megváltoztathatja a tá-

jat, „leradírozhatja” azt a véderdőt, amely 
a nemzetközi kajak-kenu és evezős pályát, 
valamint a tavat védi a széllökésektől, por-
szennyezéstől és az autópálya zajától. Hang-
súlyozta, minden érintett részvételével ta-
nácskozást hívnak össze, amelyen javasolni 
fogják a terület hagyományosan vidékies 
besorolását, illetve a sportolási lehetőségek 
maximális biztosítását. Rendkívüli közgyű-
lés összehívását is kezdeményezte.

– Meg vagyok döbbenve! Sportvezető-
ként és egykori területfejlesztő szakember-
ként egyaránt. A Velencei-tó partján kizáró-
lag ezen a helyen van még fenn természetes 
mivoltában a part menti sáv. Azt gondolom, 
az érdekeket minden féllel egyeztetni kell, 

ám az eljárást felháborítónak tartom. Közö-
sen terveztük az infrastruktúra fejlesztését, 
ehelyett egészen más elképzelések mentén 
nyúlnának a területhez. Vizes sportágaink 
szinte teljes utánpótlása itt edz, mi ebből a 
területből élünk, innen nevelünk ki bajno-
kokat. Ez a partszakasz nem lehet martaléka 
tőkés befektetőknek – jelentette ki Baráth 
Etele szocialista országgyűlési képviselő, a 
Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke, aki 
jelezte: az EU és az OECD azt ajánlja, hogy 
a válság ellenére is az ökológiai környezet és 
a természetvédelem legyen az első.

Ott Zsuzsa, a Magyar Evezős Szövetség 
főtitkára elmondta, megdöbbentő a jelen-
legi helyzet. A vízparti sporttelepek sorra 
tűnnek el, így Szeged mellett már kizáró-
lag a sukorói északi evezőspálya lehetne a 

jövőben nemzetközi versenyek színhelye, 
ezért szerinte nem engedhetik a terület el-
vesztését. Elképzelhetőnek nevezte, hogy 
a versenysport mellett üzleti fejlesztések is 
megvalósuljanak e területen, hiszen a fenn-
tarthatóság mindennél fontosabb.

Nagy Sándor, a közgyűlés sportbizottsá-
gának tagja egyetértett a szövetségi vezetők-
kel, majd kifejtette: pályázat segítségével az 
evezőspálya betonja helyett rézsűt hoznának 
létre, amely így nemzetközi minősítést kap-
hatna. Elképzeléseiket a Magyar Olimpiai 
Bizottság is támogatja. Kiemelte: mindent 
megtesznek, hogy megtartsák a pályát, mert 
„hogyan mondjuk el az ifjú sportolóknak, 
azok szüleinek, hogy nincs tovább?”

A Velencei-tó északi partját a vízi 
sportok, a rekreáció és egyéb sza-
badidős tevékenységek számára 
szerette volna fenntartani a Fejér 
Megyei Önkormányzat. Sukoró 
Önkormányzata 2003-ban ren-
deletet hozott kemping, mo-
tel, szabadidő-központ, strand 
kialakításáról. A Fejér Megyei 
Területrendezési Terv rende-
letalkotási folyamatának utolsó 
fázisában, a helyrajzi számok 
egyeztetésekor kiderült, hogy 
a terület nagy része – 70 hektár 
– már egy külföldi befektető tu-
lajdonában van, aki óriási szál-
lodát, kaszinót, Disneylandet 
szeretne ide építeni. A megye ve-
zetése mellett felháborodásukat 
fejezték ki a környezetvédők, a 
horgászok és a sportági szakszö-
vetségek vezetői is.

HIRDETÉS

Szeretné, ha hirdetése eljutna 
a megye összes polgárához?

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

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

Velencei-tó
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A Magyarországi Református Egyház Kal-
lódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthona konferenciát rende-
zett a szenvedélybetegeket segítő karitatív 
tevékenységről. A rendezvényen adták át a 

Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat a 2009. 
évi kitüntetettnek, Victorné Erdős Eszter-
nek, a misszió vezetőjének. Laudációjában 
Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi 
elnöke kijelentette: a kitüntetett neve össze-
fonódott a drogos fiatalokat felkaroló Kal-
lódó Ifjúságot Mentő Misszióval, amelyet 
Victorné Erdős Eszter Ráckeresztúron és 
Zsidriken is beindított. Mint mondta, ez a 
díj a „másokért élésre” hívja fel a figyelmet, 
ami jellemző Victorné Erdős Eszter lelkész 
kábítószerfüggő fiatalokkal kapcsolatos 
munkájára.

Fejér megye kórháza országos szinten 
mérve is „csúcstartónak” számít a di-
agnosztikai vizsgálatok tekintetében. 

A korszerű, Philips Brillance 64 típusú Com-
puter Tomograph készülék alkalmazásával 
azonban a megelőző és gyógyító munka szín-
vonalát a szakemberek tovább fejleszthetik.

Dr. Szabó László, a kórház főigazgató-
ja fogalmazta meg: a Szent György Diag-
nosztikai Központ a közelmúltban véget 
ért beruházás révén korszerű diagnosztikai 
eszközhöz jutott, ami a betegellátás során 
komoly előrelépést jelent. Ezáltal olyan eljá-
rásokat is képesek lesznek elvégezni a jövő-
ben, amelyek eddig nem voltak közvetlenül 
elérhetőek az intézmény számára. 

Az előzményekről dr. Balogh Ibolya, a 
megyei közgyűlés elnöke szólt. Beszédé-
ben kiemelte, hogy a diagnosztikai központ 

hosszú ideje színvonalas együttműködés-
ben dolgozik a Szent György Kórházzal. A 
betegellátást egy évtizede segítik a CT- és 
MR-vizsgálatok révén. Most pedig a mint-
egy 300 millió forint értékű beruházásként 
átadott műszer révén jelentős lépést tett 
előre a diagnosztika. A vizsgálatokon az év 
minden napján, kulturált körülmények kö-
zött fogadják a betegeket a központban. 

Az ünnepségen részt vett Benedikt Laux, 
a Philips regionális vezérigazgatója is, aki 
köszöntötte a megye és a kórház vezetősé-
gét és dolgozóit. Elmondta: együttműködé-
sük évtizedes múltra tekint vissza. Büszkék 
arra, hogy a jövőbeni közös munkához ezzel 
az új készülékkel is hozzá tudtak járulni. 

 A diagnosztikai központ tíz éve nyitotta 
meg kapuit Székesfehérváron. Dr. Kiss Eri-
ka főorvostól, a központ szakmai vezetőjétől 
megtudtuk: a CT-vizsgálatok röntgensuga-
ras, gyors eljárással történnek. Mára nélkü-
lözhetetlen eszköz a mellkas-hasi vizsgála-
toknál, a daganatos betegségeknél, a baleseti 
sebészeti ellátásban és az ideggyógyászati 
kezelések esetében. A stroke-os betegeknél 
is alkalmazzák, és használják érvizsgála-
tokhoz. A legújabb módszer segítségével a 
koszorúerek alaposabban vizsgálhatóak, és 
a szív balkamra-funkciójáról is pontos ké-
pet kaphatnak a szakemberek. A készülék 
alacsony sugárérték mellett magas képi fel-
bontást tesz lehetővé. Az új CT- berendezés 
képes az emberi test háromdimenziós meg-
jelenítésére. – Sz. 

