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Fejér Megyei Közgyûlés április
12-i ülésén  javaslatot tárgyalt
meg a székesfehérvári Hunyadi
Mátyás Közgazdasági Szakközép-

iskolában megvalósuló középfokú okta-
tással kapcsolatos feladat- és hatáskör
átadás-átvételérõl. Gombaszöginé dr.
Balogh Ibolya, a közgyûlés elnöke em-
lékeztetett rá: a Székesfehérvár Megyei
Jogú Város fenntartásában mûködõ is-
kolák jövõjével kapcsolatban elkészült a
városi önkormányzat 2007-2012-ig szó-
ló, 58 közoktatási intézményre vonat-
kozó „oktatási feladat-ellátási, intéz-
ményhálózat-mûködtetési és fejlesztési
terv” tervezete. A jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõen a városi önkor-
mányzat a tervezetet a megyei önkor-
mányzat számára is megküldte, a me-
gyei fejlesztési tervre épített szakvéle-
mény kiadása érdekében. A fejlesztési
tervezet szerint a Hunyadi Mátyás
Közgazdasági Szakközépiskola 2007.
augusztus 1-jétõl megszûnt volna, és te-
lephelyévé vált volna a jogutód intéz-
ménynek, amely a székesfehérvári I.
István Kereskedelmi és Közgazdasági
Szakközépiskola. 

Balsay István alelnök hozzászólá-
sában hangsúlyozta: a tervezett intéz-
kedés ellen közel 12 000 aláírással alá-
támasztott petícióban tiltakoztak, de-
monstrációt szerveztek a szülõk, diá-
kok, pedagógusok. Az intézmények az
intézményvezetõk adatai szerint
100%-os kihasználtsággal mûködnek.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
tervezett intézkedése miatt nagyon
sok szülõ és pedagógus kereste meg a
megyei közgyûlés elnökét, segítséget
kérve a nagy múltú iskola önállóságá-
nak és hagyományainak megõrzése
érdekében.

A vita során Horváth András, az
MSZP frakcióvezetõje javasolta, hogy
e témakört vegyék le a napirendrõl, a
közgyûlés azonban leszavazta az in-
dítványát. 

L. Simon László, az oktatási és kul-
turális bizottság elnöke megemlítette: a
híresztelések szerint ingatlanspekulá-
ció áll a Hunyadi iskola megszüntetése
mögött, az értékes belvárosi ingatlanra
pályáznak bizonyos érdekcsoportok.
Nem válhat azonban egyetlen nagy
múltú iskola sem gazdasági és politikai
spekuláció tárgyává.

FELLEBBEZNEK
Az egészségügyi miniszternek a Szent
György Kórházat érintõ, törvénysértõ,
alkotmányellenes határozata bírósági
felülvizsgálatát és annak hatályon kívül
helyezését kezdeményezi a megyei ön-
kormányzat. A döntés elõzménye: a
szaktárca vezetõje határozatában dön-
tött a Fejér Megyei Szent György Kór-
háznak az egészségbiztosító által a tár-
sadalombiztosítás keretében biztosított
szakellátási kapacitásainak felosztásá-
ról, és meghatározta a hozzárendelt el-
látási területeket. A miniszter határoza-
ta azonban az önkormányzat álláspont-
ja szerint több pontos jogszabályellenes
és súlyos eljárási hibákban szenved:
rendelkezése súlyosan sérti a helyi ön-
kormányzatok önállóságához való jo-
gát, egyedi döntésével beavatkozik az
önkormányzati autonómia gyakorlásá-
ba. A miniszter közigazgatási határoza-
tában szabályozta a kórházi kapacitáso-
kat, ezzel meghatározta az intézményi
mûködés lényeges feltételeit, tulajdon-
képpen korlátozta az önkormányzati
jogokat és hatáskört vont el. 

A kérdés a betegellátást közvetlenül
is érinti, a fentiek alapján a 2007. márci-
us 21-ei közgyûlésen az a döntés szüle-
tett: a Fejér Megyei Önkormányzat az
egészségügyi miniszternek e határozata
bírósági felülvizsgálatát és annak hatá-
lyon kívül helyezését kezdeményezze a
Fõvárosi Bíróságnál.

Március 26-án még a bírósághoz for-
dulás elõtt a miniszter kicserélte korábbi
határozatát. Ezt elemezve megállapítot-
ták a szakemberek, a szakbizottságok,
hogy annak mellékletében a Fejér Megyei
Szent György Kórház ellátási területe két
szakterületen bõvült, más – érdemi –
módosítást azonban nem tartalmazott.
Ezért döntött úgy a közgyûlés április 12-
én: a korábban felsorolt indokok alapján
jogorvoslattal kell élni, s felhatalmazta
elnökét, hogy a Fõvárosi Bíróságnál a ha-
tározat felülvizsgálatát kezdeményezze.

árcius 4-én tartották a nemzeti
kisebbségek megyei, illetve or-
szágos önkormányzatainak a
választását. A helyi kisebbségi

önkormányzatok tagjainak részvéte-
lével zajló voksoláson megyénkben a
cigány és a német kisebbség hozott
létre testületet. A most megválasztott
megyei önkormányzatoknak 9 tagja
van.

AA  FFeejjéérr  mmeeggyyeeii  cciiggáánnyy  kkiisseebbbbssééggii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttaaggjjaaii::  Bihari Mihály
(MCF Fórum), Horváth József (RO-
DOSZ), Kolompár Ernõ (MCF Fó-
rum), Kovács Mária (RODOSZ) La-
katos György (MCF Fórum), Oláh
József (RODOSZ), Rafael János
(MCF Fórum), Vörös István (RO-
DOSZ), Vas József (RODOSZ)

AA  FFeejjéérr  mmeeggyyeeii  nnéémmeett  kkiisseebbbbssééggii  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  ttaaggjjaaii:: Schmidt Ferenc,
Köntös István, Rács György, Farkas
Gabriella, Hoffmann Ferencné, Spergel
Lajosné, Szabó Tiborné, Stettner Attila,
Határhegyi Józsefné (Valamennyien a
Német Közösség listájáról.)

A megválasztott testületek tagjai
március 19-én vették át megbízóleve-
leiket, és alakuló üléseiken elnököket,
illetve elnökhelyetteseket választottak.
A cigány kisebbség megyei önkor-
mányzatának elnökévé Kovács Máriát,
alelnökévé Rafael Jánost választották.
A német kisebbség megyei önkor-
mányzatának elnöke Schmidt Ferenc,
alelnöke Spergel Lajosné lett.

