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Elfogadták a megyei 
önkormányzat 
költségvetését
A február 26-ai közgyűlésen 
döntöttek a képviselők a megyei 
büdzséről.     – 3. ol dal

Van jövőjük az ezeréves 
megyéknek
Idén ünnepli fennállásának ezer-
éves évfordulóját Fejér mellett Pest, 
Veszprém és Zala megye, valamint 
Szentendre és Visegrád is.  – 7. oldal

Régi hagyományok 
és új lehetőségek
Megyejáró rovatunkban Fejér 
megye északnyugati „végvára", 
Bakonycsernye mutatkozik be. 
 – 10. ol dal

  

VELENCEI-TÓ

Mi lesz 
veled?

   ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 4. OLDALON

Indul a verseny 
a napkoronáért
A napenergia-hasznosítás előnyeire 
szeretnék felhívni a társadalom fi-
gyelmét.       – 6. ol dal
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Minden lakos marketinges
Fontos, hogy a megye idegenforgalmi rendezvényei ne csak 
helyi szintűek legyenek, egymásra is épüljenek – hangzott el a 
festői környezetben található rácalmási Jankovich-kúria kon-
ferenciaközpontjában február 4-én. A 2. alkalommal megtar-
tott megyei turisztikai szaknapon a felkért szakmai előadók 
aktuális turisztikai információkkal látták el a meghívottakat. 

Tóth Erika, a megyei közgyűlés turisztikai szakbizottságának 
elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján kiemelte, főként azokon 
a településeken próbálnak segíteni, ahol van turisztikai érték, de 
nem tudják vonzerejüket kihasználni. Ötletként vetette fel, hogy a 
turisztikai szempontból nem feltárt helyeken további információs 
pontokat hozzanak létre, tájékoztató anyagokat helyezzenek el – e 
marketingtevékenység nélkül értékes vonzerővel bíró helyek ma-

radnak látogatók nélkül. A szakmai napba a Budapesti Gazdasági 
Főiskolát is bevonták, ennek jegyében tartott elsőként előadást 
Garán Éva, Szár polgármestere, a BGF címzetes docense Együtt-
működve versenyezni, avagy mit tehet a marketing a településekért 
címmel. Holczinger László, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség projektmenedzsere a Közép-dunántúli Regionális 
Operatív Program napokban megjelenő pályázati felhívást mutatta 
be. Majd Kígyóssy Gábor, a KDRFÜ Tervezési Iroda vezetője tá-
jékoztatta a hallgatóságot: a 2009-es évet a kulturális turizmusnak 
szenteli a Magyar Turizmus Zrt. A Regionális Marketing Igazga-
tóság vezetője, Bodrogai László prezentálta az idei év turisztikai 
projektjének arculati elemeit és a „Királyi Régió” marketingtervét. 
A terv három fő profilja a vár-, kastély- és városlátogatások, a bor és 
gasztronómia és az aktív turizmus. Balsay István, a megyei közgyű-
lés alelnöke a megyei területrendezési terv és a turizmus kapcsola-
táról beszélt. Fontos célként hangsúlyozta, hogy enyhítsék a terület 
Budapest-központúságát. Egy példaértékű projektet szemléltetett 
Varga Gábor, Fejér Megye Közgyűlése Önkormányzati, Kistérségi 
és Regionális Bizottságának elnöke, Cece polgármestere. A Sárvíz 
Völgye Integrált Turisztikai Program fejlesztési lehetőségeit ismer-
tetve hangsúlyozta, hogy a turizmus kitörési pont, mely a térség 
gazdasági és szociális helyzetének javulását hozhatja, illetve mun-
kalehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű kistérségeknek. 

Végrehajtható programokra 
van szükség 
A magyar társadalomban növekvő problémákat csak békés 
hangú, szakmai alapokon nyugvó párbeszéd keretében lehet 
orvosolni – hívta fel a figyelmet Oláh József, a Fejér Megyei 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke február 16-án, a Me-
gyeházán tartott sajtótájékoztatóján.

A közel húsz éve tartó folyamatok odáig vezettek, hogy mára civili-
zációs szakadékok alakultak ki roma és nem roma közösségek között. A 
politikai, társadalmi és gazdasági kirekesztettség következtében ezek a 
konfliktusok egyre mélyülnek, miközben a roma érdekvédők tehetet-
lennek érzik magukat. Felelős roma értelmiségiként úgy gondolja, hogy 
sem ebbe az állapotba, sem a tehetetlenségbe nem szabad belenyugodni, 
ezért konkrét megoldásokra van szükség az ígérgetések helyett – fejtette 

ki Oláh József. A Fejér Megyei Cigány Önkormányzat és a Roma Dip-
lomások Országos Szervezetének vezetőjeként felkéri az MTA elnökét 
egy romológia kutatócsoport létrehozására. A kutatás fényt deríthetne 
az eddigi törekvések sikertelenségének okaira, majd ezek figyelembevé-
telével végre elkészülhetne egy olyan komplex programtervezet, amely 
ellenőrizhető, számonkérhető és legfőképpen végrehajtható.

A tudományos munka mellett kiemelte a párbeszéd jelentőségét 
cigányok és nem cigányok között; elképzelése szerint ezt a folyama-
tot a helyi szintről kell kezdeményezni és fokozatosan kibővíteni. A 
roma közösségen belüli párbeszéd megújítására tett első lépésként 
felkérik a Roma Parlamentet egy vitasorozat elindítására. A bűnö-
zőkkel kapcsolatban elmondta, hogy természetesen elítéli a tör-
ténteket, de óva int az általánosítástól és bűnbakkereséstől, hiszen 
a bűncselekményekért csak az elkövetők tartoznak felelősséggel. 
Mondandója végén azzal a kéréssel fordult a média képviselőihez, 
hogy ne kezeljék a cigányságot homogén csoportként, és segítsék a 
társadalmi béke megteremtéséért folytatott küzdelmet.

Új perspektívát 
vázolt fel 
a Hankook Tire 
Közös sajtótájékoztatót tartottak 2009. 
február 20-án a Dunaújvárosi Főiskolán, a 
helyi Alma Mater és a Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. képviselői. Az eseményen 
bejelentették, hogy két féléven át tartó, gu-
miipari technológiai szakmérnök képesí-

tést biztosító kurzust indít a Dunaújvárosi 
Főiskola a Hankook Tire Magyarország 
Kft. együttműködésével. 

A szakirányú továbbképzés céljairól dr. 
Farkas Péter főiskolai docens elmondta, hogy 
olyan szakemberek képzése a feladat, akik a 
megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek 
elsajátításával képesek a gumiabroncsgyár-
tással összefüggő feladatok elvégzésére – be-
leértve a fejlesztés, irányítás, tervezés fázisait 
is. A leendő hallgatók polimer kémiát és fizi-
kát, minőségirányítást, környezetvédelmet és 
biztonságtechnikát tanulnak majd, és meg-

ismerkednek a gumiipari technológiákkal és 
alapanyagokkal, a gumifeldolgozás gépeivel és 
szerszámaival, sőt gumiipari vizsgálatokat is vé-
geznek majd. A gyakorlati képzésre a Hankook 
rácalmási gyárában kerül sor. – Sz.Z.

M e g y e i  h í r e k
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Ilyen hátrányos intézkedés volt az ille-
tékbeszedési jog megvonása, valamint 
az állami normatívák folyamatos, igen 

jelentős csökkentése, a múzeumi bevételi 
lehetőségek drasztikus csökkentése és több 
más olyan kormányzati intézkedés, amelynek 
egyértelmű célja a megyei önkormányzatok 
működésének ellehetetlenítése. Ennek követ-
kezményei az országszerte zajló létszámleépí-
tések és intézménymegszüntetések is. 

 Erre utalt a február 26-ai közgyűlési dön-
téseket elemző sajtótájékoztatóján a megyei 
közgyűlés elnöke. Dr. Balogh Ibolya emlékez-
tetett rá: az önkormányzatok finanszírozásá-
val kapcsolatos alkotmánysértő kormányzati 
döntés miatt a Fejér Megyei Önkormányzat 
nevében 2007 áprilisában beadványt nyújtott 
be az Alkotmánybírósághoz. A taláros testület 
azonban mind a mai napig nem tárgyalt e kér-

déskörről, amely alapjaiban változtatná meg a 
megyei önkormányzatok gazdálkodását. 

Nehéz, hálátlan döntések meghozatalára is 
rákényszerült tehát Fejér Megye Közgyűlése. 
A képviselők elfogadták az idei költségvetést, 
átszervezték a megyei intézmények gazdasági 
ügyintézését, az intézmények 4200 fős összes 
alkalmazotti létszámának 55 fős csökkentésé-
ről voltak kénytelenek dönteni.

– Lamperth Mónika, az MSZP egykori 
önkormányzati miniszterének vezényszavára 
2006 októberében kezdődött el a kormány 
ámokfutása, amelynek révén ellehetetlenítik 
a megyei önkormányzatokat. Pénzügyi és 
egyéb intézkedésekkel veszélybe sodorták 
működőképességünket, alkotmánysértő mó-
don sok száz millió forintot elvontak, s emiatt 
került nehéz helyzetbe valamennyi megyei 
önkormányzat – hangsúlyozta dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Jelezte: tovább nehezíti gazdasági helyze-
tüket, hogy eltörölték az örökösödési adót 
és egyes közalkalmazottak bérét megemelte 
a kormány, ám forrást nem biztosított ehhez 
sem. Hangsúlyozta: a kieső több száz milliós 
bevételeket a kormánynak pótolnia kellett 
volna. A legnagyobb tétel egyébként to-
vábbra is az állami normatívák csökkentése, 
amely szintén törvénysértő, hiszen a kötele-
ző feladatokhoz száz százalékos támogatást 
írnak elő a paragrafusok. Idén 132 milliós a 
kiesés ennek következtében.

– Ki merem mondani: jó költségvetést 
ilyen kényszerhelyzetben nem lehet készíteni. 
Nézzük azonban a tényeket! Adósságállomá-
nyunk, minden híresztelés ellenére, 6,5 mil-
liárd, ebből 1,6 milliárdot az előző vezetéstől 
örököltünk. Fejlesztési hitelkeretünk 1,2 mil-
liárd, de fejleszteni muszáj, mert enélkül tény-
leg „meghalna” az önkormányzat. Emellett 2 

milliárd forintos folyószámlahitel felvételét 
tervezzük. Az elfogadott költségvetésünk fő-
összege pedig 25 milliárd forint – mondta a 
költségvetési tételekről dr. Balogh Ibolya.

A megye vezetésének a működés stabilitá-
sa érdekében különféle megoldásokat kellett 
számba vennie. Több lehetőségük volt: százával 
embereket elbocsátani, esetleg intézményeket 
bezárni, feladatellátásokat megszüntetni, vagy 
átalakításokat eszközölni, amelyek csak részfel-
adatokat érintenek. Utóbbi mellett döntöttek.