Januárban új, korszerű „compu-
ter tomograph” berendezéssel 
gazdagodott a Szent György Di-
agnosztikai Központ, amely egy 
évtizede együttműködik a me-
gyei kórházzal. Az eszköz segít-
ségével a CT- és MR-vizsgálatok 
még színvonalasabbá válnak. 

Háromszázmilliós
fejlesztés
a diagnosztikai
központban

Victorné Erdős 
Eszter kapta az 
idei Dizseri-díjat 
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HIRDETÉS

Hivatalos értesítés lapzártánkig nem érke-
zett a Fejér Megyei Szent György Kórházat 
fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat-
hoz, a hírek azonban arról szólnak, hogy 
a kórház több milliárdos európai uniós 
pályázatát tartalékhelyre sorolták. Az 
egészségügyi dolgozók megnyugtatására 
összintézményi értekezletet hívott össze 
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyű-
lés elnöke és dr. Szabó László, az intéz-
mény főigazgatója. Itt kiderült: mindenki 
optimista, mert az Új magyarországi Fej-
lesztési Terv keretein belül kiírt „Infrast-
ruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” 
elnevezésű kiemelt pályázat alapvető cél-
ja az volt, hogy minden régióban legyen 
egy olyan csúcsintézmény, amely minden 
szempontból alkalmas a térségben lakók 
magas színvonalú egészségügyi ellátására. 
Viszont a Közép-dunántúli régióban ilyen 
nem lesz, ha a hírek igazak…

– Munkatársaimat meg kellett nyugtat-
nom, mert olyan hírek keltek lábra, amelyek 
aggodalomra adtak okot. Mégpedig azért, 
mert ezekben az szerepelt, hogy az egészség-
pólusok fejlesztése keretében beadott pályá-
zatunk elutasításra, finomítva tartaléklistára 
került. Mindez azt jelenthetné, hogy rövid 
távon nem gondolkodhatunk terveink meg-
valósításában, ez pedig elfogadhatatlan. Elfo-
gadhatatlan, mert a Szent György Kórházra 
jelen pillanatban is olyan terhek hárulnak, 
amelyekre fel van készülve, s el is látja minden 
gond nélkül, de mégiscsak akkor vállalható 
hosszú távon, ha a feltételek adottak lesznek – 
mondta el lapunknak Szabó László.

Hangsúlyozta: a feltételek megteremtésé-
hez viszont infrastrukturális fejlesztések, esz-
közberuházások és szakmai átszervezések is 
szükségesek lennének. Ilyen például a sürgős-
ségi, az onkológiai ellátás fejlesztése, a műszer-
park megújítása, új műtőblokk megépítése. 
Erre épült pályázatuk, mert csak ettől várható, 
hogy ne százéves épületekben kelljen gyógyí-

taniuk, és ne kelljen az udvaron 400-500 mé-
tert tologatni a betegeket a XXI. században. 
Hozzátette, biztos benne, hogy nem az lesz a 
végeredmény, amiről pillanatnyilag hallani.

– Döbbenten állunk a kormánydöntés 
előtt, amely reményeink szerint nem döntés, 
csak egy fatális félreértés. Nagy horderejű 
egészségfejlesztési pályázatunk elutasítása 
ugyanis abszolút jogszabálysértő alapokon 
nyugszik, emellett diszkriminál, s megsérti 
az uniós alapelveket is. A konkrét pályázat ar-
ról szólt, hogy a Fejér Megyei Szent György 
Kórház, mint póluskórház és csúcsintézmény 
a Közép-dunántúli régióban, 10-12 milliárd 
forintot nyerhet fejlesztésre. Az Európai Unió 
elfogadta az Új Magyarország Fejlesztési Ter-
vet, amelynek egyik pillére a magyarországi 
egészségügy teljes körű felzárkóztatása. A 
pályázati kiírás lefedte egész Magyarországot, 
a kormány minden régióból hívott meg pó-
luskórházakat. Ebből a régióból egyedül mi 
pályázhattunk, kizárólag minket hívtak meg. 
Amennyiben ehhez a fejlesztési lehetőséghez 
nem jutunk hozzá, akkor több mint egymillió 
ember egészségügyi ellátása kerülne le a tér-
képről, kerülne veszélybe – jelentette ki a me-
gyei közgyűlés elnöke.

Balogh Ibolya ennek ellenére nem vár a hi-
vatalos értesítésre, hanem minden lehetséges 
politikai és szakmai erőt megkeres, valamint 
Fejér megye országgyűlési képviselőinek 
együttműködését is kéri, hogy közösen meg-
akadályozhassák egy diszkriminatív döntés 
megszületését.

Az ügy pikantériáját növeli, hogy előzőleg 
a Közép-Dunántúli Térség Regionális Egész-
ségügyi Tanácsa – testületileg megerősítve 
korábbi álláspontját – egyetértett a pályázat 
céljaival és tartalmával egyaránt. Messze-
menően támogatta a pályázatban foglaltak 
megvalósítását, mivel az „elengedhetetlen 
a térségi lakosság egészségi állapotának, az 
ellátás színvonalának és az esélyegyenlőség 
javításának érdekében.”

RÉGIÓNK NEM TÖRÖLHETŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÉRKÉPRŐL

Csúcskórház csúcsfejlesztés nélkül?

E g é s z s é g ü g y
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Az enyingi mentőállomás a térségben új központként 
kezdte meg a működését 2008 végén. A megnyitás-
ról lapunkban is beszámoltunk. A térségi sürgősségi 

ellátás színvonalának javítása érdekében egy esetkocsi is se-
gít a szolgálat munkatársainak a feladatok végrehajtásában. A 
mentőállomáson a kocsik egészségügyi felszerelésének korsze-
rűsítése érdekében újabb fejlesztéseket is sikerült végrehajta-
ni, köszönhetően a környező települések lelkes támogatóinak. 
Az eszközátadó ünnepségen Pápai Imre, az Országos Mentőszolgá-

lat megyei szervezetének vezető mentőtisztje elmondta, a fejleszté-
sek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a térségben európai szintű 
mentést lehessen végrehajtani. Az Országos Mentőszolgálat enyin-
gi mentőállomása a polgármesteri hivataltól és a városi alapítvány-
tól 570 ezer forintos támogatást kapott. Az ünnepségen átadtak egy 
elektromos LSU szívóberendezést és egy korszerű végtagrögzítő 
sínkészletet. Újdonságnak számít – a Közép-dunántúli régióban a 
mentőállomások közül elsőként az enyingi kapott – a „Kid safe” esz-
köz. A német találmány segítségével kisgyermekek szállítása oldha-
tó meg biztonságosan. Az átadásra került eszközök között szerepelt 
egy szintén a gyermekellátásban segítséget jelentő „Broselow” sza-
lag. Az eszközt a tengerentúlon már alkalmazzák, kontinensünkön 
használata most kezd csak elterjedni. A szalag színjelzései segítenek 
megállapítani, hogy pontosan milyen súlyú és milyen korú betege-
ket kell sürgősségi ellátásban részesíteni. Tilhoff László, a mentőál-
lomás vezetője elmondta: az eszközök az új esetkocsiban kerülnek 
használatra a lakosság színvonalasabb ellátása érdekében.  – Sz.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kór-
házban január 14-én adták át a korszerű 
betegellátási igényeknek minden szem-
pontból megfelelő, modern csecsemő- és 
gyermekosztályt, amely hatvanmilliós be-
ruházás eredményeként valósult meg. 