Kisebbségi választás
a megyében

Új helyen az ÁNTSZ 
kistérségi intézete
Az ÁNTSZ Székesfehérvári,
Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistér-
ségi Intézete 2007. április 1-jétõl
új helyen kezdte meg mûködését.
Elérhetõségük: 8000. Székesfe-
hérvár, Mátyás király krt. 13.;
Postacím: 8001. Székesfehérvár,
Pf.: 180.; Tel.: 06-22/511-720, 314-
090; Fax: 06-22/312-991
Ügyfélfogadási idõ: Kedd: 8.00-
12.00 és 13.00-16.00, Szerda: 8.00-
12.00, Péntek: 8.00-12.00

A
M

A megyei közgyûlésen történt

Nem hagyják
megszüntetni
a Hunyadit
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Nemzeti ünnepünk, március 15-e elõtt az Egészségügyi
Minisztérium hagyományosan ünnepséget rendez, és a ki-
emelkedõ munkát végzõ egészségügyi szakembereknek
magas elismeréseket nyújtanak át. A minisztérium idei
ünnepségen Fûrész Attiláné, a Fejér Megyei Szent György
Kórház Ideggondozójának csoportvezetõ szakasszisztense
Pro Sanitate díjban részesült. Az Egészségügyi Miniszter
Díszoklevele elismerésben részesült: Belegrai Mihályné, a
móri Városi Kórház-Rendelõzintézet Anaesthesiológiai
Osztályának anaesthesiológiai asszisztense; Csillag
Jánosné, a móri Városi Kórház-Rendelõintézet Mûszaki
Osztályának adminisztrátora; Miskolczi Csabáné, a móri
Városi Kórház-Rendelõintézet Vérellátás hematológiai
asszisztense; Pongrácz Jánosné, a móri Városi Kórház-
Rendelõintézet Laboratóriumának laboratóriumi asszisz-
tense; Szatzker Veronika, a móri Városi Kórház-Rendelõ-
intézet Központi Mûtõ vezetõ mûtõsnõje.

Magyarországi hivatalos látogatása alkalmával Beloiannisz
vendége volt 2007. március 28-án Karolosz Papuliasz, a Gö-
rög Köztársaság elnöke. A beloianniszi községházán megér-
kezésekor Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyûlés elnöke üdvözölte a magas rangú vendéget. Köszön-
tõjében kifejezte örömét, amiért a Görög Köztársaság elnö-
ke kitüntette figyelmével megyénket, ezzel is erõsítve a két
nép barátságát. Emlékeztetett rá, hogy Beloiannisz példája
is mutatja, Magyarország a menedéket keresõk befogadását
soha nem segítségnek, támogatásnak tekintette elsõsorban.
Hiszen akik új hazára találnak nálunk, azok a maguk kul-
túrájával gazdagítanak bennünket. Papuliasz elnök prog-
ramja részeként meglátogatta az óvodát és az iskolát, utób-
biban a gyerekek anyanyelvén köszöntötték. Budapestre
történõ visszautazása elõtt a mûvelõdési házban adott tisz-
teletére fogadást a helyi települési önkormányzat.

A megállapodást – hosszú, több fordu-
lós tárgyalást követõen – a Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke, Gombaszöginé dr.
Balogh Ibolya hozzájárulásával – már-
cius 30-án késõ este írta alá az intéz-
mény fõigazgatója, dr. Szabó László.

A tárgyalássorozat eredményeként
sikerült elérniük, hogy az úgynevezett
teljesítmény-volumen korlát – vagyis az
a határ, ameddig az egészségbiztosítás
finanszírozza a betegek ellátását - lénye-
gesen kedvezõbb, mint az utóbbi fél év-

ben. Így csaknem teljesen megszüntet-
hetõk azok a korlátozások, amelyekre
korábban rákényszerült a Szent György
Kórház. A források bõvülése azt is jelen-
ti, hogy több beteg látható el, több mûtét
végezhetõ havonta, s ez az egész intéz-
mény, a szakma – az intézmény orvosai,
egészségügyi szakdolgozói – helyzetét
tekintve is fontos eredmény. 

A fenntartó, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat támogatásával a kórház kez-
deményezte: a 2006. év végén sikeres-
nek bizonyult struktúra-átalakítási
pályázattal összefüggésben, áprilisban
a járóbeteg-ellátásban is teremtsenek
nagyobb mozgásteret, vagyis finanszí-
rozza a korábbinál lényegesen több já-
ró beteg ellátását az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár.

A görög államfõ
Beloiannisz vendége volt

Április elsején életbe lépett a fekvõbeteg-ellátásról szóló, új finan-
szírozási szerzõdés a Fejér Megyei Szent György Kórház és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár között.

Hosszú, eredményes tárgyalássorozat után aláírták a szerzõdést

Sikerült jobb finanszírozási helyzetet
elérni a Szent György Kórház számára

Egészségügyi kitüntetések

Fejér megye 
az Utazás 2007 kiállításon
A budapesti Utazás 2007 turisztikai
kiállításon és vásáron Fejér megye
több önálló standdal képviseltetette
magát. A kiállítás látogatói szûkebb
hazánkból Székesfehérvár, a Velen-

cei-tó és Mór standjaival ismerked-
hettek meg. A megyeszékhely Szé-
kesfehérvár rejtett kincsei címmel
mutatta be történelmi és kulturális
értékeit a Sóstói Természetvédelmi
Területtõl kezdve a Romkerterten át
a Bory várig. A Velencei-tó idei tu-
risztikai koncepcióját a megye több
más programlehetõségeivel együtt
mutatták be, a Velencei-tavi Kistérség
Idegenforgalmi Egyesülete (VEKI)
standján Gombaszöginé dr. Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés el-
nöke állt a sajtó rendelkezésére.

Tájékoztatójában elmondta: a vá-
sáron vetítik elõször a Velencei-tó

reklámfilmjét, és ismertetik a Velen-
cei-tó kártya elõnyeit is. Mór az idén
elõször állított ki önállóan „Az ezer-
jó hazája” szlogennel. A móri borok
mellett fittness-wellness bemutató-
val és látványos sváb népszokásokat
felvonultató produkcióval is várták a
látogatókat.
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I n t e r j ú

Hogyan lesz valakibõl Fejér megye fõ-
jegyzõje?