– Meggyőződésem, hogy jó megoldást 
választottuk. Létrehoztuk az Integrált Gazda-
sági Szervezetet, amely átveszi, központosítja 
intézményeink gazdasági irányítását. Március 
közepétől 90-ből 55,5 státuszt szüntetünk 
meg a gazdasági munkatársak tekintetében. 
Az érintettek egy része nyugdíjba vagy kor-
engedményes nyugdíjba vonul, a többiek 
– minden törvényes juttatást megkapva – 
elbocsátásra kerülnek. Bízom benne, hogy 
ez egy átmeneti helyzet, mert a kormányzat 
ámokfutása sokáig nem folytatható. Össze-
foglalva tehát, a Fejér Megyei Önkormányzat 
összes intézményének 4200 alkalmazottjából 
55 embert bocsátunk el, kényszerhelyzetben 
– fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke.

A megyegyűlés az egész intézményrend-
szer 3,8 százalékos megszorítása mellett ön-
magán is jelentősen spórolt. A közgyűlés mű-
ködtetésére szánt keretet, melyből például a 
tiszteletdíjakat fizetik, 20 százalékkal csök-
kentették. Az elnök és az alelnökök pluszjutta-
tásai megszűntek. A költségvetési csomag ke-
retében megszüntettek három bizottságot és 
két tanácsnoki posztot. Radikálisan – harma-
dára – csökkent a megyepolitikai célfeladatok 
finanszírozására szánt összeg, így  csökkentek 
a bizottsági keretek, továbbá a közgyűlés tár-
sadalompolitikai kerete is szűkült. 

A kormányzati döntések 2006 
óta igen súlyosan érintik az 
önkormányzatok költségvetési 
helyzetét.

Évet értékelt 
a rendőrség           
Évértékelő sajtótájékoztatót tartottak feb-
ruár 17-én délelőtt Fejér megye rendőri 
vezetői. Dr. Simon László rendőr ezre-
des, rendőrfőkapitány, valamint bűnügyi 
helyettese, Lasancz Zoltán ezredes pre-
zentációjukban a megye főbb statisztikai 
mutatóit ismertették, majd válaszoltak az 
újságírók kérdéseire. Délután a Megyehá-
za dísztermében immár zárt körben, mun-
kaértekezleten is értékelték a rendőrség 

2008. évi tevékenységét, és egyúttal meg-
határozták azokat a feladatokat, amelyek 
zsinórmértékül szolgálnak az idei eszten-
dőben rájuk váró munka során.

Lényeges megállapítás volt, hogy az ismert-
té vált bűncselekmények száma a 2006-os év-
ben érzékelhető megugrást követően erőteljes 
csökkenést mutat. A trend azóta sem változott. 
A 2009-es esztendőt a „Közterületi biztonság” 
évének nyilvánítják a rendőri szervek, de Fe-
jér megyében már ennek szellemében jártak el 
a mögöttünk lévő esztendőben is. 

A megye rendőri állományából 98 fő hiva-
tásos állományú kolléga hiányzik az állomány-
tábla szerint. 2008 nyarán 60 végzős hallgató 

érkezett Fejér megyébe szolgálatteljesítésre, 
akik közül többen már el is távoztak.

Dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyűlés 
elnöke méltatta a rendőrség tevékenységét. 
Rámutatott, hogy a statisztikai adatok jó szak-
mai teljesítményt tükröznek. Ugyanakkor az 
állampolgárok szubjektív érzéseit ezek az ada-
tok nem feltétlenül befolyásolják. Ezzel együtt 
is sokat számít a lakosság biztonságérzete 
szempontjából, hogy a rendőrségi vezetők 
tudatosan törekszenek szoros, eredményes 
együttműködésre a megyei önkormányzattal 
és a helyi, települési önkormányzatokkal. Az 
együttműködés egyik fontos fóruma a Tele-
pülés-őr szolgálat.

Elfogadták 
a megyei 
önkormányzat
költségvetését
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Civil összefogás: 
aggódnak 
és cselekedni fognak 
a Velencei-tóért
A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartá-
sában működő Velencei-tavi Vízi Sport-
iskola Nonprofit Kft. agárdi sporttelepén 
rendezték meg azt a fórumot, amelynek té-
mája a nemrégiben elfogadott Fejér Megyei 
Területrendezési Terv és ahhoz szorosan 
kapcsolódva a sukorói északi evezőspálya 
ügye volt. Az eseményen országos és helyi 
sportvezetők, településvezetők, politiku-
sok, környezetvédők mellett megjelentek 
világhírű sportolók is. Mindannyian a tó-
ért aggódnak, és közös fellépést sürgetnek, 
hiszen a sukorói tópartra tervezett „Kings 
City” valós veszélyt jelent a tóra.

– Nem valami ellen, hanem valami mellett 
szeretnénk kiállni. A Velencei-tó veszélyben 
van, és ez ma már komoly veszély. A terve-
zett beruházás gondolata nem a magyar nép 
fejéből pattant ki, a magyar kultúra hagyomá-
nyai összeegyeztethetetlenek a kaszinóval és 
a Disneylanddel. Az Egyesült Államokban, a 
sivatag közepén lévő Las Vegasban vannak jó 
helyen a kaszinók, és nem ennek a csöppnyi 
tónak a partján. Ha nem védjük meg a kul-
túránkat, akkor a jövőnk van veszélyben. Ez 
a tét, és nem az iparűzési adóbevétel növeke-
dése. Nem lehet mindent pénzben mérni. A 
beruházások és a munkahelyek kellenek, de 
nem minden áron – hangoztatta dr. Balogh 
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Balsay István alelnök ismertette a terület-
rendezési terv szakmai hátterét, majd rátért a 
részben a sukorói evezőspálya helyére terve-
zett beruházásra. Hangsúlyozta: kormányzati 
szinten komoly hátszele van a kaszinóváros-
nak, hiszen a legújabb hírek szerint kiemelt 
projektté nyilvánítják, ezzel kijátszva a Fejér 
Megyei Önkormányzatot, és a most elfoga-
dott megyei rendezési tervet. A nyilvánossá-
got nevezte meg legnagyobb fegyverüknek, 
ezért a közeljövőben több lakossági fórumon 
igyekeznek felvilágosítani az embereket, mi 
készül itt valójában – a tudtuk nélkül. Jelezte: 
hamarosan felveszik a kapcsolatot Sólyom 
László köztársasági elnökkel, valamint meg-
keresik a jövő nemzedéke ombudsmant is.

– Azért vásároltam 1992-ben víkendházat 
Sukorón, hogy nyugdíjas éveimben nyuga-

lom, békesség fogadjon, ha idejövök. Bu-
daörsön, ahol élek, egy ennél sokkal kisebb 
kaszinót be kellett záratni a megnövekedett 
bűnözés miatt. Nincs szükségünk meleg-
ágyra, ahol megtelepednek a bűnözők. És 
különben is, ne adjunk már el mindent, amit 
csak tudunk. Nincsenek sportpályáink, nincs 
már semmink a saját országunkban. A gyere-
keink nem tudnak sehol mozogni, sportolni, 
komoly veszélyben van az egészségük – je-
lentette ki Kovács Tamás, a Magyar Olimpiai 
Bizottság sportigazgatója, a vívók volt szövet-
ségi kapitánya.

Nagy Sándor, a megyei önkormányzat 
tanácsnoka elmondta, komplett terveik van-
nak a sukorói evezőspálya fejlesztésére még 
ebben a nehéz helyzetben is. Szerinte ilyen 
egyesület és létesítmény nincs több az ország-
ban, ezért foggal-körömmel meg kell védeni 
az utókornak. Kiemelte: a 4000 állástalan 
krupié, akinek munkát kínálnak, nem ezen a 
környéken lakik…

– A beruházó évente 8 millió (!) vendég-
gel számol, ami komoly környezeti károkkal 
járhat. A Velencei-tó nagyon kicsi, rossz a 
vízutánpótlása, és eléggé védtelen a külső be-
hatásokkal szemben. Azt is szeretném jelezni, 
hogy még egyszer nem lehet megmenteni a 
tavat a kiszáradástól, mert Kincsesbányán 
nincs már karsztvíz. Az általam ismert tervek 
alapján úgy látom, a biológiai, kémiai háztar-
tást fel fogja borítani ez a beruházás, amely 
egyenlő lesz a tó halálával. Az együttélés 
szabályait nem rúghatjuk fel, ezért minden 
erőnkkel támogatjuk a megyei önkormány-
zatot – hangsúlyozta Varga Gábor, a Gaja 
Környezetvédő Egyesület elnöke.

Felszólalt a fórumon egy kétgyermekes 
anya, aki három éve él Sukorón. Azért köl-
töztek ide, mert jó levegőre, nyugalomra és a 
gyönyörű kilátásra vágytak. Eddig szerettek 
itt lakni, és ezután sem szeretnének elköltöz-
ni. Felháborítónak nevezte azt a tényt, hogy a 
sukorói polgármester egyáltalán nem tájékoz-
tatta az ott élőket a tervezett beruházásról…

A Levegő Munkacsoport jelenlévő kép-
viselője arról tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a pénzügyi válság mellett klímaválság is 
van. Mindegyik azért következett be, mert az 
emberek mohók voltak. Jelezte: a Velencei-tó 
nagy érték, ezért vigyázni kell rá, hogy mo-
hósággal ne tehessék tönkre. Különben is, ki 
fogja szavatolni, hogy a válság közepette el is 
fognak itt 400 milliárd forintot költeni? – tet-
te fel a kérdést.

– Úgy vélem, egy polgármesternek és a 
képviselő-testületnek is a falu lakosait kell 
képviselnie, az ő érdekükben kell cselekedni-
ük. Le kell mondatni őket, mert megenged-
hetetlen, hogy valaki lehetőséget adjon egy 
ilyen borzalom létrehozására – fogalmazott 
Kovács Zoltán kajakozó világbajnok.

Oszkó Judit 25 éve sukorói lakos, és nya-
ranta vadkacsák és nádszigetek között szokott 
úszni, amit csodának nevezett. Építészként is 
rettenetesnek nevezte, hogy Európa legna-
gyobb szórakoztató komplexumát éppen erre 
a partszakaszra szeretnék felépíteni.

– Egy picit megvédeném a sukorói pol-
gármestert, hisz nincs könnyű helyzetben. 
Fejlesztéseket várnak tőle a lakosok, és úgy 
tűnik, ez ügyben nagy lépésre készül. Ha 
azt hiszi, ezután aranyból lesz a kilincs is 
Sukorón, akkor nagyot téved. Ellenben a 
nyugalom szigete helyett a bűnözők para-
dicsomát irányíthatja majd a jövőben. Nem 
tartom jó iránynak, ami az utóbbi években a 
Velencei-tó keleti partján elindult. Az északi 
parton nincs szükség hasonlóra. Ami minket 
illet, mi olyan szabályozási tervet fogadtunk 
el a déli partra, amely az ilyen befektetőket 
távol tartja a várostól – hangoztatta Tóth Ist-
ván, Gárdony polgármestere.