Az új osztály ünnepélyes átadásán dr. 
Sipos Edith osztályvezető főorvos és dr. 
Máté-Kasza László főigazgató főorvos nagy 
örömmel és nem kis büszkeséggel mutatta be 
a kórház történetében mérföldkőnek számító 
osztályt. A gyermekosztály új helyen történő 
kialakítása és korszerűsítése során a földszinti 
„A” szárnyon új nyílászárókat szereltek be, az 
épületrészen teljes burkolatcserét végeztek, 
valamint felújították az épületgépészeti be-
rendezéseket. Részben kicserélték az eddig 
használt berendezési tárgyakat, bútorzatot, 
így új pelenkázókat, kórtermi bútorokat, nő-
vérpultot kapott az osztály. 

Az új szárnyon a koraszülöttek számára 
két kórtermet, a gyermekek és szüleik részé-
re szintén két kórtermet, valamint hat gyer-
mekkórtermet – köztük két tipegő kórtermet 

(hároméves korig) – alakítottak ki. A szobák 
egy részéhez saját vizesblokk is tartozik, míg 
a folyosón a gyermekeknek és felnőtteknek 
külön zuhanyzót, mosdót építettek ki. 

Az átalakítási munkálatok november köze-
pén kezdődtek, és 2008. december 29-én tör-
tént a műszaki átadás, míg január 14-én, szer-
dán már az ünnepélyes átadásra is sor került, 
sőt délután már a gyermekek is birtokukba 
vették a Micimackó és barátainak nevével fel-
ruházott szobákat. A teljes felújítás költsége 60 
millió forint volt, melyet a kórház önerőből te-
remtett elő. A tűzrendészeti előírások teljesíté-
se 12 millió forintba, a nyílászárók beszerelése, 
valamint az előírt orvosi gázok bevezetése 20 
millió forintba került az összes kórterembe. A 
beruházást a kórház banki hitelből valósította 
meg, amihez az önkormányzat hitelgaranciát 
vállalt 60 százalék erejéig.

Az átköltöztetett, megújult osztály több 
felajánlásnak köszönhetően komfortosabb 
körülmények között várja a kis betegeket. Eh-
hez hathatós segítséget nyújtott a Dunapack 
Papíripari Vállalat, amely az Aranyág Alapít-

vány közvetítésével egymillió forint értékű 
rekeszes gyógyszeres hűtőt adományozott 
az osztálynak, valamint az Ispotály Kft., mely 
LCD televíziót és DVD-lejátszót biztosított 
a kis betegek számára. Utóbbiakat az osztály 
előterében, az ebédlőnél helyezték el. 

Az „A” szárny teljes átépítése a jelenlegi 
előírásoknak (munkavédelem, tűzvédelem) 
és a mai igényeknek minden szempontból 
megfelel. Az épületszárnyon túlnyomásos 
lépcsőházat alakítottak ki a tűzvédelmi sza-
bályoknak megfelelően, így a lépcsőházban 
tilos a dohányzás. A bejáratot digitális belép-
tető rendszerrel látták el, így is biztosítva a 
minél tökéletesebb gyógyulás lehetőségét.

Ugyancsak ezen a napon egy tudományos 
ülést is rendeztek a kórházban, mégpedig a Fia-
tal orvosok pályázata című tanácskozásra került 
sor az intézmény auditóriumában. Az elhang-
zott előadásokon a vékonybél-perforációk oka-
iról és diagnosztikájáról, valamint a meddőség 
kivizsgálásában szerzett endoszkópos tapasz-
talatokról esett szó. A tanácskozást a pályázati 
díjak és elismerések átadása zárta.  – Sz. Z.

Új, európai szintű eszközökkel gyarapodott 
az enyingi mentőállomás. A készülékeket az 
esetkocsikban állították „hadrendbe”.

Korszerű technika az enyingi 
mentőállomáson

MEGÚJULT A SZENT PANTALEON KÓRHÁZ GYERMEKOSZTÁLYA

Micimackó és társai 
segítenek a gyógyulásban 

E g é s z s é g ü g y
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Mint a legtöbb mezőföldi kistele-
pülésnek, Vajtának is meg kell 
küzdenie a nagyvárosoktól és 

a fontos ipari területektől kissé távol fekvő 
régió problémáival. „Minden gazdasági vál-
tozást megérzünk – mondja a polgármester, 
Térmeg György a Fejér Lapnak. – Ha fej-
lődik a gazdaság, megugrik a munkahelyek 
száma, ha pedig a mostanihoz hasonló 
mélyponton van az ország, akkor 
nálunk is megnő a munkanélküli-
ek, a segélyre várók létszáma." A 
kistelepülés ki van szolgáltatva 
a nagy ipari központok mun-
kaerőpiacának. Nap mint nap 
indulnak vajtaiak Székesfe-
hérvárra és Dunaújvárosba, 
mert csak a nagyvárosokban 
tudnak munkát találni maguk-
nak. Helyben a legjelentősebb 
munkaadóknak az Állami Tartalék-
gazdálkodási Igazgatóság vajtai telepe, 
egy kemping, egy lovarda, a fürdő és néhány 
lokális vállalkozás számítanak.

Nagyobb befektetőre ebben a gazdasági 
helyzetben sajnos nem számíthat a község: 
a polgármester szerint a vajtai termálfürdő 
lehetne egy kitörési pont, de egyelőre nem 
találták meg a hasznosítás legoptimálisabb 
változatát. Vajta különleges értéke ez a von-
zó környezetben fekvő, ásványi anyagokban 
gazdag hévízfürdő. A hajdúszoboszlói és a 
sárvári vízhez hasonlítható termálvíz sótar-
talma literenként 1,8 gramm. A gyógykeze-
lés ivókúrával is kiegészíthető. A legújabban 
feltárt kút 67,5 Celsius fokos hévizet ad, 
mely a hazánkban található valamennyi ter-
málvíznél nagyobb arányban tartalmaz jo-
didot és fluoridot, sótartalma pedig literen-
ként eléri a 18 ezer milligrammot. A fürdő 
70 százalékban a megyei önkormányzat, 30 
százalékban a község tulajdonában van, és a 

településnek egyedül nincs pénze a telep to-
vábbi fejlesztésére. A polgármester reméli, 
hogy a megyei önkormányzattal, melynek 
közgyűlési elnökével, dr. Balogh Ibolyával 
jó kapcsolatot ápolnak, sikerül közös meg-
egyezésre jutni a fürdő hasznosításáról. Vajta 
egyik legfontosabb tulajdona a legutóbb 
kétmillió forintos bevételt hozó Vajtai Ho-

mok Kft., amelyben az önkormányzat-
nak 50 százalékos részesedése van. 

Az ezredfordulón létrejött cég 
jövője sajnos bizonytalan, pedig 

a polgármester szerint vigyáz-
ni kellene a tisztes osztalékot 
produkáló cégre, amelyre a 
községnek egyébként nem is 
kell költenie.

Vajta a szűkösebb lehetősé-
gek miatt már korábban összefo-

gott a szomszédos településekkel: 
tavaly hoztak létre körjegyzőséget 

Cecével, de működik a kistérségi óvoda-
társulás is, valamint hét község fogott össze 
a közös szociális rendszer működtetésére. 
Vajtán nincs általános iskola: Cecére és 
más szomszédos községekbe járnak suliba a 
gyerekek, Cecére naponta indul iskolabusz. 

A Fejér megye legdélebbi részén fekvő Vajta a Sárvíz-völgy bal partján talál-
ható Székesfehérvártól 60 km-re, Szekszárd irányában. A 960 lélekszámú 
község kedvező, napos időjárásáról híres, de ez csak enyhítheti a gondokat, 
amelyekben nem egy dél-fejéri településtársával osztozik. A Fejér Lap Vaj-
tára látogatott, és megszólaltattuk Térmeg György polgármestert is.