– A közigazgatás iránt érdeklõdõ
emberként annak idején nyilvánvaló-
nak tûnt számomra a választás, hogy
az Államigazgatási Fõiskola elvégzése
után 1983-ban szülõfalumhoz, Abához
közel, Sárbogárdon dolgozzak a köz-
igazgatásban. Ott az akkor még nagy-
községi tanács igazgatási elõadójaként
kezdtem munkámat, majd a megyei
tanácshoz kerültem, ahol igazgatási-
szervezési munkakörökben dolgoz-
tam. A rendszerváltás idõszakában be-
osztásomnál fogva közremûködhet-
tem a legfontosabb törvénytervezetek
szakmai véleményezésében, a válasz-
tások és népszavazások elõkészítésé-
ben és lebonyolításában. Folyamatá-
ban figyelemmel kísérhettem az ön-
kormányzati rendszer létrejöttét, ala-
posan kiismerhettem mûködésének
részleteit – nyugodtan mondhatom, a
közigazgatás nyitott könyv elõttem. A
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal-
nál különbözõ igazgatási ügyekkel
foglalkoztam, majd 2001-tõl megkap-
tam aljegyzõi kinevezésemet. Közben
elvégeztem a pécsi egyetem jogi karát,
késõbb európai jogi szakjogász szakké-
pesítést is szereztem. Tavaly október-
ben, az elõzõ fõjegyzõ távozásától lát-
tam el az önkormányzati hivatal veze-
tésével összefüggõ feladatokat, majd
pályázatot követõen idén februárban
nyertem el kinevezésemet.

Milyen napi feladatokkal kell megbir-
kóznia?

– Fõjegyzõként – a közgyûlés elnö-
kének, Gombaszöginé dr. Balogh Ibo-
lya elnök asszonynak az irányítása
alatt dolgozom – a megyei önkor-
mányzat hivatalának vezetõje vagyok,
s ebbéli minõségemben segítem a köz-
gyûlés, illetve a közgyûlés bizottságai-
nak a munkáját. A hivatal szakmailag
elõkészíti e testületek döntéseit, majd
végrehajtja azokat. Szintén a fõjegyzõ
gondoskodik az önkormányzat és az
intézmények mûködésével kapcsolatos
feladatok végzésérõl. A megye hatás-
körébe tartozó közszolgáltatásokat
nyújtó intézményhálózat a megye kü-
lönbözõ településein mûködik: ide tar-
toznak a szociális otthonok, az iskolák,
a Szent György kórház, a gyermekvé-
delem, a közgyûjtemények intézmé-
nyei, s még sorolhatnám. Vannak köz-
igazgatási feladataink, ezek közül a
legismertebb a választási igazgatás, te-
vékenyen részt veszünk az országgyû-
lési és önkormányzati választások,
népszavazások lebonyolításában; a
nem önkormányzati fenntartású in-
tézmények esetében törvényességi fel-
ügyeletet gyakorlunk.

Több mint két évtizedes gyakorlata
alatt nyilván óriási tapasztalatot hal-
mozott fel. Milyen problémákat lát az
önkormányzati rendszer mûködésében?

– A rendszerváltás óta a középszin-
tû igazgatás helyét, feladatkörét a jog-
alkotó nem tette helyre, ez a szint 1990
után gyakorlatilag „szétomlott”. A
megyei önkormányzathoz, a központi
közigazgatás dekoncentrált szervei-
hez, a közigazgatási hivatalhoz és a

megyei jogú városokhoz kerültek a
feladatok. Az erõs középszint atomi-
zálódott, ami nem tett jót a feladatok
vitele minõségének, gazdaságos vitelé-
nek. A dekoncentrált szervek terén
például átláthatatlan helyzet van az
országban, és szakember legyen a tal-
pán, aki el tud igazodni benne, az ügy-
felekrõl pedig nem is beszélek.

Ha már az Ön által is említett hatás-
köri átfedéseknél tartunk, milyen a
megye kapcsolata a megyeszékhely, de
egyben közigazgatási szempontból
„mellérendelt” Székesfehérvár megyei
jogú várossal?

– Fontos kérdésre tapintott rá. A
megyei fenntartású intézmények
ugyanis itt, Székesfehérváron is fontos
szolgáltatásokat nyújtanak. Hogy csak
egy példát mondjak, a megyei kórház
– természetes módon – igen nagy
számban és arányban gyógyít fehérvá-
ri illetõségû betegeket, és furcsán is

Sokéves közigazgatási tapasztalattal a háta mögött az idén janu-
árban nyerte el pályázat útján a megyei önkormányzat hivatalá-
nak vezetését Dr. Varjú Mihály. A megye elsõ számú köztisztvi-
selõjét életútjáról, a mindennapi feladatokról és gondokról kér-
deztük, de szóba került a régiók sok vitát kiváltó témája is.

Interjú Dr. Varjú Mihály megyei fõjegyzõvel

Erõs megyére van
szükségünk

A megyerendszer
ezeréves 

hagyományunk 
és azonosság-

tudatunk része
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nézne ki, ha elutasítanák õket. Ennek
ellenére mi úgy látjuk, hogy a város
nem arányos mértékben támogatja az
itteni megyei intézményeket. Ez fõleg
egy olyan, köztudottan gazdag megyei
jogú város esetében furcsa, mint Szé-
kesfehérvár, amely ráadásul az egyik
legjobb adottságú város Magyarorszá-
gon. Úgy gondolom, hogy egy ilyen
gazdag város az erejéhez mérten ve-
hetne részt a közös használatú intéz-
mények mûködésének támogatásában. 

Gondolom, a finanszírozás ráadásul
nem csak a Székesfehérváron lévõ in-
tézményekben okoz gondot…

– Így van, mindemellett a megyé-
ben, a csökkenõ állami támogatás elle-
nére szeretnénk fenntartani, sõt növel-
ni a közszolgáltatások színvonalat. An-
nak ellenére, hogy a megye lakossága
által választott önkormányzat lévén a
legitimitásunk erõs, egyre kevesebb jo-
gosítvánnyal rendelkezünk, s a kor-
mányzat nem csak a megye hatáskörét
igyekszik csorbítani, hanem gazdasági
önállóságát is. Nem értek egyet azzal a
nézettel, hogy a szükséghelyzeteket
"fûnyíróelv"-szerûen, valamennyi in-
tézmény költségvetésének csökkenté-
sével, közalkalmazottak százainak el-
bocsátásával, intézmények bezárásával
oldjuk meg, ez ugyanis magát a prob-
lémát nem oldja meg, mert a maradók
súlyos többletfeladatot kénytelenek el-
látni, amely a szakmaiság és a haté-
konyság rovására megy. Különösen
nem fogadható el a leépítés a szociális
intézményeknél, ahol idõs, beteg,
gyakran fogyatékkal élõ embertársain-
kat ápolják, gondozzák nagy elhiva-
tottsággal a szakmailag elõírt létszám-
nál kevesebb számú közalkalmazottak.
Egyre kevesebb pénzt kapunk alapvetõ
feladataink ellátására – így intézmé-
nyeink fenntartására –, miközben a
megyében elkölthetõ, elsõsorban az
Európai Unióból érkezõ fejlesztési
pénzekrõl régiós szinten nem válasz-
tott, hanem többségében Budapestrõl
delegált tagok fognak dönteni. Általá-
nosságban nem szolgálja a helyiek ér-
dekeit, ha a jövõben a túl messze lévõ
régiós testületek irányítanák minden-
napi életviszonyaikat, hiszen ezek a
testületek túl messze vannak a válasz-
tópolgártól, és el sem számoltathatóak
az irányukban.