Az Élőlánc Magyarországért Mozgalom 
részéről Kelemen Tas kifejtette, sokkal ko-
molyabb a helyzet, mint azt egy laikus első-
re gondolná; ezt jól jelzi, hogy a kormány 
kiemelten támogatja a tervezett beruházást. 
Márpedig ezt megállítani csak komoly lépé-
sekkel lehet, amihez a mozgalom minden 

V e l e n c e i - t ó
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Életbe lépett 
a megyei 
területrendezési terv 
Hivatalosan is életbe lépett a Fejér Me-
gyei Területrendezési Terv, miután a 
megyei közgyűlés február 12-ei, soron 
kívüli ülésén elfogadta azt. A döntéssel 
kapcsolatos sajtótájékoztatón kiemelt 
téma volt a sukorói északi evezőspálya 
körül kialakult helyzet.

– Azt hiszem, nagy horderejű kérdés-
ben sikerült döntést hoznunk. Egy évvel 
ezelőtt határozott úgy a képviselő-testület, 
hogy szükség van egy olyan háttérre, amely 
nyilvántartja az összes település helyi sza-
bályozását, és ehhez kapcsolódva az egész 
megyére kiterjedő szabályozást tartalmaz. 
Mindvégig közösen dolgoztunk a települési 
önkormányzatokkal, és nagyon jók a tapasz-
talataink. Eddig csak véleményezési jogunk 
volt a helyi rendezési tervek kapcsán, mos-
tantól a megye és a települések egyeztetése 
nyomán fognak kialakulni a helyi szabály-
zatok, amelyeknek szorosan illeszkedniük 
kell a most elfogadott rendelethez – tájé-
koztatott dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke, aki szerint a részletekben 
rejlik a megyei területrendezési terv ereje. A 
részletek között ott van az egész Velencei-
tóra vonatkozó szabályozás is. Az elnök em-
lékeztetett rá: nagy visszhangot váltott ki az 
a gigaberuházás, amelyet egy külföldi beru-
házási csoport a tó északi partján készít elő. 

– Egy magánszemély pályáztatás nélkül 
szerzett meg közvagyont, egy nagy földte-
rületet, s ez megengedhetetlen. Minden-
kivel készek vagyunk tárgyalni, de utólag, 
diktátumként nem tudunk elfogadni jogi, 
területrendezési, környezetvédelmi szem-
pontból is aggályos elképzeléseket – jelen-
tette ki dr. Balogh Ibolya.

– Utolsókból lettünk elsők, hiszen az or-
szágban egyedül nekünk van megyei rende-
zési tervünk, holott néhány éve még nagyon 
messze voltunk tőle. Ez egy olyan bázis, 
amihez a települési önkormányzatoknak 
alkalmazkodniuk kell. A mostani elfogadá-
sig 486 véleményt fogadtunk be, 265-ször 
egyeztettünk szakhatóságokkal, önkor-
mányzatokkal, kistérségekkel. Szerettük vol-
na már decemberben elfogadni, de Bajnai 
Gordon miniszter kérésére négy pontban 
módosítottuk a tervezetet – mondta Balsay 
István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, 
aki mindvégig koordinálta a munkálatokat.

Az egyik kérés a Velencei-tó ominózus 
északi partja kapcsán érkezett, kettő Székes-
fehérvárt érintette, a negyedik pedig Bicske-
Póctetőt. Sukoróra a miniszter falusiasan 
laza beépítést kért, amely kempingeket, fás 
övezeteket és sportolási lehetőségeket en-
ged csak meg. A tervbe ezt is befogadták.

– Ez nem egy kőbe vésett törvény, de 
elhatároztuk, hogy Fejér megye védelemre 
szoruló részeit meg fogjuk védeni minden-
áron. Ha ezután, kérés érkezik hozzánk he-
lyi építési szabályzat módosítására, a térség 
érdekeit, fejlődési lehetőségeit fogjuk szem 
előtt tartani. Viszont nem adhatunk teret 
néhány önkormányzat pillanatnyi érdeké-
nek, mert abból semmi jó sem származik – 
tette hozzá Balsay István.

A sukorói evezőspálya kapcsán kifejtet-
te, arra kérik Sukoró önkormányzatát és 
a befektetőt, hogy minden lépésük során 
feleljenek meg a törvényeknek. Az autó-
pálya és a tópart közötti terület tájvédelmi 
körzethez tartozik, a tó teljes területe pedig 
Natura 2000 besorolás alá esik. Kijelentet-
te: e védett partsávból egyetlen négyzetmé-
tert sem adhatnak, hiszen azzal a rekreációs 
és szabadidős lehetőségek sérülnének. Eb-
ben segítségükre lesz az ország valamennyi 
jelentős környezetvédelmi egyesülete, ame-
lyek maximális támogatásukról biztosítot-
ták a megyei önkormányzatot.
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segítséget meg kíván adni, elsősorban a la-
kossági tájékoztatás területén.

– Én itt nőttem fel, és jelenleg is itt élek, 
nevelem gyermekeimet. Elképzeltem, mi 
lesz itt, amíg ezt a komplett várost felépítik. 
Elképzeltem, mi lesz itt akkor, ha elkészül… 
Egy életen át vigyáztam erre a kincsre, amit 
Velencei-tónak hívunk, de azonnal elköl-
tözöm innen, ha ez a szörnyűség megvaló-
sul. Jártam ugyanis Atlantic Cityben, és ott 
láttam, milyen vendégeket vonz egy ilyen 
kaszinóváros. Én, személy szerint, nem 
szeretném a környezetemben látni azokat 
az embereket, de még az országban sem – 
mondta Fa Nándor, aki Gál Józseffel együtt 
az első magyar volt, aki körbevitorlázta a 
Földet.

A fórum végén a résztvevők megálla-
podtak abban, hogy közösen és egymással 
egyeztetve teszik meg az újabb lépéseket. 
Mint elhangzott: „ebben az országban ki-
abálni kell, mert egyedül annak lehet csak 
eredménye”.

V e l e n c e i - t ó

HIRDETÉS

Rendkívüli BORAKCIÓ 
a Simon Borászatban

Márciusban féláron adjuk a folyóbort 
minimum 20 liter vásárlásakor.

Fehérbor: 200, vörösbor: 250 Ft/liter.
Edényt hozzanak!

Agárd, Bikavölgyi út 2.
Érdeklődni a 22/570-085-ös 

telefonszámon lehet.
www.simonessimon.hu
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Indul a verseny 
a napkoronáért
Hazánkban első alkalommal szerveznek 
Napkorona Bajnokságot, amellyel a nap-
energia-hasznosítás előnyeire szeretnék 
felhívni a társadalom figyelmét. A prog-
ramot a Megyei Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége is támogatja. Az egész 
verseny lebonyolítására a Fejér Megyei 
Közgyűlést kérték fel, a programsorozat 
fő szervezője Tiborcz Péter, a közgyűlés 
alelnöke.

A Napkorona Bajnokság a RES Cham-
pions League nemzetközi kezdeményezés 
magyar változata. Alapvető célja, hogy be-
mutassa a napenergia-felhasználásban élen 
járó hazai településeket, hasznos és prakti-
kus információkkal segítse az önkormány-
zatokat és a lakosságot abban, hogy miként, 
milyen módszerekkel lehet a nap energiáját 
hasznosítani.

A Napkorona Bajnokságban bármelyik 
helyi önkormányzat részt vehet, és elnyer-
heti a Napkorona 2009-díjat. A résztvevők-
nek mindehhez nem kell mást tenniük, mint 
a nevezési időszakban (február 11-től júni-
us 21-ig) jelentkezni a versengésre. Maga a 

Bajnokság június 21-től 2010. március 21-
ig zajlik majd: a benevezett önkormányza-
toknak ezalatt kell összegyűjteniük azokat 
az adatokat, amelyek alapján kiszámolható, 
hogy a településükön összesen hány négy-
zetméternyi napkollektor és hány kW kapa-
citású napelem üzemel. A számítás során az 
önkormányzati tulajdonú és a magántulaj-
donú működő rendszerek összességét ve-
szik figyelembe. A Napkorona Bajnokság-
ban három települési kategóriában – 5000 
fő alatti, 5000–50 000 fős és 50 000 fő feletti 
– hirdetnek győzteseket.

– Abban bízom, hogy Fejér megyében 
is sikerül mielőbb elérni a megújuló ener-
giaforrások – köztük a napenergia – hasz-
nosítási arányának növelését. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a megújuló 
energiák a környezet állapotának javítá-
sa mellett gazdasági előnyökkel is járnak. 

Meggyőződésem, hogy alapos szemlélet-
változásra van szükség, hiszen a hazai ter-
mészeti adottságok rendkívül kedvezőek, 
ennek ellenére a napenergia-hasznosítás 
még mindig nem éri el a megújuló alapú 
energiafelhasználás 0,01 százalékát sem. 
Elszomorító az is, hogy még pontos ada-
taink sincsenek a jelenlegi magyarországi 
napenergia-felhasználásáról. Egy öt évvel 
ezelőtti, 50 ezer négyzetméteres teljes nap-
kollektor felületről tudunk, miközben az-
óta bizonyára nőtt ez a szám – fogalmazott 
Tiborcz Péter. Az ismert adatok szerint a 
hazai napelemek kapacitása 300-400 kW, 
míg Németország 3,8 millió kW-tal rendel-
kezik, de Csehország 3900 kW-os mennyi-
sége is jóval meghaladja a magyarországit. 
A szervezők abban bíznak, hogy a Napko-
rona Bajnokság elindításával javulhat e si-
ralmas statisztika.

Szűkös anyagiak, 
sokasodó feladatok
Idei első ülését tartotta a Fejér Megyei Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum, az előttük álló 
feladatokról egyeztettek a Megyeházán.

– Egyelőre vesztésre állunk, de a mérkő-
zés még nincs lefutva. A jelenlegi gazdasági, 
társadalmi, belpolitikai helyzetben egyre 
többen a drogban látják a kiutat, ami jóval 
több feladatot ró ránk is. Az idei évben egy 
négy pilléren alapuló feladategyüttest tűz-
tünk ki magunk elé, amelyet szűkös anyagi 
lehetőségeink közepette is meg kívánunk 
valósítani – fogalmazta meg céljaikat Balsay 

István, a Megyei Közgyűlés alelnöke, a me-
gyei KEF elnöke.

Az első pillér a társadalom érdeklődésé-
nek középpontjában tartaná a drog elleni 
harcot. A küzdelemben fontos szerep jut-
na annak az együttműködésnek, amelyet 
a Velencei-tó környéki településeken szor-
galmaznak, elsősorban az idegenforgalmi 
szezonban gyakran előforduló kábítószer-
ügyek miatt. A második pillér a drogok nél-
küli életforma előtérbe helyezése. Problémát 
okoz, hogy nő a pályakezdő munkanélküli-
ek száma, illetve a válság hatására jelentő-
sen emelkedett az álláskeresők aránya is. A 
harmadik pillér a megelőzésé, prevencióé, 
ebben kapott volna kiemelt szerepet a Szent 
György Kórház tömbösítésével létrejövő 
drogprevenciós részleg. A negyedik pillér 
pedig a kínálatcsökkentésé. A rendőrség 
munkáját igyekeznek segíteni, hiszen nekik 
jóval több eszközük van e cél eléréséhez.