VAJTA 

Tisztes kisközség 
a megye déli peremén

1 0  •  F e j é r  L a p 

A vajtai 
kastély

M e g y e j á r ó

A Zichy grófok 1650-ben szerezték 
meg a vajtai uradalmat, ahol a család 
egy kisebb méretű, korábban épült 
kúriája után építették meg a kastélyt. 
Az 1900-as évek elején a Zichy csa-
lád az öt leggazdagabb nemesi család 
közé tartozott Magyarországon, több 
mint harminc magánbirtokkal ren-
delkezett. Pollack Mihály 1815. évi 
klasszicista terve alapján Havel Lipót 
és Schmidt Miksa építette Zichy Ala-
dár gróf megrendelésére 1923-ban a 
kastélyt, amely később gyermeküdülő 
lett, majd oktatási intézmény kapott 
itt helyet. Az út mellett álló, nemesen 
egyszerű vonalú Zichy-kastély építke-
zései az 1920-as években kezdődtek 
meg. A kastélyt tökéletes arányosság 
jellemzi. Az épületen 12 kémény és 
365 ablak van. Előkertje geometrikus 
elrendezésű, francia stílusú. A hátsó, 
angolkertre néző homlokzaton 13 m 
magas, kazettás boltozatú kupolát he-
lyeztek el. A kupolától lépcsősor vezet 
a parkba. Néhány eredeti bútordarab 
is megmaradt a kastély berendezési 
tárgyai közül. A kupolatermet külön-
böző nemes faanyagokból kialakított, 
páratlan szépségű intarziás padló bo-
rítja. A kilencvenes évekre lepusztult 
kastélyt a Calvary Chapel (Golgota 
Keresztény Gyülekezet) vásárolta 
meg 2000-ben, hogy a kelet-európa-
iak számára is elérhető bibliaiskolát 
alapítson benne.

fehervarujsag2009-02.indd   10fehervarujsag2009-02.indd   10 2009.02.02.   20:58:312009.02.02.   20:58:31



M e g y e i  h í r e k

Őszirózsa népdalkör, valamint a hastánc és 
hip-hop tánccsoport is, amellyel a fiatalab-
bakat lehet bevonni a közösségi együttlétbe. 
Vajtán amatőr futballcsapat is működik. A 
Vajtáért Közhasznú Egyesület sokat tesz a 
település kulturális életének fenntartásáért. 
Térmeg György a Fejér Lapnak elmondta: 
a lehetőségekhez képest az önkormányzat 
igyekszik támogatni az egyleteket.

A 2006 óta társadalmi megbízatással 
dolgozó polgármester szerint a jelenlegi 
gazdasági helyzetben a cél az, hogy legalább 
a jelenlegi állami és egyéb források rendel-
kezésre álljanak a község számára, ugyanis 
ezek – ha a fejlesztéseket nem is – legalább a 
működést fedezik. A pályázati rendszerben 
jelentős önrészre lenne szükség, de a forrás-
hiány miatt ez nem áll Vajta rendelkezésére. 
A közeljövő célja a tisztes működés biztosí-
tása a dél-fejéri községben.  – R. G.

Vajtának saját háziorvosa van, és a többi te-
lepüléssel közösen szervezte meg a hétvégi 
ügyeletet.

Az itt lakók magukénak érzik a települést: 
az egész falu megmozdul az október első va-
sárnapján, Szent Mihály napja alkalmából 
tartott vajtai búcsún. Sikeres rendezvény az 
általában augusztus 20-a körül tartott Vajtai 
Strandfesztivál, amellyel egy időben szokták 
megszervezni a helyi fogathajtó versenyt. A 
környékbeliek kedvelik a hagyományos szü-
reti felvonulást és bált is. Karácsonykor kö-
zösen ajándékozzák meg a rászorulókat, és 
persze a nemzeti ünnepek alkalmából is ün-
nepségeket tartanak. A polgármester szerint 
„az emberek nagyon szeretik az ünnepsége-
ket, részt vesznek rajtuk, és vendéglátókként 
is megállják a helyüket.”

A település kis mérete ellenére a közös-
ségi élet is megszerveződött: sikeres az 
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NÉVJEGY

Vajta
Rang: község

Irányítószám: 7041
Körzethívószám: 25

A település honlapja: vajta.hu

M e g y e j á r ó

A falutól nyugatra a Kisvajta-
dűlő az eddig ismert legrégeb-

ben lakott hely. A legrégebbi bronzkor hamvasztásos sírja és 
edénymellékletei kerültek itt elő. A Kisbasaréti-dűlőben a kora 
római időkből az egykori Gorsium (Tác) – Sopianae (Pécs) főút 
környékén kelta bennszülött kocsitemetkezés ismeretes. A Sző-
lőhegyen az avarok megtelepedését bizonyító leletek is kerültek 
elő a föld alól. A községet először 1324-ben említik középkori 
okleveleink. Ekkor Simontornya tartozéka. Birtokosa részben a 
Hencz család, részben más nemesi famíliák, így többek között 
az Apor, a Hardi, a Kozma és a Sittkei. Szent Lénárd tiszteletére 
szentelt templomát 1343-ban két oklevél is említi. Vajta a török 
korban is lakott hely, de a 15 éves háború idején elpusztult. Ezt 
követően rác telepesek szállták meg, akik a törökökkel együtt 
hagyták el a vidéket. A község török utáni életét a Zichy család 
nagybirtokos érdekei szabták meg. A család 1650. április 20-án 
adományba kapta a birtokot, de csak az 1690-es években telepí-
tette be magyar és német lakossággal. Az első telepítés nem járt 
sikerrel: a németek nem maradtak meg, s a XVIII. század első 
évtizedeiben a magyar családok is lassan elszéledtek. A Zichy 
család ezért 1746-ban magyar jobbágyokkal újratelepítette a 

falut. A földesúri telepítési akció ezzel nem ért véget, mert a 
Zichyek a következő évtizedben Nógrád megyéből magyaro-
kat, Árva és Túróc megyéből szlovákokat hozattak a birtokra. 
A község népességéről az első megbízható adat 1785-ből szár-
mazik, ekkor 84 házban 119 család élt (a lelkek száma 571). Ek-
kor a lakosság túlnyomó része katolikus volt, és ez így maradt a 
jobbágyfelszabadítás után is. Az agrárnépesség földművelésből, 
állattenyésztésből és szőlőművelésből élt. Helyzetüket 1945-ig 
a Zichy-féle nagybirtok határozta meg. 1945-ben a Zichy-birtok 
felosztásával gyökeresen megváltoztak a földbirtokviszonyok. 
1948-ban államosították a község XVIII. század óta létező ró-
mai katolikus iskoláit, majd a gazdákat is termelőszövetkezetbe 
kényszerítették. A Petőfi Tsz-t alkotó 240 vajtai tag 1960-ban 
1756 kh területen gazdálkodott. Később az agrárnépességet 
a Béke Tsz, illetve a Mezőföldi Állami Erdő- és Vadgazdaság 
foglalkoztatta. A község 1990 előtti fejlődését az is hátrányo-
san befolyásolta, hogy Sáregressel együtt hosszabb ideig a cecei 
községi közös tanács igazgatási szervéhez tartozott. Jelentő-
sebb községfejlesztésre csak a rendszerváltás óta van lehetőség. 
1994-ben megépült a gázvezeték-hálózat. 1997-ben befejezték a 
telefonhálózat kiépítését.