Ezzel nyilvánvalóan a megyék gyengí-
tésével és a régiók megerõsítésével kap-
csolatos kormányzati törekvésekre cé-
loz. Hogyan vélekedik a manapság sok
vitát kiváltó regionalizálásról?

– Nem titkolom, hogy köztudottan
az erõs legitimitással bíró megyei ön-
kormányzatiság híve vagyok. A köz-
igazgatás átalakításánál ma sajnos sok
bizonytalanságot tapasztalok. Miköz-
ben a kormányzat a közigazgatás régi-
ós szintre emelését végzi, nincsen egy-
ségesen kialakított irány, s ezért nem is
egyértelmû, hogy egyes ügyekben hol
az illetékesség, hol a hatáskör. Egysze-
rûen nem látom a rendezõ elveket.
Kérdéses a régiós szervek munkájá-
nak, mûködésének hatékonysága is:
hogyan lehet egy adott típusú közszol-
gáltatást Pápától Alsószentivánig
ugyanazon a színvonalon biztosítani?
Magyar léptékekkel nézve a régiós
szinten jóval messzebb kerül a döntés-
hozatal és a megoldandó ügy közötti
távolság, ami ritkán szokta javítani a
problémamegoldás hatékonyságát.

Ön szerint a lakosságnak mi a vélemé-
nye a megye kontra régió vitáról?

– Nézze, nem hiszem, hogy – te-
gyük fel – egy gárdonyi ember egyik
pillanatról a másikra egyszer csak azt
mondja majd magáról, hogy õ a közép-
dunántúli régió lakója. Ez egyszerûen
nem így mûködik, a megyei kötõdés ge-
nerációk sokaságán keresztül ivódott
bele az emberek identitásába. Egy ezer
éve, a magyar állam megalapítása óta
mûködõ rendszert nem lehet csak úgy,
egy tollvonással megszüntetni. Az ál-
landóan modellnek tekintett Nyugat-
Európában sem ez történt. Márpedig a
megyerendszer ezeréves hagyomá-
nyunk és azonosságtudatunk része, s aki
ezt támadja, az talán nem is gondol rá,
de a nemzet múltját, kultúráját támadja.
Felszámolása helyett épp ellenkezõleg:
hatáskörében és az azt szolgáló forrá-
sokban erõs megyerendszerre van szük-
ségünk, amely választott testületként
teljes legitimitással képviseli a polgáro-
kat, közösségi kötõdést biztosít számuk-
ra, önállóan jár el a megyei közügyek-
ben, segíti és partnerként együttmûkö-
dik a települési önkormányzatokkal és
kistérségekkel. – BENKÕ LEVENTE

Hórusz Archívum 
privátfotó-gyûjtemény
kiállítás
Székesfehérvár – Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér 3.

AA  kkiiáállllííttááss  mmeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2007.
május 20-ig, hétfõ kivételével na-
ponta 14–18 óráig
IIrrooddaallmmii  rreennddeezzvvéénnyy::  2007. május
20-án 16 órakor
RRéésszzttvveevvõõkk:: Czinki Ferenc, Tóth
Krisztina, Kukorelly Endre, Né-
meth Gábor, Pallag Zoltán, Szabó
Orsolya

A Hórusz Archívum az egyik leg-
nagyobb magyar privátkép- és
magánfotógyûjtemény. Kardos
Sándor operatõr harminc évvel ez-
elõtt kezdett amatõr fényképeket
gyûjteni. A gyûjtemény az eltelt év-
tizedek alatt oly hatalmassá gyara-
podott, hogy jelenleg a Hóruszban
õrzött fotók száma talán eléri a
másfél millió darabot. Bárki, aki el-
kezd Hórusz-képeket nézegetni,
rövid idõn belül találkozik önma-
gával, találkozik olyan fotóval,
amirõl az az érzése, hogy tulajdon-
képp róla készült, vagy akár õ is ké-
szíthette volna. Az amatõrök kezén
milliószámra készülnek a fotográ-
fiák, ahol remekmû születhet anél-
kül is, hogy ezt akár a fotós, akár a
képen szereplõ emberek észreven-
nék. „Isten ujja beleért” – ahogy
Kardos Sándor fogalmaz –, néha
akaratlanul is más fotó jön létre,
mint amit az alkotó szándékozott
volna.

A gyûjteménybõl 100-120 képet
mutat be a Szent István Király Mú-
zeumban megrendezett tárlat. 
A kiállítást irodalmi rendezvény kí-
séri. Kiválasztottunk három fotót a
gyûjteménybõl, és kortárs írókat
kértünk fel, hogy a képhez rövid
történetet írjanak, és novelláikat a
helyszínen a 8. Kortárs Mûvészeti
Fesztivál keretében május 20-án 16
órakor felolvassák (Szent István Ki-
rály Múzeum, Országzászló tér 3.).
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Megyeháza dísztermében meg-
rendezett ünnepség a Himnusszal
vette kezdetét, majd Gomba-
szöginé dr. Balogh Ibolya, a Me-

gyei Önkormányzat elnöke szólt az ün-
neplõkhöz.

Beszédében hangsúlyozta, az 1848-
as forradalom motorjaivá azok váltak
akik mûveltségük, kapcsolataik, és a
magyar történelmi múlthoz való erõs
kötõdésük révén leginkább képesek vol-
tak a kitûzött célok megvalósítására.

– Példaértékû nemzeti összefogás-
sal küzdött a jobb jövõért a plebejus
költõ, a tanult ügyvéd, és a magyarság
ügyéért elkötelezett arisztokrata. Ilyen
összefogásra volt szükség 1956-ban, és
késõbb a rendszerváltást megelõzõ
években. És ilyen összefogás kell ma is
ahhoz, hogy Európa büszke múltú or-
szágából büszke jelenû, virágzó ország
legyünk- emelte ki a megyei elnök. 

Az ünnepi beszédet követõen a ven-
dégek a Ciszterci Szent István Gimná-

zium diákjai és Müller Zsófia színmû-
vész hallgató gitárkísérettel színesített
mûsorát hallgathatták meg.