– Tavaly három drogterjesztő bandát si-
került felszámolnunk, ezek az ügyek már bí-
rósági vagy ügyészi szakaszban vannak. Ter-
mészetesen több eset is volt 2008-ban, de 

azoknál csak a fogyasztói magatartást sike-
rült bizonyítanunk, összesen 156 visszaélés 
volt kábítószerrel az elmúlt évben Fejérben. 
Továbbra is minden segítséget megadunk a 
fórumnak, és folytatjuk a Dada-programot 
és Ovi-zsaru programunkat is – közölte 
Neubauer Tamás, a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság rendőr századosa.

Dr. Kárpáti Róbert főorvos, a Fejér Megyei 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke 
elmondta, minél szélesebb körben terjesz-
tik el az egészséges, drogmentes életmódot, 
annál kevésbé lesz terhelve az egészségügy. 
Ők ugyanis már csak azokkal találkoznak a 
kórházi osztályon, akik legális vagy illegális 
drogot fogyasztanak. Szerinte az óvodákban 
kell elkezdeni a drogprevenciót.

Topolánszky Ákos, a Nemzeti Drogmeg-
előzési Intézet vezetője is részt vett az ülésen. 
Kifejtette: most jár le az az országos drog-
stratégia, amelyet 9 évvel ezelőtt fogadtak 
el. A legfontosabb céljuk új stratégia kiala-
kítása, ehhez az alap megvan. Továbbra is a 
helyi közösségeket kell erősíteni, mert azok 
tudnak gyorsan cselekedni, megelőzni.
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rendezvénysorozattal kapcsolat-
ban az érintett megyei közgyűlési 
elnökök és polgármesterek: dr. Ba-

logh Ibolya, a Fejér megyei közgyűlés elnö-
ke; dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés 
elnöke; Manninger Jenő, a Zala megyei köz-
gyűlés elnöke; Lasztovicza Jenő, a Veszprém 
megyei közgyűlés elnöke; dr. Dietz Ferenc, 
Szentendre és Hadházy Sándor, Visegrád 
polgármestere  tanácskozást tartottak febru-
ár 24-én a Pest megyei megyeházán, amely 

után tájékoztatják a sajtó képviselőit. A saj-
tótájékoztatón elhangzott, hogy a történel-
mi és kulturális okok mellett aktuálpolitikai 
indítékai is vannak az ünnepségnek: Ma-
gyarország bízik abban, hogy a mai kormány 
elképzelésével szemben a hagyományokon 
nyugvó és jól működő megyerendszer re-
mélhetőleg továbbra is megmarad. A leg-

főbb döntések ugyanis az emberek lakó-
helyén, a települések önkormányzatainál 
születnek. A résztvevők elmondták, hogy 
azért gyűlt most össze a négy megye veze-
tése és a két polgármester, hogy előre te-
kintsenek és összefogva, közösen ünnepel-
jenek, így mutassák meg Magyarországnak 
és a nagyvilágnak történelmi és kulturális 
örökségünket és a következő évek terveit. 
Elhangzott még, hogy a megyék falvaikat, 
városaikat bevonják rendezvényeikbe, és 

külön programokkal várják a gyerekeket, di-
ákokat. Kiállításokat, történelmi felvonulá-
sokat szerveznek, felkutatják és bemutatják 
rég elfelejtett emlékeiket. A sajtónak „Ezer 
éves megyék” címmel bemutatták a megyék 
millenniumi programfüzetét, valamint az 
alkalomra készített „Irodalmi emlékhelyek 
Fejér megyében” című kiadványt.   

A szezon kezdete előtt rendezték meg a fővárosban az Utazás 
2009 kiállítást. A Közép-dunántúli Turisztikai Régió standja 
jól jelképezte a régión belüli összefogást és a térségek között 
kialakult „egészséges” versenyt is.

A közép-dunántúli régió a statisztikák szerint hazánkban a har-
madik, negyedik helyen szerepel az idegenforgalmi látogatottság 
tekintetében. Ebben az évben a gazdasági válság bizonyosan érinti 
a turizmust is, de a szakemberek szerint a belföldi idegenforgalom 
erősítésével jó esély van arra, hogy a kritikus helyzetből a Közép-
Dunántúl nyertesen kerüljön ki.  

A térségek, önkormányzatok, települések, szolgáltatók között 
egyfajta „egészséges” verseny van kialakulóban, azzal a céllal, hogy 

minél több vendéget vonzzanak a régióba. Ez látható volt Budapes-
ten is, a Hungexpo pavilonjában megrendezett Utazás 2009 kiál-
lításon. A standokon valóban sokszínű és hívogató programokkal 
találkozhattunk. Így például a Fejér Megyei Múzeumok Igazgató-
sága kiállítóhelyén a gazdag múzeumpedagógiai programokkal, a 
gorsiumi látványosságokat bemutató ajánlóval és a tavaszköszöntő 
Florália rendezvényekkel. A tavasztól őszig tartó rendezvénysoroza-
tokból és a külföldön-belföldön egyaránt „elhíresült” nyári játékok 
kínálta sokszínű kulturális lehetőségekből nyújtottak ízelítőt a Ve-
lencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda standjánál.

A Velencei-tavi Kistérségi Idegenforgalmi Egyesület pavilonjában 
pedig ebben az évben már másodjára megrendezésre kerülő Velen-
cei-tavi Filmfesztiválról, az Országos Ökoexpo és Biofesztiválról, 
valamint az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő „tó környéki” 
kártyákról juthatott hasznos információkhoz az érdeklődő. A kiál-
lításon szolgáltatásaival bemutatkozott a megyei Tourinform Iroda 
és a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás is. 

Van jövőjük 
az ezeréves 
megyéknek

Régiós összefogás 
a turizmus sikeréért 

Idén ünnepli fenn-
állásának ezeréves 
évfordulóját Pest, 
Fejér, Veszprém 
és Zala megye, 
valamint Szent-
endre és Visegrád 

is. A millennium alkalmából 
egész éven át tartó rendezvény-
sorozat kezdődött, melynek 
lényege, hogy 2009 az egész 
országban erről a jubileumról 
szóljon. Az ünneplők számos 
közös és önálló programmal, 
rendezvényekkel, kiadványok-
kal, vetélkedőkkel készülnek 
az ünnepségsorozatra. 

F e j é r  m e g y e  –  1 0 0 0  é v e  e g y ü t t

A

fehervarujsag2009-03.indd   7fehervarujsag2009-03.indd   7 2009.03.02.   20:46:552009.03.02.   20:46:55



8  •  F e j é r  L a p 

A hétköznapi tárgyaknak funkciójuk új-
raértelmezésével, térbeli elhelyezésükkel 
új mondanivalót kölcsönöz Baglyas Erika 
képzőművész a Szent István Király Mú-
zeum Országzászló téri épületében meg-
rendezett tárlaton. A kompozíciók az élet 
sorsszerűségére kívánnak rávilágítani. A 
látványos kiállítást Izinger Katalin művé-
szettörténész rendezte.

A kiállítást megnyitó Beke László mű-
vészettörténész kissé ironikusan úgy fo-
galmazott, komolyan gondolkodott rajta, 
rálépjen-e arra a vörös szőnyegre, amelyen 
komoly műalkotást helyeztek el? A padlóról 
induló és a falra felszegezett szőnyeg Baglyas 
Erika alkotóművész egyik kompozíciójának 
eleme, amely a tárlat szerves részét képezi. 
A művészettörténész beszélt arról is, hogy 
bár az alkotó eredeti végzettsége szerint vi-
zuális művészeti nevelőtanár, s ez alapján 
„első körben” nehezen lehetne művésznek 
nevezni, az a rengeteg tárlat, amelynek révén 
nemzetközi szinten is komoly ismertséget 
szerzett, kétségtelenül bizonyítja rátermett-
ségét, alkotókészségét. Stílusjegyei alapján 
leginkább a post-pop art képviselőjének ne-
vezhető. Ezt erősíti meg a legfrissebb tárlat 
anyaga is a hétköznapokból ismert eszközök 
eredeti  funkciójának újraértelmezése révén. 
Mint például a varrótű, amely a hétköz-
napokban összeköt, de jócskán megnövelt, 

„emberszabású” méretével leginkább már 
szúró-vágó „harci eszközt” testesít meg. Vagy 
a padlóról induló, s a falra felhelyezett sző-
nyeg, melyen apró mozaikkockákból egybe-
illesztett monumentális nyakkendő köszön 
vissza a szemlélődőre. A tárlat másik eleme-
ként megpillanthatjuk az emberméretűvé 
nagyított pikk nyolcas kártyalapot, amely az 
élet sorsszerűségét, a szerencse forgandósá-
gát, az „egyszer fenn, egyszer lenn” alapelvét 
tükrözi. A bemutatott tárgyak valamennyien 
hűen tükrözik azt a gondolatot, amelyet a fia-
tal alkotónő, Baglyas Erika a kiállítása címéül 
választott, és amely mottóként a terem falá-
ról is leolvasható: „ember tervez”.

A saját magukon túlmutató, térben elhe-
lyezett, önálló funkcionalitást is hordozó 
hétköznapi alkotások újraértelmezésük ré-
vén valóban elgondolkodtató pillanatokat 
szereznek a látogató számára. A kiállítás a 
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épületében tekinthető meg április 13-ig, 
hétfő kivételével naponta 14 és 18 óra kö-
zött.

A Megyei Művelődési Központ – Művé-
szetek Háza és a Fejér Megyei Népműve-
lők Egyesülete február 20-án hagyomány-
teremtő szándékkal kulturális börzét 
rendezett Fejér megye és Székesfehérvár 
művelődési intézményei, kulturális egye-
sületei és alapítványai számára. 

Az esemény tényleg olyan volt, mint egy 
igazi börze: mindenki igyekezett magát „el-
adni”, saját kiadványokon keresztül kínálták 
szolgáltatásaikat az érdeklődőknek. Eköz-
ben több mint hetven fellépő szórakoztatta 
a nagyérdeműt a ház két színpadán és több 
termében, a vendégek száma pedig jócskán 
meghaladta a félezret.

„EMBER TERVEZ” 

Kiállítás az emberi 
lét „forgandóságának” 
tárgyairól 

K u l t ú r a

Neves íróink, költőink a múltban gyakran 
éltek a lehetőséggel, és irodalmi fórumo-
kon találkoztak közönségükkel. E nemes 
hagyományt a Vörösmarty Társaság ter-
mében elevenítették fel újra Székesfehér-
váron, felolvasóest keretében. 