Vajta története
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„A gazdasági recesszió eddigi legnagyobb 
kárvallottja a Közép-dunántúli régió, de 
Dunaújvárosban van és lesz munkahely” – 
hangzott el a január 22-én megtartott foglal-
koztatási konferencián, melyet a dunaújvá-
rosi Vállalkozók Házában rendeztek meg. 

A résztvevők első kézből értesülhettek 
a foglalkoztatási konferencián a régió 
és a város munkaerő-helyzetéről, a 

két nagy foglalkoztató, az ISD Dunaferr és a 
Hankook Tire berkein belül hozott intézkedé-
sekről és a kilátásokról. A világméretűvé terjesz-
kedő gazdasági válság kézzel fogható hatásai az 
elmúlt év végén, novemberben és december-
ben erőteljesen jelentkeztek az ország iparilag 
legfejlettebb régiójában: a Közép-dunántúli 
régióban. Drámaian, mintegy 7100 fővel nőtt a 
regisztrált munkanélküliek száma, de ebben a 
nagyobb létszámú csoportos leépítések hatása 
még nem mutatható ki. Fejér megyéből 3200-
an érintettek ebben, de mint az előadások 
során kiderült, a vasmű és a Hankook munka-
vállalói nem kerültek a körbe. Az előadáson az 
is elhangzott, hogy az ISD Dunaferr Zrt. gyár-
egységei három és fél hónapja csupán ötven 
százalékos kapacitással működnek. Az óriás-
vállalat helyzetét nehezíti az acélipar Európai 
Unión belüli hátrányos megkülönböztetése, 

mely szerint semelyik uniós állam sem támo-
gathatja saját acéliparát. A válságban kettős célt 
kívánnak teljesíteni a patinás múltú vállalatnál: 
egyrészt szeretnék fenntartani a működőké-
pességet, másrészt a munkahelyek megőrzése 
a legnagyobb feladat. A Hankook Tire műkö-
dését viszont egyelőre nem érintette a válság. 
A cég a recesszió ellenére szárnyal, de azért a 
további fejlesztéseiket kellő mértékben át-
gondolják. A 2008-as esztendőben globálisan 
huszonhat százalékkal növelte értékesítéseit a 
koreai székhelyű gumigyártó cég (csak Euró-
pában 48 százalékkal nőtt az árbevétele), és – 
talán ennek is köszönhetően – a dunaújvárosi 
gyárban átálltak a folyamatos munkarendre. A 
Hankooknál nem voltak elbocsátások, és nem 
terveznek leépítéseket, sőt 2011-ig 1500 fővel 
növelnék dolgozóik létszámát. A társaság bevé-
teli irányzata pedig – a recesszió ellenére – 4,33 
billió koreai won – a 2009-es esztendő tekin-
tetében –, mely kilenc százalékkal több, mint a 
2008-ban megvalósítandó cél volt. – Sz. Z.
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A VASMŰ FÉL-, A HANKOOK 
TELJES GŐZZEL ÜZEMEL

Hankook: fény 
a sötétségben 

Januári számunkban már írtunk a madárete-
tésről, ami az egyik legnépszerűbb gyakorla-
ti madárvédelmi mód, nagy szerepe van az 
emberek, különösen a gyerekek szemlélet-
formálásában. A „madáretetés” szóról majd-
nem mindenkinek ez a tevékenység ugrik 
be, van azonban más „madár-etetés” is. 

Hazánk védett területein nagy hagyománya 
van a ragadozók téli etetésének. Hal, marha 
vagy más állati tetem kihelyezésével a leghide-
gebb időszakban javíthatunk a rétisasok túlélé-
si esélyein, de a dög egyéb sasfajokat, ölyveket, 
kékes rétihéját is odacsábít, nem beszélve a 
varjak és szarkák csapatairól. Hazánkban csak 
a legszerencsésebb madarászok láthatnak ke-
selyűt, Görögországban és Spanyolországban 
azonban fészkelő fajok, ott etetőhelyek léte-
sítésével segítik őket a helyi természetvédők. 
Szintén „etető” a túzokok számára vetett, majd 
télen csíkokban hómentesített repcetábla.

Látványos madárvédelmi fogás az odúké-
szítés. A módszer formálódásának hajnalán 
még mindenben igyekeztek a harkályok odvait 
utánozni, azóta tudjuk, hogy egyszerű deszka-
odvak is tökéletesen megfelelnek az odúlakók 
számára. A 28 mm-es röpnyílású odút kékcine-
ge, a 32 mm-eset széncinege, mezei veréb, a 40 
mm-eset seregély foglalja el a leggyakrabban. 
Jóval nagyobb odvakban költhet búbos banka, 

szalakóta, csóka. Vannak speciális odvak: félig 
nyitott és épületre erősített odúban házi rozs-
dafarkú, barázdabillegető vagy szürke légyka-
pó megtelepedésére számíthatunk. Alakjában 
hasonló, de nagyobb ládákat kék- és vörös vér-
cse (1. kép), illetve erdei fülesbagoly számára 
helyeznek ki a természetvédők. Az erdőgaz-
dálkodás és a téli falopások megritkították a fé-
szeképítésre alkalmas nagy fákat. A magyar ter-
mészetvédelem az utóbbi évtizedekben szép 
sikereket ért el a fokozottan védett ragadozók 
számára kihelyezett műfészkekkel.

Néha nem a fészkelőhely hiányzik, hanem a 
fészekanyag. Száraz tavaszokon a fecskéket egy 
tálnyi földre letett és nedvesen tartott sárral, 
agyaggal segíthetjük. Aki fészekodút tesz a kert-
be, köthet gyapjút vagy valamilyen állati szőrt a 
fákra, a fészeképítő énekesmadár nagyon bájos 
látványt nyújt. Aszályos nyarakon a madarak 
nehezen jutnak ivóvízhez, ilyenkor nagy öröm-
mel isznak és fürdenek a számukra kitett itató-
nál (2. kép). (Ügyeljünk arra, hogy a macska ne 
tudjon észrevétlenül a közelbe lopakodni.)

A mezőgazdaság nem feltétlenül a madárvi-
lág ellensége. A modern, iparszerű termelés a 
maga csúcstermésekhez igazodó vegyszeradag-

jaival nem sok jóval kecsegtet. Sok madárfajnak 
kínál azonban fészkelő- és táplálkozóhelyet a 
legelő (bíbic, búbos banka, sárga billegető) és 
a külterjes (extenzív) növénytermesztés (fürj, 
fogoly, mezei pacsirta, sordély). Ha a táblák 
szélén nem törekszünk teljes gyommentes-
ségre, akkor télen pintyek százainak nyújtunk 
eleséget. A lucerna, baltacim vagy gyep kaszá-
lásakor mindig szereljünk fel láncfüggönyös 
vadriasztót. Rágcsálóinvázió esetén, különö-
sen ha nem nagy a tábla, ne a vegyszer legyen 
az első gondolat. 1,5-2 méter magas T-alakú 
ülőfák kihelyezése olcsóbb és „zöldebb” mód-
szer: az egerészölyvek és vörös vércsék majd 
elbánnak a pockokkal. Minden gazdálkodónak 
meg kell találnia azt az ésszerű kompromisszu-
mot, amivel segíti az élővilágot, és ő maga sem 
szenved gazdasági kárt.