A rendezvény végén díszpolgári ki-
tüntetõ címeket és díjakat adtak át.

Az emlékezés  a történelmi zászlók
behozatalával és a Fehérvári Huszárok
díszalakulatának bevonulásával a Palo-
tavárosi Petõfi-szobornál folytatódott.

– Az emlékezésnek nagy ereje van,
amely egy egész nemzet sorsát formál-
hatja, új útra terelheti. Ez történt 1848.
március 15-én is – kezdte ünnepi szó-
noklatát a megyei közgyûlés elnöke. Az
ókori Rómában március idusán ünne-
pelték a zsarnok királyok elûzését. Pe-
tõfi, Vasvári és a többi márciusi ifjak
erre emlékezve fogalmazták meg gon-
dolataikat. Minden nemzet történeté-
ben vannak napok, amelyek tájékozó-
dási pontként emelkednek ki a hétköz-
napokból. Ilyen március 15-e is, amely
kiemelkedik a sok viszontagságot meg-
élt magyar történelmi múltból. 

Közösen ünnepelte a szabadság-
harc 159. évfordulóját
a megyei és a városi önkormányzat

Az 1848-as
hõsök ma is
példaképek

A

Ön budapesti születésû, hogyan került
mégis Fejér megyébe?

– Sok-sok éven keresztül inkább
csak átutazó voltam a megyében. Az
ember, ha az M7-esen autózik ezen a
vidéken ad gázt, hogy még idõben leér-

jen a Balatonra
vagy az ország
nyugati végéhez.
Ezzel én is sokáig
így voltam. Ké-
sõbb az egyik ba-
rátom a Velencei-
tó mellett telepedett le. Gyakran jár-
tunk hozzá feltöltõdni, amikor tele lett
a hócipõnk Budapesttel. Nagyon iri-
gyeltem tõle azt, hogy nem messze a fõ-
várostól talált magának egy helyet, ahol
nagyon csendes életet tud élni. De akkor
nekem még nem volt lehetõségem arra,
hogy én is megtaláljam a magam kis
szigetét. Pár évvel ezelõtt azonban
megadatott a lehetõség és Pázmándra
költöztem. 

Mit jelent Önnek a díszpolgári cím?

– Nagyon meglepett, de természete-
sen örültem neki. Amióta ez a vidék az
otthonom, megpróbálom tevékenyen
kivenni a részem a kulturális életbõl.
Elõször Lepsényben egy helyi balladát
zenésítettem meg Asszonytava címmel,
ami nagy kihívás volt a számomra,
majd szûkebb pátriámban, Pázmándon
hoztunk létre egy szabadtéri színpadot.
Immár ötödik éve veszek részt a
Pázmándi Kempelen Napok iskolai
énekversenyének zsûrijében, és gyak-

ran fellépek a székesfehérvári Szent Ist-
ván Mûvelõdési Házban is. De bárhová
hívnak, nagyon szívesen megyek. 

A mai rohanó világunkban milyen sze-
repet kell kapnia a kultúrának?

– Balogh János akadémikus mondta
annak idején: „Kultúra vagy megsem-
misülés”. Ehhez kell tartanunk magun-
kat. Ez a vidék, a Kárpát-medence na-
gyon gazdag kultúrájában, hagyomá-
nyaiban. És ezeknek a sajátos színeknek
és ízeknek a védelme mindenkinek
alapvetõ kötelessége a falusi tanítóktól
kezdve az akadémikusokig bezárólag.
De védeni kell, mert különben a világ
ocsmány szürkévé válik. Én azt vallom,
hogy önmagunkat kell megismerni és
önmagunkra kell vigyázni, mert nem
vigyáz ránk senki. Csak saját magunkra
számíthatunk. Nem érdemes egymásra
mutogatni, hanem mindenki elõbb a
maga háza táján takarítson és akkor
rend lesz. Nem az a hazaszeretet, ha az
ember talpig piros-fehér-zöldbe öltö-
zik, hanem az, ha megpróbál maga kö-
rül rendet tartani. Én ilyen egyszerûen
látom a világot. És megpróbálom ilyen
egyszerûen gondolkodtatni az embere-
ket a dalaimmal. Ha sikerül bennük va-
lamit elindítani, akkor a világ egy pici
táján rendet tettem. – H. Z.

Az egyetemes magyar zene-
mûvészet, irodalom és kultú-
ra, a megye kulturális élete ér-
dekében kifejtett erõfeszítése-
iért, több évtizedes, példamu-
tató zeneszerzõi és elõadómû-
vészi tevékenysége elismeré-
seként Fejér Megye Díszpol-
gára címmel tüntette ki 2007.
márciusában a Fejér Megyei
Közgyûlés Tolcsvay Bélát. E
neves esemény kapcsán be-
szélgettünk a mûvésszel.

Interjú Tolcsvay Bélával

Védeni kell
a kultúránkat

Közös rendezvényen emléke-
zett a Fejér Megyei és Székes-
fehérvár Város Önkormány-
zata az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc kezdeté-
nek 159. évfordulójára. 
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– A vármegyékre az 1848-at meg-
elõzõ századokban a nemzeti közfel-
fogás az egyre megszilárduló királyi
hatalommal szembeni magyar alkot-
mány védõbástyájaként tekintett. A
vármegyék évszázadokig olyan szabad
szigetet képeztek, ahol nem volt bûn
gondolkodni, a köz ügyéért jót csele-
kedni – emelte ki Gombaszöginé dr.
Balogh Ibolya, majd hozzátette, a
mindenkori hatalom éppen ezért fo-
lyamatosan a megyei intézményrend-
szer felszámolására törekedett. A
Habsburgok éppen úgy, mint a kom-
munista hatalom vezetõi. Utóbbiak a
„megyék betöltötték történelmi szere-
püket” címszó alatt a megyerendszer
megszüntetését kívánták. 

Az elnök asszony szerint a történe-
lem ismétli önmagát. Bizonyíték erre,
hogy a jelenlegi hatalom is a megye-
rendszert felszámolni készül. De a
megyék az elmúlt ezer évben már túl-
éltek nagyobb támadásokat is.  

– Tudunk-e még tiszta szívbõl, fel-
hõtlenül ünnepelni? Méltók vagyunk-
e ünnepeink magasztos eszméihez? -
ezeket a kérdéseket már Warvasovszky
Tihamér intézte hallgatóságához. Szé-
kesfehérvár polgármestere szerint

mindnyájan tudják, érzik, hogy az
egymásra mutogatás, az ünnep keltet-
te szorongás nem méltó 1848 szellemé-
hez. Különösen nem Székesfehérvá-
ron, ahol ismét példát mutattak azzal
is, hogy a megye és a város  együtt tud
ünnepelni. Mert a kivégzett fehérvári
nemzetõrök emléke erre kötelez!