Irodalmi körökben méltatlanul kihalófél-
ben vannak a felolvasóestek. Pedig korábban 
rangos helyük volt a kulturális életben. Főleg 
a kávéházak szolgáltak fórumként, ahol ismert 
írók, költők, művészek mutathatták be friss 
műveiket hallgatóságuknak. Ezt az értékőrző 
hagyományt igyekszik feleleveníteni a Vörös-
marty Társaság. Sobor Antal József Attila-díjas 
író felolvasóestje után februárban L. Simon 
László felolvasását hallgathatta meg a szép szá-
mú közönség. Az estet Bobory Zoltán vezette 
be. A felolvasó est kezdetén legutóbbi köteté-
ből, a „Japán hajtás”-ból készített válogatást, s 
nyújtott át egy csokorra valót hallgatóinak. 

A kulturális rendezvényen sorra kerültek 
vallásos tartalmú költemények is. A bibliai 
zsoltárok énekkölteményei ihlették a Zsoltá-
ros improvizációk sorozatát, amelyek közül 
több mű szintén helyett kapott a válogatásban. 
S hogy a prózai humor sem áll távol az alko-
tótól, kiderült az est záró részében felolvasott 
művekből. A Hidak a Dunán című tanulmány-
kötetben fiktív történetben mesél a sosem volt 
„hídépítő” elődökről, azt is olyan valósághű 
elemekkel átszőve, hogy a vendégek közül vé-
gül kevesen tudták eldönteni, a történetből mi 
igaz, s mi nem. Március 9-én László Zsolt felol-
vasásával folytatódik a sorozat.

Fejér megye alapításá-
nak 1000. évfordulója 
alkalmából megjelent 
az Irodalmi emlékhe-
lyek Fejér megyében 
című kiadvány. A 24 

oldalas brossúra településről településre 
végigveszi, milyen gazdag Fejér megye 
irodalmi emlékekben. A kiadvány – a 
remények szerint – ingyenesen hozzáfér-
hető lesz az irodalmi kiállítóhelyeken és a 
múzeumokban.  

Kulturális kavalkád 
a Művészetek 
Házában

Irodalmi est 
Fehérváron

Irodalmi emlékhelyek 
Fejérben
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– Schiller bizonyos pontokon felhagy a törté-
nelmi hűséggel. Mennyire hű a rendező a szerző-
höz? 

– A darabban Erzsébet és Stuart Mária be-
szélnek egymással, a valóságban azonban a 
találkozó nem jött létre. A szerző tehát bátran 
kísérletez; kíváncsi rá, hogy a két királynő kö-
zött mi történhet ilyen helyzetben. Hűek ma-

radtunk az eredeti elgondoláshoz, csak a jelmezek illetve a díszlet 
tekintetében mozdítjuk ki a kor szövetéből kissé a történetet, ami 
nem jelenti azt, hogy „modernizálunk”, csupán a figurák jellemraj-
zát próbáljuk megsegíteni ilyen eszközökkel.

– A két királynőn kívül mely karakterek izgalmasak még a ren-
dező számára?

– Az angol királyi udvar kincstárnoka a megtestesült küldetéstu-
dat; Stuart halálát szorgalmazza, mert úgy érzi, Anglia érdekei ezt 
kívánják. Talbot gróf viszont irgalomra inti Erzsébetet. Józanság és 
jóakarat vezérli mindkettejüket, véleményük mégis szöges ellentét-
ben áll egymással – a nézőnek van mit latolgatnia a helyzet megíté-

lésében.  Hasonlóképpen izgalmasak számomra a mellékszereplők 
is – a lakájok, a katonák és az udvarhölgyek –,  a királyi házak erősí-
tőiként fontos helyük van a történetben.

– Mit üzenhet számunkra 2009-ben e leporolt klasszikus?
– Amikor Schiller szemléli ezt a világot, szeretne megtudni 

valamit a hatalom természetéről. Nem mond ítéletet senki fö-
lött, csupán nyitva hagy kérdéseket. Azt vizsgálja, hogy a figurák 
az emberségükre, érzelmeikre hallgatnak, vagy inkább a hatalom 
megszerzésének és megtartásának vágya motiválja őket. Szám-
talan kérdés sorjáz a műben, megmutatva azt, hogy az emberek 
politikai játszmák irányítói, haszonélvezői és elszenvedői. Schiller 
arra próbál kondicionálni bennünket, hogy minél helyesebb vá-
laszokat adjunk azokra a kérdésekre, amelyeket elénk hoz az élet.
 – Méhes Mónika

„A tragédia félelmet és szánalmat ébreszt az emberekben, 
majd mindkettőtől megtisztulva (ez a katharzis) erkölcsi 
készségek, késztetések maradnak meg benne.  Most már csak 
rajtunk múlik, hogy engedünk-e a pozitív kísértéseknek, kész-
tetéseknek. Mert ha jól odafigyelünk a kvalitásos szereplő-
gárda megtestesítette figurákra, könnyen felismerhetünk egy 
nagyon is közeli ismerőst: saját magunkat.”
 Dienes Ottó, a Vörösmarty Társaság elnökségi tagja

Friedrich Schiller bátorkodott kicsit átírni Stuart 
Mária történetét, Máriát Erzsébet gyűlöletének 
ártatlan áldozataként mutatva be, holott a skót ki-
rálynő fogsága idején merényletet szervezett az an-
gol trón birtokosa ellen.  A darab nem csupán a két 
nő avagy a katolicizmus és a protestantizmus csa-
tájáról szól – Szűcs Gábor rendező szerint a szerző 
megmutatja, milyen a hatalom valódi természete.

Irányítók, haszonélvezők 
és elszenvedők

HIRDETÉS

K u l t ú r a
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Bakony északkeleti peremén, hosz-
szan elnyúló, kellemes völgyben 
húzódik meg Bakonycsernye köz-

sége. A 3188 lakosú község öt kilométer 
hosszan kígyózik a Gaja-patak völgyében. A 
szép fekvésű település az elmúlt évtizedek-
ben komoly változásokon ment keresztül. 
A huszadik században ugyanis a szénbányá-
szatra épült a község és az itt lakók életpályá-
ja. A rendszerváltozás után azonban – ahogy 
máshol is – válságba került a bányászat. A 
közeli balinkai bányát véglegesen 2003-ban 
zárták be. Bakonycsernye lakóinak azóta 
meg kellett küzdeniük a változásokkal. 

Turi Balázs, Bakonycsernye polgármes-
tere a Fejér Lapnak elmondta: „az itt élők 
jelentős része nemzedékeken keresztül a 
bányából élt.” A polgármester édesapja és 
nagyapja szintén a bányászatban dolgoztak. 
A rendszerváltás után nem alakult ki időben 
a helyi vállalkozói réteg, akik a bányászattól 
független ágazatokban munkálkodtak vol-
na. A településre ezért ma az ingázás jellem-
ző. „Mór és Székesfehérvár közelsége miatt 
Bakonycsernye lakóinak jelentős része eb-
ben a két városban talál magának munkát”. 
A községben mélyépítéssel és fafeldolgozás-
sal foglalkozó vállalkozások adnak a legtöbb 
embernek munkát, és persze több kisvál-
lalkozás is működik. „Aki akar, talál magá-
nak munkát” – mondja a polgármester, aki 
azonban a válság negatív hatásaira is felké-

szült. „Készülünk a szociális keret átmeneti 
növelésére, ha egyre több munkahely szű-
nik meg”.

Bakonycsernye pénzügyi helyzete az álta-
lános gazdasági válság idején – hasonlóan a 
legtöbb hazai kistelepüléshez – nem igazán 
könnyű. A község azonban próbálja egyen-
súlyban tartani költségvetését. „Február elején 
egyhangúlag fogadtuk el a költségvetést, ami 
egyelőre ötszázezer forintos hiánnyal számol. 
Ezt azonban az előző évekhez hasonlóan sze-
retnénk év közben kiegyenlíteni. Ha minden 
kötél szakad, működési hitelt is fel tudunk 
venni, de ezt szeretnénk elkerülni” – mondja 
a polgármester. Ezen kívül nem jelentős adós-
ságállománya van Bakonycsernyének. 

Bizakodásra adhat okot, hogy Bakony-
csernye az összes lényeges infrastruktúrával 
rendelkezik. A víz-, villany-, telefon-, gáz- és 
szennyvízhálózat teljesen kiépített. Tavaly 
és idén az úthálózat és a járdák fejlesztésé-
re koncentrálnak. „Tavaly a 18,8 kilomé-
teres községi úthálózatból 2,5 kilométert 
újítottunk fel, de az idei évben a központot 
fejlesztenénk.” A helyi vállalkozásokon túl 
az önkormányzati intézmények adnak mun-
kahelyet a helyieknek. A községnek jól fel-
szerelt, háromszáz tanulót befogadó iskolája 
van, míg két óvodája 150 gyermek elhelyezé-
sére képes. Bakonycsernye igényeit a műve-
lődési ház és könyvtár, valamint a zeneiskola 
szolgálják.

A település bányászati hagyományaira a 
bezárt bányában létrehozott szabadtéri és 
egy beltéri kiállítás emlékeztet. A polgár-
mester lapunknak elmondta: „a képviselő-
testület elkötelezett a hagyományok fenn-
tartása iránt.” Turi Balázs büszke arra, hogy 
a kiállítás a faluközösség együttműködésé-
vel, civil erő segítségével jöhetett létre.

Bakonycsernye közössége a civil szer-
vezetekben és a falunapokon is össze tud 
fogni. A községben polgárőrség, horgász-
egyesület működik, de létezik az Együtt 
Bakonycsernyéért  Egyesület is. A sportoló-
kat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egye-
sület fogja össze. A polgármester lapunknak 
elmondta, hogy több mint száz igazolt lab-
darúgó tartozik az egyesülethez. A sport és 
szabadidős tevékenység a község életében 
igen meghatározó, és már több évtizedes 
múltra tekint vissza. A 800 négyzetméte-
res alapterületű iskolai tornacsarnokot az 
év minden szakában használják. Ezen kívül 
nőklub, Vöröskereszt és különböző alapít-
ványok is működnek a bakonyi községben.

A búcsú hagyományos napja az Anna-
naphoz legközelebb eső vasárnapon van. A 
tavalyi évet megelőzően tíz évig nem volt 
külön falunap, de a 2008-as sikerek miatt a 
képviselőtestület úgy döntött, ezentúl ösz-
szefogja a falunap és a búcsú eseményeit. 
Fontos esemény még a szüreti felvonulás, 
ami szeptember végén vagy október elején 
kerül megrendezésre, és a szomszédos te-
lepülésekről is jönnek érdeklődők a több 
tucat fogat felvonulására. Karácsony előtt 
tartják a Mindenki karácsonyát, ami többek 

Régi hagyományokra és a jövő megalapozására épít Bakoncsernye, a Fejér 
megye északnyugati csücskében fekvő község.
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BAKONYCSERNYE 

Régi hagyományok 
és új lehetőségek

M e g y e j á r ó

NÉVJEGY

Bakonycsernye
Rang: község

Irányítószám: 8056
Körzethívószám: 22

www.bakonycsernye.hu
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között egy jótékonysági célú vásárt is jelent, 
és nagy sikernek örvend a falubeliek köré-
ben.