Harsány világunkban a reklám is fontos esz-
köz. A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület minden évben kiválaszt egy vagy 
több madarat, amely(ek)re jobban odafigyel. 
2009-ben az év madarai a kék vércse és a vetési 
varjú. Az év során számos helyen olvashatunk, 
hallhatunk erről a két fajról, hiszen védeni csak 
azt tudjuk, amit ismerünk. – Kovács Gergely

Gyakorlati 
madárvédelem
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Mikler Rolandot a 
sportszerető közön-
ségnek nem szükséges 
bemutatni. Minden ké-
zilabda – és Dunaferr 
– rajongó tudja, hogy 
az egyik legkiválóbb 
kapust emlegetjük, aki 

nem csupán tehetsége, de szerénysége 
és sportemberi magatartása miatt is a fi-
gyelem középpontjába került. A horvát-
országi világbajnokságról csak az utolsó 
pillanatban maradt le, de minden külö-
nösebb kockázat nélkül állítható, hogy 
ő a jövő embere. Fiatal, ambiciózus, re-
mek reflexekkel rendelkezik, és emellett 
még szorgalmas is. Szóval semmi sem 
mentheti meg attól, hogy vérbeli kapus-
legendává váljék a közeljövőben. Őt mu-
tatnám be Önöknek – egy eddig kevesek 
által ismert oldaláról.

A KEZDETEKRŐL
A dunaújvárosi születésű fiatalember a Szi-
lágyi iskola sporttagozatán ismerkedett meg 
a kézilabdázás tudományával, amelyben fel-
cseperedve egyre jobban elmélyedt. S igaz, 
sokáig félt a labdától, mégsem volt számára 
kérdéses a posztja, azonnal a kapuba állt. 
Eleinte egy évvel idősebbek között edzett, 
akik sohasem kímélték. A kapura tartó 

bombáiknak azonban közvetett eredménye 
lett, Roland már a serdülő válogatottban is 
helyet követelt magának. A szamárlétrát vé-
gigjárva az összes helyi csapatban és korosz-
tályos válogatottban letette névjegyét. Nem 
csoda, hogy ma már a felnőtt válogatott aj-
taján dörömböl. 

– Az általános iskola végén volt egy „láza-
dó” időszakom, amikor komolyan veszélybe 
került a sport. Akkor sok minden vonzóbb 
volt a kemény munkánál. Szerencsére a du-
naújvárosi vezetők belém sulykolták a foly-
tatást. Azóta meg sem fordult a fejemben, 
hogy mást is csinálhatnék  – mondja a har-
mincötszörös magyar válogatott hálóőr.

A KÉZILABDÁZÁSRÓL
Roland huszonhárom évesen komoly sike-
reket tudhat magáénak. A junior világbaj-
nokságon bronzérmet szerzett magyar vá-
logatott kapuját már ő védte, sőt az All Star 
csapatba is beválasztották. A honi felnőtt 
bajnokságban három bronzérmet is szer-
zett, míg a Magyar Kupában az ezüstérem 
volt a legfényesebb sikere. Sokat köszönhet 
nevelő edzőinek: Imre Vilmosnak és a ka-
pusedző Bakos Istvánnak. Pillanatnyilag a 
gerincével bajlódik, két csigolyáján is kiala-
kult egy-egy sérv. Az egyik sajnos nyomja 
az idegpályákat, ezért alapos gyógytornára 
kényszerül. A jövő azonban az övé. Mint 
mondja: „Tudom, hogy nekem kell robban-
tanom! A kihívásoktól nem félek, hiszen a 
Dunaferrnél már fiatalon a mélyvízbe dob-
tak bennünket.” S valóban, ő és társai évek 
óta meghatározó alakjai a magyar kézilabda 
sportnak. „A fejlődésem érdekében valószí-
nűleg még legalább két évig itthon mara-
dok, aztán jöhet csak szóba külföldi szerző-
dés” – mondja, pedig bőven tudna válogatni 
az ajánlatok közül. „Az új edzőnk, Predrag 
Petljansi érkezése is biztosíték a szakmai 
továbblépésre, mind magam, mind a csapat 
szempontjából.” 

KAPUS A DJ-PULT MÖGÖTT 
– LEMEZLOVAS A KAPUBAN, 
Rolandnak azonban a kézilabda mellett 
van egy másik szent őrülete is. Így vall er-
ről: „Világéletemben érdekelt a zene. Már 
az első bulikon is azt figyeltem, hogyan 
szórakoztatja a közönséget, miként keveri 
a zenéket a dj. Tizennégy éves koromban 
amatőr diszkós szettet kértem szüleimtől 
ajándékba, s szabadidőmben ezen gyako-
rolgattam. 2005-ben aztán beneveztem egy 
amatőr diszkós versenyre, amelyen az elő-

kelő második helyet értem el. Ennek hozo-
mányaként felkértek, tartsak bulikat a Club 
Havannában, s én nagy örömmel éltem is a 
lehetőséggel. Tavaly december 22-én pedig 
példaképemmel és jó barátommal, Bárány 
Attilával játszhattam egy budapesti klub-
ban. A keverőpult mögött kiváló alkalom 
nyílik arra, hogy kiéljem a kreativitásom. 
Az effektekkel, hangszínekkel és a szöveggel 
remekül lehet játszani, s közben saját szemé-
lyiségünket, stílusunkat is beleolvaszthat-
juk, egyesíthetjük a zenében. Persze mindez 
nem lehet öncélú, nagyon fontos, hogy az 
ember ne veszítse el a kapcsolatot a közön-
séggel. Jómagam mindig élőben játszom, 
s – a sportpályával ellentétben, ahol ki kell 
zárni a külső körülményeket – itt próbálok 
érzékenyen reagálni a közönség minden 
egyes apró rezdülésére. Önálló zenét egy-
előre nem szerzek, mert azt vallom, annak 
egyedinek kellene lennie, a tucatzenének 
ugyanis nem látom értelmét.”

A SPORT ÉS A ZENE KAPCSOLATA
„A zenélés egyelőre csupán egy igazán 
örömteli hobbi, amely nem megy a sport 
rovására. A későbbiekben viszont könnyen 
el tudnám képzelni foglalkozásomként is. 
Egyelőre az életem két fő komponensét 
igyekszem olykor ötvözni, ugyanis életre 
hívtuk a Sportolók éjszakáját, ahol a közön-
ség együtt szórakozhat, táncolhat, beszélget-
het a helyi sortolókkal, emberközeli, olykor 
baráti viszonyt is létesítendő egymással. Ez 
a rendezvény igazi kuriózum, amelyen ter-
mészetesen jómagam szolgáltatom a zenét.”
 – Szóládi Zoltán

2 0 0 9 .  f e b r u á r  •  1 3

S p o r t

KAPUS A DJ-PULT MÖGÖTT 
(AVAGY DJ A GÓLVONAL ELŐTT)

Nekem kell 
robbantanom! 

N É V J E G Y

Név: Mikler Roland
Posztja: kapus
Született: Dunaújváros, 1984. 09. 20.
Testmagassága: 197 cm
Testsúlya: 97 kg
Mezének száma: 16  
Hobbija: a zene és a barátok
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Gyalogosan Csókakőtől Mórig 
Január 25-én a Lurkó Egyesület 2009. évi első túráján tizenheten 
vettünk részt.  Vasárnap is korán kellett ébrednie azoknak a gye-
rekeknek és felnőtt kísérőknek, akik Budapestről, Budakesziről, 
Csákvárról,  Pátyról, Velencéről és  Székesfehérvárról érkeztek   a 
Móri-árok Vértes felőli oldalán található csókakői várhoz.