– Jó lenne szívünkben és a nemzet
lelkébe visszaállítani azt a harmóniát,
amely ‘48-ban olyan szépen mûkö-
dött, s amelyre úgy vártunk a másfél
évszázad során – jelentette ki
Warvasovszky Tihamér, hozzátéve,
hogy 1848 legkézenfekvõbb tanulsága
ma is az, hogy  a magyar nemzet ereje
szellemi kultúrájában, egységes cse-
lekvésében van. Ez az igazi erõ, amely
nem szembeállítja az embereket, ha-
nem egymás mellé.

Az ünnepi szónoklatokat követõen
a Petõfi-szobornál felállított színpa-
don a Vörösmarty Színház mûvészei-
nek, a Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház
Néptánc-együttes és a Tilinkó zene-
karral közös „Szabadság és egyetértés”
címû zenés elõadása  következett.

Az ünnepi alkalom zárásaként a me-
gye és a város vezetõi, a pártok, civil szer-
vezetek, egyházak, honvédségi alakula-
tok képviselõi helyezték el az emlékezés
koszorúit a szobor talapzatán.  – SZÜCS

– Milyen érzés volt átvenni a díjat?
– Elég hosszú és mozgalmas idõsza-

kot éltem át, ami még önmagában nem
magyarázná ezt a gyönyörû kitûntetést.
Bennem még mindig tart a meglepetés,
ami nem csak a díjnak, hanem annak a
megható ünnepségnek is szól amin át-
vehettem a kitüntetést. És még most is

gyakran felmerül
bennem a kérdés,
hogy megérde-
meltem-e?

– Kik segítették
Önt az élet „rögös
útján”?

– A szülõi háztól kapott „útravaló”
egész életemet meghatározta. A munka
szeretete már kiskorom óta belémivó-
dott. Mivel a családom nem tartozott
az „átkos” rendszer kiszolgálói közé,
tudtam, nekem sokkal többet kell dol-
goznom, hogy ugyanoda érjek, mint
mások. Sokat köszönhetek feleségem-
nek, aki mindig mellettem állt. El-
mondhatom, hogy egész életemet kö-
rülvette egy védõburok: a család, a ba-
rátok mindig segítségemre voltak.
Emellett fontos volt számomra a hit: az
Istenben és az emberekben. 

– Mik voltak élete legmeghatározóbb
élményei? 

– 1956 végigkísérte az egész élete-
met. Negyedéves egyetemista voltam
Veszprémben, amikor kitört a forrada-
lom. Én is belesodródtam az esemé-
nyekbe. Az ’56 utáni évek keservesek
voltak. Deportáltak a Szovjetunióba,
többször letartóztattak. Elvégezhettem
ugyan az egyetemet, de utána az éle-
tem nehezen indult. Sokáig segédmun-
kásként dolgoztam Balatonfûzfõn,

majd Dunaújvárosban. Ezeket az éve-
ket valahogy túlevickéltük, majd jöttek
a semleges évek. A hatalom velem törõ-
dött, én meg beletörõdtem. 

– Milyen személyes öröksége van Ön
számára ’56-nak?

– 1956 másik és számomra legfonto-
sabb öröksége, hogy azok, akik akkor
részt vettünk a forradalomban, örökre
barátok maradtunk és ma is gyakran
találkozunk. A közös sors összefor-
rasztott minket. Ez a mi baráti társasá-
gunk úgy vallja, hogy ’56 kötelezettsé-
get is ró ránk. Ezért tartjuk fontosnak,
hogy a fiatalok számára elõadásokat,
beszélgetéseket, filmvetítéseket, ün-
nepségeket szervezzünk, ápoljuk és to-
vábbadjuk a forradalom igazi arcát.

– Ön 1994 óta önkormányzati képvise-
lõ Kulcs községben. Hogyan telt ez a négy
önkormányzati ciklus?

– Mozgalmasan. Elõször az önálló
Kulcs gazdasági megalapozása, majd a
mûködés rendszerének kidolgozása
okozott fejtörést. A gyorsan gyarapodó
falut kellett infrastrukturálisan – is-
kolát és óvodát is beleértve – utolérni
vagy inkább a növekedés feltételeit
megteremteni, de nagyszerû társaim
voltak ebben. Most már egy kicsit fáj
is, hogy betegségem miatt abba kell
lassan hagynom, de jönnek a fiatalok!!!

– H. Z.

A demokratikus társadalmi,
politikai fejlõdés érdekében
kifejtett erõfeszítéseiért, több
évtizedes, kiemelkedõ közéleti
és szakmai tevékenysége elis-
meréseként díszpolgári cím-
mel tüntette ki a Fejér Megyei
Önkormányzat Kaczander
Károlyt, aki ma is aktívan dol-
gozik a közösségért. Tavaly
õsszel kezdte meg negyedik
ciklusát, mint Kulcs község
önkormányzati képviselõje. 

Interjú Kaczander Károllyal

Hit az
emberekben
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Csákvár nyugati szélét lezáró
sziklák között meghúzódó, szép
mészkõcsipkézet borította
Báraczházi-barlang 50-30 ezer év

elõtti ember maradványait, pattintott
vésõket, állatcsontokból készült eszkö-
zöket õrzött meg az utókornak. A falu
nyugati részén, a mai evangélikus

templom környékén találhatóak a római
kori település, Floriana maradványai. A
tény, hogy az 1980-as évek nagyszabású
ásatásainak eredménye közel kétezer
római sír feltárása lett, jelzi a környék
„népszerûségét” már korabeli lakói kö-
rében is. Ugyancsak itt emelkedett a ko-
rai Árpád-korban a település nevében
szereplõ Csák nemzetség vára, amelyrõl
Anonymus is említést tesz. Kézai Simon
is erre a vidékre helyezte a Szabolcstól
eredõ Csákok õsi, még honfoglalás kori
szállásterületét. A község mai nevének
legkorábbi írásos elõfordulásai a XIII.
századra tehetõek. A középkori fellen-
dülést követõen 1543-ban a török hadak
elfoglalták és elpusztították; csak közel
egy évszázad múltával bizonyítható a
népesség újbóli megjelenése és folyama-
tos jelenléte Csákváron, de igazából a
török kiûzését követõen indult meg az
újabb fellendülés. Ezt követõen lakossá-
ga viszont meghaladta a kétezer fõt,
1792-tõl mezõvárosi rangot kapott. A
vásártartási jog elnyerése erõsítette az
iparos és kereskedõ rétegét, s a helyi
kézmûvesek közül kiemelkedett a
messze földön is híressé vált fazekasipar.
A település története a XVII. századtól