A falu történelmi múltjából következik, 
hogy még erősen élnek a szlovák hagyomá-
nyok. Az 1994. évi országos önkormány-
zati választásokon megválasztásra került a 
helyi a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
is, felvállalva a hagyományőrzést és szlovák 
nyelvápolást. Az ősi kulturális emlékek, ér-
tékek megőrzésére jelenleg kialakításra vár a 
Szlovák Közösségi Ház. 

Bakonycsernye az ország egyik legna-
gyobb községi evangélikus közössége: az 
újratelepítés 275. évfordulója alkalmából az 
evangélikus egyház és a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat márvány emléktáblát állít 
az elmúlt időszak evangélikus lelkészeinek, 
amely a templomban lesz megtekinthető.

A múlt ápolásán túl azonban a jövőre 
is nagy hangsúlyt fektet Bakonycsernye. 
Turi Balázs polgármester a Fejér Lapnak 

elmondta: egyik legnagyobb projektjük a 
Fecskeház. Az eredetileg idősek otthonának 
épült házba a kedvezőtlen feltételek miatt 
nem jelentkezett elegendő idős érdeklődő. 
A 2006-ban megválasztott képviselőtestü-
let ezért új funkciót keresett az épületnek. 
A minisztériummal egyeztetve végül Fecs-
keház lett az épületből: 35 év alatti fiatalok 
költözhettek a kis lakásokba, amelyekben öt 
évig élhetnek lakbér fizetése nélkül, csak a 
közös költségeket és a rezsit kell megfizet-
niük. Most 22 lakást használnak,  kettő áll 
szabadon. Nekik és a községben letelepülni 
szándékozóknak pedig igen jutányos áron, 
400 forint + áfa/m2-es áron kínál közművesí-
tett telkeket a bakoncsernyei önkormányzat. 
A polgármester úgy fogalmazott: „Próbáljuk 
itt tartani a fiatalokat: a Fecskeház sikertör-
ténet a falu életében, és megszülettek már az 
első fecskeházi babák is. Szeretnénk, ha itt 
maradnának a fiatalok, és újak is jönnének, 
mert hiszünk abban, hogy ez egy jó falu”.

2 0 0 9 .  m á r c i u s  •  1 1

Nyelvészek a község nevét a „cerny” (fekete) szláv szóból szár-
maztatják. Az itt fellelt és feltárt tárgyak, eszközök arra utal-
nak, hogy a tájat már az újkőkori, késő neolitikus, illetve a késő 
vaskori kelta, majd római időszakban is lakták már emberek. A 
középkorból már húsznál több település nevét ismerik: Gyón, 
Bihar, Pacmán, Sikártor, Tényő, Erdőinota és Dolosd a későbbi 
Csernye közigazgatási területén helyezkedtek el, és valameny-
nyien Bátorkő várához tartoztak. A középkori Csernye említése 
1341-ben történik először.

A Bakony előnevet az 1913. évi országos rendezéskor kapta, 
addig „Csernye” néven szerepelt. Veszprém vármegyéhez tarto-
zott 1956. április 1-jéig, amikor Fejér vármegyéhez, a móri járás-
hoz csatolták. A török idők alatt Csernye és települései elnépte-
lenedtek, a fejlődés megtorpan, a környezet ősvadon képét nyeri 
vissza. Csernye újjáépítése a Nyitra és Trencsén vármegyei fel-
vidéki szlovákokkal 1724–1726 között, több lépcsőben történt, 
akik magukkal hozták az erdőkiélés szakmai fogásait, a föld- és 
szőlőművelés alapjait, valamint a szlovák anyanyelvet is a berencsi 
és csejtei uradalmakból. Bátorkő urai, a Zichy grófok biztosítják 
a lutheránus vallás gyakorlását, templomot és iskolát építhettek, 

megindul a fejlődés, és 1730-ban a lakosság száma már eléri a 300 
főt. Az első kőtemplomot 1785–86-ban építették. 

Csernye a XIX. század elején Veszprém vármegye legnépe-
sebb faluja volt, ekkor a lakosság 80 százaléka lutheránus, 20 
százaléka katolikus volt, a szlovákok és magyarok békében él-
tek egymás mellett. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 
móri ütközetét a környező dombokról figyelték és izgulták vé-
gig a csernyeiek. 1862-ben a falu egy része tűzvészben leégett, 
a tűzben a templom harangjai is elolvadtak, és igen nagy károk 
keletkeztek.

1920-ban megkezdődik a szénbányászás a környéken – 
Szarvasbükk, Kisgyón –, majd Bodajkig keskenynyomtávú vas-
utat építenek a szén szállítására. Bakonycsernye bányászközséggé 
fejlődik. A falu az elsők között kap villanyvilágítást, gyógyszertá-
rat, orvost, a Gaja-patak völgyében több vízimalom is épül. Az 
1947–48. évi magyar-szlovák lakosságcsere a települést is érintet-
te. Közel 500 fő települt át és 40 fő érkezett. Az 1950-es években 
megépül és termelni kezd a balinkai szénbánya, amely igen sok 
csernyei családfenntartónak ad további munkalehetőséget. 1970. 
július 10-én nagy árvíz pusztított a településen, a Gaján lévő vala-
mennyi híd megrongálódott, néhányat újjá kellett építeni. 1974-
ben ünnepelte a község fennállásának 250. évfordulóját. 

Bakonycsernye története 

Bakonycsernyétől négy kilométerre 
találhatók a XV. századi Csikling vár 
rommaradványai. A község jelentős 
műemlékei a XVIII. században épült 
barokk stílusú evangélikus és katolikus 
templom. Áll néhány XIX. század ele-
jén épült tornácos parasztház is. Em-
lítésre érdemes az 1848-as emlékmű, 
valamint a háborús áldozatok emlék-
műve a Pacmán hegyen és a II. világ-
háborús áldozatok bronz emléktáb-
lája a brezovai temető halottasházán. 
1997-ben avatták a település címerét 
és zászlaját. Bakonycsernyén a falusi 
turizmus lehetőségeinek kihasználása, 
megszervezése most van folyamatban, 
a szálláslehetőségek már biztosítottak. 
A kirándulni, pihenni vágyókat várják 
a kisgyóni turistaházak is. A gyönyö-
rű, jó levegőjű bakonyi erdőben szá-
mos jelzett turistaút szolgálja az aktív 
pihenést. Sportvadászat a környékbeli 
vadásztársaságoknál lehetséges, hor-
gászni a község tulajdonában lévő 12 
hektáros halastavakon lehet.

M e g y e j á r ó

Bakonycsernye 
látnivalói
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Mindenképpen a kü-
lönlegességek kategó-
riájába tartozik, ha az 
ember a kollégáját fag-
gathatja munkája során, 
pláne, ha a „vallatószék-
be” munkakapcsolat ré-
vén kerül az ismert sze-

mély. Esetünkben sem történt másként: 
a rendezvényeken, eseményeken gyakran 
látott, ismert kolléga élhette át azt az ér-
zést, milyen is, ha a hóhért akasztják.

Persze azért nem volt ilyen tragikus a hely-
zet, csupán egy másik lapnál tevékenykedő 
fotóriporter került látószögembe, s miután 
kiderült róla, hogy megszállott siklóernyős, 
nem volt menekvése… Ismerkedjenek meg 
Vohlmann Györggyel, akinek képeit majd’ 
mindnyájan látták már – még ha nem is 
tudnak róla –, s akinek révén egy nagyszerű 
sportágat ismerhetünk meg.

EGY ÚJ HOBBI A LÁTHATÁRON
– Korábban a sárkányrepülés volt honos ha-
zánkban, a siklóernyőzésnek mint sportágnak 
nincs igazán hagyománya. Ám ha régebben 
láttam az egekben repkedő légi csodákat, azo-
kat mindig érdeklődéssel figyeltem. De mind-
ez elérhetetlennek tűnt számomra. Aztán a 
dunaújvárosi reptéren is hirdettek ejtőernyős 
tanfolyamot, és úgy éreztem, azt ki kell pró-
bálni! Összesen nyolcvan ugrásom volt, ami 

ejtőernyősök között nem számít soknak. Az 
újságok böngészésével viszont nem hagytam 
fel, így bukkantam rá a siklóernyőzésre. Nem 
is sejtettem, milyen lehet. Míg az ejtőernyőzés 
a zuhanásról szól, s azért nyitja ki az ejtőer-
nyős az ernyőjét, hogy ne csapódjon a földbe, 
addig a siklóernyőzés a repülést jelenti. Igaz, 
az első távrepülésem ejtőernyővel történt. 
Egyszer nagyon szeles időben, háromezer 
méterről ugrottunk ki, s azonnal nyitottuk az 
ernyőt széllel szemben, majd visszasiklottunk 
hátszélben a kiindulási helyre. Ez nagyon 
tetszett. A motoros repülés viszont sohasem 
vonzott. A csönd, a szél fütyülése, a kihívás a 
csábító számomra. A szelek szárnyán, mint a 
madarak, a légáramlatokat kihasználva fenn-
maradni a levegőben. 

A SIKLÓERNYŐZÉS REJTELMEI
– Tíz éve már, hogy elvégeztem a tanfolyamot. 
Jómagam azóta hobbiból járok siklóernyőzni. 
Repülés közben olykor a tájat is figyelem, de 
ez igazából addig tart, míg a starthelyre érek, 
s el nem rajtolok. Utána inkább arra össz-
pontosítok, hogy hol lehetnek fölfelé szál-
ló légáramlatok, s puhatolózom, próbálom 
megtalálni ezeket, s belekerülni, majd benn-
maradni a termikekben. Ha ez sikerül, akkor 
az ember kilő valamilyen irányban; na, akkor 
már lehet nézelődni, ezer méterrel a hegyek 
fölött. Gyakran kérdezik, félek-e? A válasz 
egyértelmű: nem! A legtöbb baleset a startnál 
következik be. Leszállásnál ritkán adódik. Le-
zuhanni pedig szinte nem lehet. A minimális 
biztonsági előírásokat betartva legalábbis 
kizárt. Már olyan biztonsági ernyők vannak, 
hogy ha becsukódna is egy-egy hideg lég-
áramlattól, utána magától nyílik ki újra. Más-
részt mentőernyő is van rajtuk. Ehhez viszont 
magasság kell. Ezért van az, hogy minél maga-
sabban van az ember, annál nagyobb bizton-
ságban van. A siklóernyőzés leginkább a vitor-
lázó repüléshez hasonlítható, de itt szabadon, 
nem zárt térben van az ember. Az ernyőket öt 
kategóriába sorolják. Az enyém a második ka-
tegóriában van, nagyon biztonságos. Élvezem 
a repülést, és nem félni szeretnék tőle. Persze 
több versenyszám létezik. Vannak, akik távot 
repülnek, vannak, akik lebegnek, van olyan is, 
ahol adott pályát kell teljesíteni, s vannak, akik 
a sebességi rekordokat tekintik kihívásnak. Ők 
például teszternyőkkel vagy nem minősített 
ernyőkkel, több kockázatot vállalva repülnek. 
Én viszont nem versenyzem, s általában mind-
össze két-három órát repülök. Ha megunom, 
akkor leszállok. Persze a környezet alapvetően 
meghatározó. A visszaút általában stoppal vagy 

busszal történik, de nagyobb túrákon összefo-
gunk, s úgy állítjuk meg autóinkat, hogy vissza 
tudjunk jönni. A leszállás sem lutri, látjuk, hol 
lehet leszállni. Általában műutak, települések, 
tehát civilizáció mellett.