Már a településen mellénk szegődött egy „túrakutya”, aki Mórig mu-
tatta az utat és vigyázott ránk. A hófehér dolomittömbök tagolta hegy-
oldalak szurdokában haladva meghódítottuk Csókakő 479 m magas, 
sziklára épült várát, mely a XII. században épült. A napos időnek köszön-
hetően szép kilátás nyílt a Bakony, a Móri-árok és Székesfehérvár felé. 

Az előző napok esős, hideg időjárását napsütés váltotta fel, ami-
nek nagyon örültünk, de nem számítottunk a  nehéz, sáros terepre, 
ami a Mór előtti  3 km-es utunkat igen kalandossá tette. A mély avar 
alatt a harmincnégy láb meglazította az olvadó talajt, így sokszor 
csak a gyökerekbe kapaszkodva sikerült feljutnunk egy-egy dombte-
tőre. Több mint húsz fa dőlt ki gyökerestül a turistaútra, így át kellett 
másznunk rajtuk is. A rendkívül változatos domborzati viszonyok 
eredményeként ritka, gazdag élővilágot figyelhettünk meg. Láttunk 
ibolyát és katicabogarakat, madárdaltól volt hangos egy-egy napsü-
tötte hegyoldal. Félóránként megálltunk energiát gyűjteni: szendvi-
csek, kiflik, müzlik, mandarinok, csokik és rengeteg innivaló fogyott 
el ezen a túrán. Jutott a kutyusnak is, akit nagyon megszerettünk, 
de a gyermekotthonba nem vihettünk, ezért két felnőtt vállalko-
zott arra, hogy visszamennek vele Mórról Csókakőre. A többiek 
siettek Székesfehérvárra, hogy megpróbálják azokat a bakancso-
kat, amiket az elkövetkező természetjárásokon fognak használni. 
Este minden túrázó gyermek a sok-sok élmény mellett új cipőkkel, 
könyvekkel  és játékokkal térhetett vissza a gyermekotthonokba. 

– Janó Andorné

Többéves hagyománynak megfelelően 2008. december 31-én 
rendezték a Velencei-tó körül az óévbúcsúztató futóversenyt. A 
megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők.

Az elmúlt esztendő utolsó napjára hirdették meg a huszonnegye-
dik Szilveszteri Pezsgőfutást, amelynek starthelyszínéül – mint ahogy 
az már évről-évre hagyomány – az agárdi Velencei-tavi Vízi Sportisko-
la (VVSI) telephelye szolgált. A rendezvény vonzerejét, népszerűségét 
jól mutatja, hogy nem csak a megyéből, de az ország távolabbi pont-
jairól is érkeztek futni vágyók. A 248 résztvevő között voltak pécsiek, 
celldömölkiek, és volt, aki Érsekvadkertről utazott el a tópartra, hogy 
rajtvonalhoz álljon. Délelőtt negyed, majd fél tizenegy órakor dördült 
el a „startpisztoly”, amely megadta a jelet arra, hogy a két távon (az 5 és 
a 15 kilométeres szakaszon) a Velencei tavat körülvágtázzák a futók.

A tóparti pezsgőfutás legidősebb résztvevője 75 évesen, míg a 
legifjabb 18 hónaposan szállt be a küzdelembe (utóbbi versenyzőt 
szülei babakocsiban tolták maguk előtt). A női kategóriában az 5 
kilométeres szakaszon Boros Nikolett (Mór), a 15 kilométeresen 
Fuchs Renáta (Budaörs) győzött. Férfi kategóriában 5 km-es távon 
Bóvári Balázs (Székesfehérvár), a 15 kilométeresen pedig Őri István 
(Székesfehérvár) teljesített a legeredményesebben.

A futóversenyt követő díjátadó ünnepségen a résztvevőket dr. 
Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Az elnök asz-
szony elmondta, a VVSI jelentős átalakuláson megy át, a közgyűlés 
továbbra is kiemelt figyelmet szentel a sportcentrum működtetésé-
re, további fejlesztésére. Cél, hogy a gyermekek és fiatalok sportolási 
igényét a centrum jövőben is magas, az európai követelményeknek 
megfelelő színvonalon legyen képes biztosítani. A pezsgőfutásról 
szólva elmondta, hogy a következő években nagyobb, és rangosabb 
eseménnyé kívánják fejleszteni. Az elnök asszony ezt követően dí-
jakat adott át a verseny győzteseinek, majd különdíjként az Europe 
Direct Iroda EU-s csomagjai is átadásra kerültek. A rendezvényt 
tombolasorsolás zárta, ahol 120 üveg pezsgő is gazdára talált.  – Sz.

Pezsgőfutás a tó körül 

Színházlátogatás
A székesfehérvári Vörösmarty Színház Kabos Gyula bérlete révén ja-
nuár 20-án ötven fő tekinthette meg Dickens Copperfield Dávid című 
romantikus regényének színpadi változatát. A sok gyerekszereplővel 
bemutatott darab története nagy odafigyelést igényelt a „Vigyázó kéz” 
Gyermekvédelmi Egyesület által meghívott, különböző gondozási he-

lyekről (Balinka, Lepsény, Vál, Tekerespuszta, Velence és Székesfehér-
vár) érkezett kamaszkorú és fiatal nézőktől. A nézőknek is tanulsággal 
szolgálhat a tizenéves főszereplő, Copperfield Dávid története: valóban 
csupa szerencsétlenséget és bánatot tartogat-e az élete? Édesapja után az 
édesanyját is elveszíti, de a történet végén, mint a mesében, mégis győz 
a jóság a gonoszság és a pénzsóvárság felett. Az előadás végén Tekeresre 
ruha- és élelmiszer-, míg Válra és Balinkára monitor-adományainkat 
tudtuk átadni meghívott vendégeinknek.  – Janóné Andorné
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A helyes megfejtést 2009. február 20-ig beküldők között könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy e-ma-
ilen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk. Januári nyerteseink: Apoczerné Papp Erika, Bodajk; Ballai Zsófia, Iszkaszentgyörgy; Darabosné Nagy Mária, Kajászó; dr. Kis Attiláné, 
Dunaújváros; Ferincz Rita, Székesfehérvár; Hári Judit, Csór; Hujber Antalné, Csákvár; id. Erdős Ágostonné, Gárdony; Juhász Ferenc, Seregélyes; Káldi Béláné, Mór; Kasó 
Piroska, Aba; Komáromi Katalin, Polgárdi; Márton Imréné, Bicske; Mercsek Tímea, Székesfehérvár; Nagy József, Székesfehérvár; Sándor Józsefné, Székesfehérvár; Schoderbeck 
Mária, Lajoskomárom; Stróbl Mariann, Mór; Tornyai János, Székesfehérvár; Varga Dezsőné, Csabdi.