több mint háromszáz éven át egybekap-
csolódott az Esterházy családéval: nem-
csak benépesítették a falut, uradalmaik
középpontjává tették, hanem jelentõs
mûemlékekkel is gazdagították a tele-
pülést. A gazdasági viszonyokat a XX.
század elején a környéken megindult
bányászat befolyásolta – egészen a
rendszerváltásig tömegesen ingáztak a

csákváriak a közeli bányásztelepülések-
re. A huszadik század nagy világégései-
nek során sokat szenvedtek a csákvári-
ak. Az elsõ világháborúban igen nagy
vérveszteség érte a falut: a 208 hõsi ha-
lott nevét a három felekezet templomá-
ban emléktáblák örökítik meg. A máso-
dik világháborúban pedig a Vértes 1945
elején az ország egyik legszörnyûbb he-
lyének számított, ahol három hónapig
hullámzott a front. 

Csákvár az átutazó számára is feltû-
nõ módon rendezett, kifejezetten szép
település. Központi fekvése, jó közleke-
dése miatt sok vértesi látnivaló kiindu-
lópontja. A kirándulni, pihenni vágyó-
kat várja a jó levegõjû vértesi erdõ, ahol
több jelzett turistaút is szolgálja az aktív
pihenést. A falusi turizmus lehetõségé-
nek kihasználása máris folyamatban

Itt „...lakni valóban derék...”
– összegezte Kováts Sámuel
tudós református lelkész, a
Csákvárnak rövid rajza címû
alkotás szerzõje valamikor a
XIX. század elején. S valóban,
talán nem véletlen, hogy a
Vértes délkeleti peremén
elterülõ, kedvezõ természeti
adottságokkal rendelkezõ
Csákvár évezredek óta ember
által lakott hely – meséli
kalauzunk, Giesz János pol-
gármester, akit ottjártunkkor
a település múltjáról és
jelenérõl, valamint a jövõ ter-
veirõl kérdeztünk.

A

Gyöngyszem a Vértes lábánál

Csákvár
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van, bár a polgármester szerint ennek
ellenére az idegenforgalom szervezeti
kereteinek kialakítása még a közeljövõ
feladata. Egyelõre ugyanis az átutazó,
„bakancsos turisták” körében kedvelt
Csákvár. Pedig a település nem akármi-
lyen mûemlékkel büszkélkedhet: egy
impozáns Esterházy-kastéllyal, amely
pár évtizede immár – részben a jó leve-
gõnek is köszönhetõen – kórháznak ad

otthont. A kastélyt eredetileg barokk stí-
lusban Esterházy János építette, majd
1781-1823 között többször átalakították,
s ekkor nyerte el mai formáját. A fõúri
rezidencia különleges értéke a nagyte-
rületû angolpark, melyet a kastély épít-
kezéseivel párhuzamosan részletes és
szakszerû tervek alapján évtizedek

munkájával alakí-
tottak ki. A két-
tornyú római ka-
tolikus templom
története szintén a
fõúri családhoz
kötõdik: Ester-
házy Ferenc épí-
tette 1748-ban. Az
Esterházyak 1821-
ben gyógyszertá-
rat, 1832-ben ura-
dalmi kórházat

létesítettek. Esterházy Miklós Móric
zárdát óvodával és iskolával, szegényhá-
zat, katolikus kört alapított, me-
lyeket folyamatosan támoga-
tott. Uradalma az ország
egyik legkorszerûbben
gazdálkodó, kiválóan gé-
pesített gazdasága volt. A
grófi földmûves iskolában

parasztfiatalok tanulták a
mezõgazdasági ismereteket.
A község birtokosa 1945-ig
Esterházy Móric, a század
elsõ harmadának ismert
politikusa, aki 1917. június
17-e és augusztus 20-a kö-
zött az ország miniszterel-
nöki tisztét is betöltötte. 

Csákvár jelenére és a ter-
vekre kitérve Giesz János az
önkormányzatok számára
ismerõs problémákat sorol: a
felszíni vízelvezetés még
nem megoldott, a szenny-
vízcsatornázás sem teljes
mértékû, s leginkább idõ-
szerû lenne az intézmények
felújítása is. Csakhogy a valamivel több
mint ötezer lelket számláló település öt
nagy intézményt is eltart – iskolát, óvo-
dát, idõsek otthonát, sportintézményt,
és még egy közmûvelõdési központot is.
Ez pedig bizony nem akármilyen feladat
elé állítja Csákvár vezetését, különösen a
mai helyzetben, amikor a kormány
megszorító intézkedései miatt minden
fillérre szükség van – mondja a polgár-

mester. Ráadásul a fiatalok munkahely
hiányában elvándorolnak, s kisebb vál-
lalkozások ugyan mûködnek Csák-
váron, de a legnagyobb vállalkozó is
maximum száz fõt alkalmaz nyár-
idényben. A legnagyobb munkaadó a
kórház, ahol mintegy háromszáz
csákvári keresi a kenyerét. Öröm az
ürömben, hogy a munkanélküliség vi-
szont alacsony, mert a kedvezõ fekvés-
nek köszönhetõen sokan ingáznak
Székesfehérvárra, Mórra és Tatabá-
nyára. S bár a gyereklétszám sajnos

csökkent az elmúlt tíz
évben, ez egyelõre nem
látszik meg a lakosság-
számban, mert a kiterjedt
üdülõterületének kö-
szönhetõen sokan köl-
töznek ide. 

A polgármester büsz-
kén mesél az újjászerve-

zõdõ közösségi életrõl:
mûködik itt tánc és fúvós-
zenekar, sportkör, nyug-
díjasklub, lovasegylet. A
sport és szabadidõs tevé-
kenység a község életében
meghatározó, a sportléte-
sítmény az év minden
szakában jól kihasznált. A
hagyományok e téren im-
ponálóak: a falu szülötte
Terstyánszky Ödön, aki
az 1928-as amszterdami
olimpián szerzett egyéni-
ben és csapatban aranyér-
met, mint ahogy itt látta
meg a napvilágot Sterk
Károly sakkozó is, aki az

1924-es párizsi olimpia ezüstérmese. A
közösségek a régi hagyományok mellett
újakat is teremtenek: ezek közé tartozik
Orbán-nap megünneplése, a borver-
seny, de említhetnénk Szent Mihály
napját is, amikor lovasfesztivál várja az
érdeklõdõket. Minden évben pedig az
egykori római településrõl, Florianáról
elnevezett napokon gyûlik össze a köz-
ség apraja-nagyja, ez a rendezvény az

idei évben május 18-20-án kerül meg-
rendezésre. S bár a település – a kör-
nyezõ falvaktól eltérõen – nem sváb
gyökerû, azért Csákvár immár csaknem
két évtizede ápol kitûnõ kapcsolatokat
Pyrbaum bajor testvértelepüléssel a
sport, az egyház és a kultúra területén.
Nem kis részben ennek épp a legfiata-
labb generációk látják hasznát – a csere-
programok nagyban segítenek a falu ne-
bulóinak a német nyelv elsajátításában.