AZ ERNYŐ ÉS A TECHNIKA
– Speciális gyártók készítik az osztályozott er-
nyőket – mégpedig a pilóta súlyára szabva. A 
felszerelésünk: az ernyő, a mentőernyő, a be-
ülő és a varióméter. Ez nagyon fontos eszköz, 
ugyanis csipogással jelzi az emelkedést, ami 
azért fontos, mert magasan nincs mihez vi-
szonyítani, segítségével viszont minden ada-
tot megismerhetünk (magasság, emelkedés, 
idő, stb.). GPRS nem szükséges, hiszen mi 
határozzuk meg, hova szeretnénk leszállni. 

MUNKA ÉS HOBBI
– Fényképezni a levegőben is szoktam, ha le-
hetőség van rá, de csak emlékképeket készí-
tek, s persze nem profi technikával… Kisgé-
pem ki van kötve, hogy ha valami adódna, el 
tudjam engedni. Fényképezni természetesen 
csak akkor tudok, ha nem kell kesztyűt visel-
nem, vagyis ha meleg időben repülök.

EMLÉKEK, ÉLMÉNYEK
– A siklóernyőzés révén rengeteg helyre elju-
tottam. Szebbnél szebb helyeken, tájakon re-
pültem. Szlovénia, Monte Carlo, az Annecy-
tó környéke, a Dolomitok, az olasz csizma 
közepén Castelluccio mind-mind felejthe-
tetlen élményt nyújtott. Csak úgy kirándulni, 
vagy autóval biztosan nem mentem volna 
el idáig. S Brazíliától is sokat remélek. De 
voltam biztonságtechnikai tréningen is. Itt a 
tenger fölött kellett mesterségesen előidézett 
vészhelyzetekben megoldani egy-egy adott 
problémát. Ez arra volt jó, hogy a legkisebb fé-
lelmet is megszüntette, s magabiztosabbá tett. 
Persze a repülések utáni városnézések, vidám 
összejövetelek, partik sem rontják el a ked-
vünket. Mindent egybevetve elmondhatom, 
a siklórepülést azért szeretem, mert kihívást 
jelent számomra. Nem csak nézelődöm, mint 
a motoros gépeken, hanem megkeresem a 
termikeket, s önmagam ügyességével jutok el 
az előre eltervezett célpontokba.  – Sz. Z.

AMIKOR A HÓHÉRT AKASZTJÁK

A siklóernyőző 
fotóriporter

N É V J E G Y

Név: Vohlmann György
Született: 1961. 08. 19.
Foglalkozása: fotóriporter
Családi állapota: nőtlen
Hobbija: a siklóernyőzés
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Másfél év után, 2009. február 2-án megnyitot-
ta kapuit az Aquantis Wellness és Gyógyászati 
Központ, magyarán: a dunaújvárosi élményfür-
dő – igaz, egyelőre csak a terheléses próbaüzem 
idejére. A végleges nyitás időpontját – a bírósá-
gi procedúra miatt – még megjósolni sem lehet, 
de addig is kedvezményes, napi 750 forintos 

áron lehet megmártózni a hűsítő vagy éppen a 
forró habokban. Az 1971 m2 vízfelületen elte-
rülő 14 külső és belső medencét és 5 csúszdát 
a kiegészítő szolgáltatások (finn és infraszauna, 
jakuzzi, római gőzfürdő, konyha, büfé, étte-
rem) csökkentett üzemmódja mellett egyelőre 
hétvégenként tesztelheti bárki, míg hétköznap 
a városi és városkörnyéki iskolások, valamint 
a sportolók veszik birtokukba. A fogadtatás – 
legalábbis a fürdőzők részéről – pozitív, amely 
megítélés remélhetőleg a teljes üzem beindulá-
sa után sem változik majd meg az ország egyik 
legszebbnek reklámozott fürdőcentrumát ille-
tően. – Sz. Z.

FEHÉRVÁRI SIKEREK
A február 21–22-i hétvégén került megren-
dezésre Kabhegy térségében a Magyar Köz-
társaság 2009. évi Sítájfutó Sprint és Váltó 
Bajnoksága. A szombaton lebonyolított 
sprint számokban a felnőtt nőknél Szivák 
Ildikó, az ARAK (Alba Regia Atlétika Klub) 
Tájfutó Szakosztályának sportolója harma-
dik lett. A mesterek kategóriájában a szintén 

ARAK színekben versenyző Prill László a 
második helyen ért célba. Vasárnap került 
megrendezésre a Váltó Bajnokság, ahol a fel-
nőttek között az ARAK Tájfutó Szakosztá-
lyának váltója Szivák Ildikó–Pelyhe Dániel 
összeállításban az ezüstérmet szerezte meg. 
A mesterek kategóriájában a Prill László–
Filó György összeállítású ARAK csapat 
megnyerte a bajnokságot.

„DUNAÚJVÁROS SPORTJÁÉRT” DÍJ 2009
Dunaújváros Közgyűlése a testnevelési és sportmozgalom terüle-
tén kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismeré-
sére alkotta meg a „Dunaújváros Sportjáért” Díjat. Ezt az elismerést 
első alkalommal 1998-ban adták ki. A díj azon személyeknek és 
közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban a testne-

velés és sport területén kiváló munkát végeztek, illetve kimagasló 
sporteredményeket értek el. A február 12-i közgyűlésen Pintér At-
tila gazdasági alpolgármester nyújtotta át a rangos elismerést az idei 
kitüntetetteknek: Gurisatti Gyula búvárúszónak, Papp Zoltán tor-
nászedzőnek és Ambruzs Mihálynak, a Dunaújvárosi Kohász férfi 
kézilabdacsapata egykori intézőjének. 

TERHELÉSES PRÓBAÜZEM 
– GYERMEKDÖMPINGGEL

Forr a víz 
az Aquantisban 

A brutális és értelmetlen gyilkosság ál-
dozatává vált Marian Cozma emlékének 
adózva gyertyás megemlékezést tartottak 
a Dunaújvárosi Sportcsarnok bejáratánál 
2009. február 9-én, hétfőn délután 17 
órától. A megemlékezés egyben az erő-
szak elleni békés tiltakozásul is szolgált, 
melyen játékosok, sportvezetők és szur-
kolók egyaránt lerótták kegyeletüket a fia-
talon elhunyt kiváló játékos emléke előtt. 
A csendes megemlékezésen több százan 
jelentek meg. A dunaújvárosi sportesemé-
nyek egy héten keresztül egyperces gyász-
szünettel kezdődtek, amelynek során a 
szurkolók néma vigyázzállásban, egymás 
kezét fogva fejezték ki tiltakozásukat az 
erőszak ellen.  – Sz. Z.

Döbbenet, csend 
és gyertyaláng 

HIRDETÉS
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Értesítés a kórház pályázatáról
A Fejér Megyei Szent György Kórház és a Fejér Megyei Önkor-
mányzat tájékoztatja Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom me-
gye lakosságát a TIOP 2.2.7. jelű, „Infrastruktúra-fejlesztés az egész-
ségpólusokban” című pályázattal kapcsolatos legfrissebb, a kórházat 
érintő fejleményekről: a döntésről szóló értesítést a kórház 2009. 

február 17-én megkapta. Ebben a pályázatot a Bíráló Bizottság 
10 834 292 853 Ft-tal támogatásra javasolta, amely azonban forrás-
hiányra hivatkozva tartaléklistára került. 
     A levélben foglaltak alapján a kórház 2009. február 17-én betekin-
tést nyert a pályázat értékelésének dokumentumaiba. A dokumen-
tumokban szereplő megállapításokkal szemben megfogalmazott 
kifogásait a kórház 2009. február 24-én juttatta el a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztályának.

Normális esetben a magzati fejlődés során minden kromo-
szómából kettő van, a Down-szindróma esetében a 21-es 
kromoszómából – rendellenes módon – három alakul ki. 

A szakemberek ezt huszonegyes triszómiának nevezik. 
– Ahhoz azonban, hogy a magzati állapotban nagy pontossággal 

megállapítható legyen, van-e gyanú a Down-szindróma kialakulásá-
ra, több komplex vizsgálatot is el kell végezni a várandósság külön-
böző szakaszaiban – mondja lapunk érdeklődésére dr. Hagymásy 

László, a Szent György Kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályá-
nak vezető főorvosa.

A technikák közül az egyik az úgynevezett „AFP”, egy speciá-
lis protein vizsgálata, melyet az anyai vérből nyernek. A követke-
ző eljárás, amellyel pontosabb eredményt kaphat a szakorvos, az 
ultrahang vizsgálat, melynek elvégzését a Szent György Kórház 
szülészeti és nőgyógyászati osztályán korszerű gépek segítik. A ter-
hesség 12. és 16. hetében vizsgálják a Down-kórra utaló esetleges 
jeleket, így például a magzat nyaki redőjének vastagságát, illetve az 
orrcsont fejlődését. A vizsgálat 60 százalékos eredményességet mu-
tathat. Amennyiben szindróma-gyanú merül fel, újabb vizsgálat, az 
amniócentézis következhet. Hagymásy főorvos hangsúlyozza: új 
módszer az Angliából származó eljárás, az úgynevezett kombinált 
teszt, amikor is a szokásos ultrahang vizsgálatot egészítik ki a vér-
vétellel. Amennyiben a vérből nyert minta eltéréseket mutat, ak-
kor az ultrahang vizsgálat eredményeivel vetik össze. Az így kapott 
együttes eredményekből állapítható meg, hogy fennáll-e a szindró-
ma veszélye. Az együttes vizsgálatok eredménye mintegy 85 száza-
lékos valószínűséggel mutatja, hogy fellépett-e Down-szindróma 
a magzatnál. Ezt az eljárást a Szent György Kórház terhes ambu-
lanciáján, ingyenesen végzik. A vizsgálatok közül a terhesgondozás 
során a 12. héten elvégzett ultrahangos vizsgálat korábban is rend-
szeresnek számított az intézményben, újdonságnak a vérvétel szá-
mít. Hazánkban a kombinált teszteket az Országos Egészségügyi 
Pénztár (OEP) nem finanszírozza, és általában magánklinikákon 
végzik, 9000 forintos szolgáltatásként. A Budapesti Magzati Di-
agnosztikai Központ támogatásával a megyei kórházban viszont 
ingyenes a vizsgálat. Osztályuk 4 dimenziós (4D) felbontásra al-
kalmas ultrahangkészüléket kapott a diagnosztikai központtól, 
így lehetőség van a magzatról készített három- és négydimenziós 
felvételeket DVD-re rögzíteni. A „babamozit” a család haza is vi-
heti. Nem kizárt, hogy a szülők a 85 százalékosnál még pontosabb 
eredményre is kíváncsiak. Lehetőség van pontosításra. Ez az integ-
rált teszt, amelyet a terhesség 16-17. hetében végeznek el a kisma-
mánál, szintén vérvétellel és ultrahang vizsgálattal van egybekötve. 
Ezt követően a 12. és 17. hét ultrahang és vérvételi vizsgálatainak 
eredményeit egybevetik. Ennek végeredményéből már 95 százalé-
kos valószínűséggel megállapítható, hogy a születendő gyermeknél 
fellépett-e a Down-szindróma vagy sem. Ez utóbbi vizsgálatra is 
van lehetőség a megyei kórházban, de ez már önköltséges. 