Még negyven perce volt a pályaudvaron 
a csatlakozásig. Úgy érezte, merőkanál-
lal tuszkolják le a torkán a tüdőrákot: a 
pesti busz sofőrje már negyedórája járat-
ta a motort. A kipufogó maróan fullasz-
tó gomolyagokat köpködött magából, 
periodikusan kopogva a várakozók orr-
nyílásaiba, hogy nyúlós és gethes e téli 
nap, nyúlós és gethes e téli nap…

Az automata elnyelte a visszajárót – erről 
a régi telefonfülkék jutottak eszébe, amelye-
ket a huligánok az apróért rendre „felnyom-
tak”. Lassan kortyolta a forró csokit – nem 
gondolva bele, miből készülhet valójában 
– és behunyta a szemét. De így is látta. Az 
üléseken horkoló hajléktalant. Az öltönyös, 
kisnájdigolt, idegesen föl-alá járkáló fiatal-
embert, a fülére tapasztott mobiltelefonnal 
(nohát, nem indult be a fagyban a full extra). 
A kuncsorgó cigányasszonyt a műanyag po-
harával (álgya beg a jójisten, kisasszonkám). 
A lánckáromkodó, versenyt csulázó kölykö-
ket (mivé lesznek a gügyögő kicsi babák tíz 
év alatt). A csípőfarmeres, köldökkarikás 
kamaszlányokat (mínusz 7 fok, garantált ve-
semedence-gyulladás – ínycsiklandó másod-
lagos nemi jelleg, tálalva). Az ijedten pislogó, 
vékony-pirosra rúzsozott, gurulótáskás nagy-
mamát (az unokákért bármit, de utoljára).

 Mire is gondoljon, hogy kilépjen innen? 
Eszébe jutott az aznapi vizsga. A várépület 

ódon falai, a kitömött állatok a vitrinben, 
a biokémiai folyamatábrák a falakon. Egy 
nagy múltú, rangos egyetem látványos esz-
köztára. A tanár kiosztotta a lapokat, és ki-
ment. Fél óra múlva jött vissza. Nem először 
fordult elő az öt év alatt. Nem tudta, mit szé-
gyelljen jobban. A saját megalkuvását vagy 
az iskoláét, amelynek szüksége van a fejkvó-
tájára. Büszke akart lenni rá, hogy mérnök 
lesz, de egyre kevésbé ment neki. Tudta, 
hogy ebben az oktatási rendszerben lassan 
minden hülyéből lehet mérnök, ha költ né-
hány ezrest a puskák fénymásolására.

 Beállt a busz. Kivételesen nem várták 
sokan, látható volt, hogy mindenkinek jut 
ülőhely. Az emberek mégis úgy cuppantak 
az ajtónyílásra, ahogyan a kád lefolyójára a 
fürdővíz csóvája, miután kihúzzák a dugót. 
Nem értette, hová sietnek. Ebben az ország-
ban már nincs miről lekésni. A tisztes rende-
zettségbe vezető járat kimaradt.

 – méhes mónika

A kimaradt járat

2 0 0 9 .  f e b r u á r  •  1 5
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Olyan műveket várunk, amelyek közvetve vagy közvetlenül a víz-
zel, a vízkincs értékével, felhasználásával, fontosságával, életünk-
ben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, szépségé-
vel, vagy a Velencei-tóval hozhatók összefüggésbe. 

A rajzpályázaton (általános iskolásoknak) azokat a rajzokat, 
kisplasztikákat tartjuk igazán jónak, melyek a gyerekek saját éle-
tével, környezetével, élmény-, illetve képzeletvilágával függenek 
össze. Technikai megkötést nem teszünk, annyit kérünk csupán, 
hogy a művek ne haladják meg az A3-as méretet, kisplasztikánál a 
20x20 cm-es alapterületet. 

Az irodalmi pályázaton (általános iskolásoknak) olyan verse-
ket, meséket, rövid kis írásokat kérünk, melyek a gyerekek saját él-
ményvilágát tükrözik, illetve saját képzeletük produktumai. Tehát 
műfajbeli megkötés nincs, de a művek terjedelme ne haladja meg 
az egy-másfél gépelt oldalt. A legjobb műveket Székesfehérváron, a 
Széna téri könyvtárban tartandó verses-mesés délutánon adhatják 
elő a szerzők.

A környezetvédelmi pályázaton (általános és középisko-
lásoknak) olyan szakmai jellegű dolgozatokat szeretnénk látni, 
amelyek képekkel, illetve rajzokkal illusztráltak. A tanulók által 
választott témakörök lehetőleg saját (szűkebb vagy tágabb) kör-
nyezetükkel, élményvilágukkal legyenek összefüggésbe hozhatók. 
Nem tartjuk jónak azokat a dolgozatokat, melyeket lexikonokból 
másolnak ki, vagy internetről letöltött anyagokból eszkábálnak 
össze. Formai megkötés nincs, de a művek terjedelme képekkel 
együtt se haladja meg az öt oldalt. 

A fotópályázaton (általános és középiskolásoknak) feldolgo-
zásbeli megkötést nem teszünk, de csak olyan kinyomtatott (elő-
hívott) alkotásokat fogadunk, melyek nagysága legfeljebb A3-as 
méretű. A díjra jelöltektől az eredet igazolására be fogjuk kérni a 
felvétel elektronikus változatát is. 

Minden tanuló kategóriánként egy pályamunkával szerepelhet, 
melyet 2009. március 6-ig a Fejérvíz Zrt.-hez, Zsebők Lajos 
kommunikációs és minőségfejlesztési főmérnöknek juttassanak 
el, az irodalmi és környezetvédelmi pályázatnál lehetőleg elektro-
nikus postán keresztül is. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15., 
e-mail: zseboklajos@fejerviz.hu, tel.: (22) 535–800).  Kérjük az 
alkotásokon, mindenki tüntesse fel nevét, korát (osztályát), iskolá-
ját, felkészítő pedagógusának nevét, és a fotóknál saját posta-, illet-
ve e-mail-címét. Szakmai zsűrizésről a kiírók gondoskodnak.

A pályázat értékelésére és a díjak kiosztására a Megyei Önkor-
mányzat dísztermében tartandó ünnepélyen kerítünk sort, mely-
ről a díjazottakat külön értesítjük.

A díjakat négy rajz kategóriában (általános iskola, illetve 
művészeti általános iskola alsó és felső tagozat), két irodalmi 
kategóriában (általános iskola alsó és felső tagozat), két kör-
nyezetvédelmi és két fotó kategóriában (általános iskola és 
középiskola) adjuk át az alábbiak szerint: 

első díj kb. 10 000 forintos könyvjutalom
második díj kb.   7 000 forintos könyvjutalom
harmadik díj kb.   5 000 forintos könyvjutalom

Az idei évben a Vízügyi Igazgatóság Velencei-tavi Tófelügyelő-
ségének különdíjában részesülnek a legjobb Velencei-tóhoz köthe-
tő alkotások. Ezen kívül kategóriánként három elismerő oklevelet 
adunk ki, és a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat 10 000 
Ft-os könyvutalvánnyal jutalmazzuk.

A helyezésekről és az ünnepségen való részvételről, annak idő-
pontjáról a nyerteseket külön értesítjük. A beküldött pályázati 
munkákat a díjátadást követően megtartjuk (székházainkban köz-
szemlére bocsátjuk), illetve kiadványainkban felhasználjuk.

Várjuk a pályamunkákat!
Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Magyar Hidrológiai Társaság Közép-dunántúli Szer-
vezete, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Székes-
fehérvári, Abai, Enyingi és Gárdonyi Kistérségi Intézete, Gaja Környe-
zetvédelmi Egyesület, Fejérvíz Zrt. 

H i r d e t é s

A Víz Világnapja (március 22.) alkalmából a 
Fejér megyei általános iskolák tanulói számára 
rajz- és irodalmi pályázatot, az általános és kö-
zépiskolások számára pedig környezetvédelmi, 
illetve fotópályázatot hirdetünk. 

Rajz-, irodalmi, 
környezetvédelmi 
és fotópályázat 
a Víz Világnapjára

fehervarujsag2009-02.indd   16fehervarujsag2009-02.indd   16 2009.02.02.   20:59:442009.02.02.   20:59:44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