Immár a Fejér Megyei Szent György Kórház-
ban is el lehet végeztetni a kismamák számára 
a Down-szűrést; erről adott tájékoztatást a szü-
lészeti-nőgyógyászati osztályt irányító főorvo-
sa, dr. Hagymásy László, aki hangsúlyozta: a 
terhesgondozás fontos feladatának tartja a fejlődé-
si rendellenességek kiszűrését, s az ultrahang-diag-
nosztika nyújt ebben nélkülözhetetlen segítséget. 

Down-szűrés már a megyei 
kórházban is 
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SIKERES KODOLÁNYISOK

Mindig 
a legjobbak között
Virágh Ildikó, a Kodolányi János Főis-
kola tanára, a Vörösmarty Rádió főszer-
kesztője február elején jelentette meg 
legújabb, sikeres kodolányisokat be-
mutató Mindig a legjobbak között című 
könyvét. A szerző mind a 18 beszélgető-
partnere nem sokkal a Kodolányi János 
Főiskola elvégzése után a hazai közélet 
fontos pozícióiban helyezkedett el.

Hazánkban több mint 70 felsőoktatási 
intézmény bocsát ki évente több ezer friss-
diplomás szakembert, akik álmokkal, meg-
valósításra váró tervekkel indulnak útnak. A 
székesfehérvári Kodolányi János Főiskola 
csaknem két évtizedes múltja jó példa arra, 
hogy egy fiatal felsőoktatási intézményben 
szerzett oklevél belépő lehet a karrierépítés 
világába. A Kodolányi főiskolán immáron 
hagyomány a végzett hallgatók pályaköve-
tése, s ez adta az ötletet 
ahhoz, hogy Virágh Il-
dikó – aki maga is a fő-
iskola oktatója – meg-
keressen néhány volt 
kodolányist a sikere-
sebbek közül. A szerző 
feltett szándéka, hogy 
a diplomás fiataloknak, 
valamint a jelenlegi és 
leendő főiskolai hallga-
tóknak megmutassa a 
tervek, célok megvaló-
síthatóságát. „A Sikeres 
kodolányisok sorozat a 
tervek szerint további 
kötetekkel bővül majd. 
Virágh Ildikót felkér-
tük arra, folytassa a 
megkezdett munkát, 
hiszen az intézmény-
ben végzettek közül 
sokan nem kerültek be 
a most megjelent kö-
tetbe, pedig életpályá-
juk hasonlóan sikeres, 
mint a most megszó-
laltatottaké” – mondta 
el a könyv megjelenése 
kapcsán dr. Szabó Péter, 
a Kodolányi János Főis-
kola rektora.  

Mohai tikverőzés 
a Vigyázó kézzel
A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egye-
sület meghívására február 24-én, húsha-
gyó kedden ötven – a megye gyermekott-
honaiban élő – gyermek és fiatal érkezett 
Mohára, hogy farsang farkán visítva, a 
szalmatörököt és a kormozó bohócokat 
követve elzavarják a telet.

A szakadó hóesésben örömmel fogadtuk a 
mohai önkéntesek által készített és kínált sza-
lagos-illatos farsangi fánkot és a meleg teát. 
Majd követtük a házról-házra járó alakosko-
dókat, akik szalagokból összevarrt maskará-
ban, furkósbottal kergették és termékenységi 
varázserővel bíró korommal kenték be a tyú-
kokat és főleg a lányokat, de a férfinép sem 
térhetett haza fehér ábrázattal. A részt vevő 
közel ezer fős tömegben nagy élmény volt 
látni az izgalomtól csillogó szemű gyereke-
ket, akik részesei lehettek egy több száz éves 
élő népszokásnak. – Janó Andorné

Útnak indult 
a „Föld könyve” 
Az év elején egy vaskos könyvet indítottak 
útjára Csórról. Küldetése nem kevesebb, 
mint hogy a településeket „végiglátogat-
va” lapjaira az ott élők gondjáról-örömé-
ről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről gon-
dolatokat jegyezzenek fel a 
helyi polgármesterek. 

A Fejér megyei Csór pol-
gármestere, Csete Krisztián 
még az elmúlt év őszén ha-
tározta el, hogy elkészít egy 
naplószerű könyvet, bejegy-
zésre szánt üres lapokkal. A 
könyvbe településről-telepü-
lésre haladva a polgármesterek 
rögzítik gondolataikat helyi 
értékeikről, környezeti sajátosságaikról. A 
könyv a tervek szerint körbejárja Magyaror-
szágot, s lehetőség szerint az egész világot.  

Több érv is szólt mellette – mondja 
Csete Krisztián, a „Föld könyve” elnevezésű 
mozgalom elindítója. Köztudott, hogy sok 
utazó nagykövete van az ENSZ-nek, akik 
fáradhatatlanul küzdenek az elesettek jobb 
életkörülményeiért, a háborúk ellen és a né-
pek közötti barátság kiépítéséért. Ám nincs 
nagykövete a földnek, a vizeknek, a tiszta 
levegőnek, nincs aki értsen a nyelvükön és 
képviselje az érdekeiket. A könyv útra bocsá-

tásának legfontosabb célja éppen a 
környezet védelme. Nem csupán a 
mozgalom ötlete, de maga a könyv 
mérete is „hatalmas”. A súlya öt 
kilogramm, és ezer lapot kötöttek 
bele, azaz összesen kétezer oldal 
áll rendelkezésre a bejegyzések-
hez. Csór polgármestere azt is el-
mondta: úgy tervezik, ha az első 
kötet majd visszatér „szülőhazájá-

ba”, akkor szeretnék kiállítani, hogy 
az érdeklődők is beleolvashassanak. A Föld 
könyve útvonalát Csór település honlapján 
(www.csor.hu) lehet nyomon követni. 
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V é l e m é n y

„Megint beszélünk, csak beszélünk, / A 
nyelv mozog, a kéz pihen; / Azt akarják, 
hogy Magyarország / Inkább kofa, mint 
hős legyen.”

No. E strófa mögé csak ilyen pocakos, 
felhorkanós indulatszót lehet biggyeszteni. 
Legfeljebb. Nem is értem, hogy csinálta. 
Szavakra marcangolom: hova rejtette el a 
tompa kalapácsot, amely homlokomra ütve 
torpaszt meg? Mitől szisszenek fel, ha ol-
vasom? Beszélünk, pihen –  naponta hasz-
náljuk ezeket az igéket. Nyelv, kéz – vállat 
vonok – testrészek. Na jó, a kofa kikopóban. 
Hiába is kutakodom, rá nem jövök, mitől 
hátborzongatóan igazak e sorok, 161 év 
után, a mai politikai és társadalmi környe-
zetben. Sokszor nehéz eldöntenem, hogy a 
költők trafálnak bele több száz év távolából 
aranyigazságokra, vagy csupán a gyarló em-
beri nem változatlansága és az önmagát is-
métlő történelem kényezteti gondolataikat 
az örökérvényűséggel.

Beütöttem a nevét a keresőbe: 999 000 
találat. Elolvastam a névjegyét. Születési 
neve: Petrovics Alexander. Született: Kis-
kőrös, 1823. január 1. Elhunyt: Segesvár 
1849. július 31.? (Ez a kérdőjel olyan, mint 
a tárva felejtett spájzajtó, idegesítően csap-
kodja a huzat. Se kinyitva, se becsukva. Úgy 
szeretném hinni, hogy hősi halált halt a se-
gesvári csatában.) Nemzetisége: magyar. 
Foglalkozása: költő. Odakívánkozik, hogy 
magvető. Nem bibliai, hanem nemzeti érte-
lemben. Bár magjai rég nem hullnak jó föld-
be, vagy ha hullnak is, nem csírázhatnak ki 
a mostoha makro- és mikroklíma miatt. Ő 
mégis jelen van az egyre látensebbé sápadó 
magyarságtudatunkban. Jelen még a legény, 
aki érzelmi, értelmi érettségét, hányattatása-
it, munkásságát tekintve élt legalább hatvan 
évet. Mintha elszámolta volna magát a Te-
remtő, 26 évesen szólította el – halálba vagy 
messzeföldre, oly mindegy. Tolla és ő egyek 
voltak. Ha előbbi nem hagyott több nyomot 
a csata után, utóbbit – vessen rám követ az 
irodalomtörténészek hada – kutatnunk va-
jon ildomos-e?

(Gondoltad volna, Sándor, Morzsa ku-
tyád fülét vakargatva, hogy az Anyám tyúk-
ját felemlegetni hallod majd egy sörmárka 
profi reklámfilmjében? Lám, mire vitted… 
Nem élcelődni kívánok, bocsáss meg. A 
filmmel semmi gond nincs, hiszen értéket 
közvetít, miközben a vásárlásra szolidan 
ösztönöz. Csak az bánt „közhely”, hogy ha-
marabb biflázza be a gyerekek többsége ma 
a sörreklámot, mint a verset. De nem is ezért 
szólítottalak meg. Bimbóban egyik legszebb 
ünnepünk, tizenötödike közel. Hát kihúz, 
főhajtás – márciusi ifjak, előttetek.)

 – Méhes Mónika

Anyád tyúkja, 2009

A helyes megfejtést 2009. március 20-ig beküldők között könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket postán a Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár, Pf.: 49.) vagy 
e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk. Februári nyertesünk: özv. Fövenyi Lászlóné, Pátka.

1 6  •  F e j é r  L a p 

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

fehervarujsag2009-03.indd   16fehervarujsag2009-03.indd   16 2009.03.02.   20:49:342009.03.02.   20:49:34



<<
  /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