Giesz János búcsúzóul hozzátette: a
csákváriak szívélyes vendéglátóként fo-

gadják az idelátogatókat –
üdülõvendégeket, kirán-
dulókat, turistákat, vadá-
szokat egyaránt. Nincs
okunk kételkedni a szava-
iban, de kedves olvasóink-
nak sem. Éljenek hát a le-
hetõséggel! 

– BENKÕ LEVENTE

Névjegy

Csákvár
Rang: nagyközség
Irányítószám: 5100

Telefon körzetszám: 22
Irányítószám: 8083

Giesz János 
polgármester 

büszkén mesél az
újjászervezõdõ
közösségi életrõl
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Ön a közvélemény szerint is eredmé-
nyes munkát végzett két cikluson ke-
resztül megyei elnökként. Voltak ebben
a szakaszban nehezebb feladatok is,
amelyeket meg kellett oldania. Ha az
utóbbi négy évre visszapillant, miként
értékeli?

– Úgy vélem, hogy a rendszerváltás
idején Magyarországon a közigazgatás
tekintetében megyeellenes hangulat
uralkodott. A törvénykezés olyan fel-
adatokat szabott meg, amely mind a
korábbi feladatokhoz, mind az euró-
pai uniós gyakorlathoz képest gyengí-
tettebb intézményfenntartó szerepet
hagyott a megyei szintnek. Ebben a te-
kintetben mindegyik ciklusban, vala-
mennyi elnök számára az okozta a ne-
hézséget, hogy ebbõl a szerepkörbõl
kinõve képes-e többet elérni? Az  elnö-
kök különbözõ kísérleteket tettek,
hogy megvizsgálják, miképpen tudnak
többet cselekedni a puszta intézmény-
fenntartói szerepnél és hogyan lesznek
képesek legjobban mûködtetni azokat
a meglévõ forrásokból. Ezt a kérdés-
kört hosszú idõre visszamenõleg képes
vagyok áttekinteni, hiszen elnökként,
alelnökként, majd újra elnökként te-
vékenykedtem. Tizenkét évig a megyei
önkormányzat vezetésében dolgozni
azt jelenti, hogy évtizedes tapasztalat
áll rendelkezésemre. Én azt gondolom
egyik ciklusban sem voltunk képesek
arra, hogy a korábban említett megyei
szerepkörbõl kimozduljunk. Az uniós
csatlakozási folyamat során a megyék
szerepe inkább bizonytalanná vált,
mint erõsödött volna. Ebbõl követke-
zõen 2002 és 2006 között azt próbáltuk
megvalósítani, hogy a megye társadal-
mi kapcsolatainak felhasználása révén
tegyen újabb kísérletet feladatainak
bõvítésére. Tevékenységeink során
nem csak arra összpontosítottunk,
hogy a törvény által kötelezõen elõírt
feladatainknak megfeleljünk, hanem
szerettünk volna egy új módszert ki-
alakítani a megyei mûködésben. A
gazdasági szereplõkkel, a települési
önkormányzatokkal való kapcsolata-
inkat olyan mértékben fel akartuk erõ-
síteni, hogy a megye többet cseleked-
jen, mint ami alaphelyzetébõl számára
adatott. Mindezt egy CIKLUSPROG-
RAMBAN fogalmaztuk meg. Láttuk,
hogy a régiós mûködéshez szükséges

új átalakítás során a régi megyehatá-
rokhoz igazodnak a „variációk”. Ebbõl
következett a kérdés, hogy a közép-
dunántúli egységben megyénk képes
lesz-e Komárom-Esztergom és Veszp-
rém megye mellett vezérszerepet be-
tölteni? Az elmúlt évek célkitûzésében
az szerepelt, hogy lehetõleg „sérülés-
mentesen” tartsuk fenn megyénk in-
tézményeit  és kötelezõ feladatait.
Társadalmi-települési kapcsolatrend-
szereken keresztül növeljük a magunk
„tekintélyét”, közben pedig úgy ve-
gyünk részt a régiós kialakításban,
hogy Fejér megyének maradjon meg a
központi szerepe. Ez utóbbi szem-
pontnál fontos volt az a törekvés, hogy
lehetõség szerint Székesfehérvárra ke-
rüljön a régió központja. Az elmúlt
négy év munkájában ezek a célok ve-
zéreltek bennünket. Értékelve annyit
mondhatok, ezeket a célkitûzéseket
nem mértük fel rosszul, de csak har-
madában tudtuk megvalósítani. Ilyen
léptékû feladat végrehajtására négy év
kevésnek bizonyult. 

Igaz, hogy ez idõ alatt bizonyos esetek-
ben „másként gondolkodás” is jelle-
mezte a megye és a városvezetést, pél-
dául a kórházfinanszírozás ügyében?

– Rendszerváltáskor nemcsak az
alakult ki, hogy a megyéket az önkor-
mányzati törvény államigazgatási,
közigazgatási szempontból új helyzet-
be hozta, hanem az is, hogy megjelent
a megyei jogú városok kategóriája.
Kezdetben állandó vita tárgyát képez-
te, hogy a középszintû feladatok válla-
lásában kié a feladat, továbbá a vagyo-
nok elosztásában a megye és a város
lépten-nyomon ütközésbe került egy-
mással. A közigazgatási, hatósági és jo-
gi kérdéskörökben a „megyei jogúság”
azt jelentette, hogy az ezzel a címmel
rendelkezõ város saját területén ugyan
azzal a hatáskörrel rendelkezik, mint
a megyei önkormányzat a városon kí-
vüli területeken. Így egy mellérendelt
állapot alakult ki. Ezek a szituációk azt
eredményezték, hogy meghatározó je-
lentõséggel bírt minden ciklusban,
milyenek a testületek szándékai és a
vezetõik kapcsolatai. Egyáltalán nem a
pártállás volt sohasem a meghatározó.
Az elmúlt négy évben a régiószervezõ-
dés területén elsõsorban a megye volt
az, aki arra kényszerült, hogy erõsítse

Az elmúlt ciklusban Szabó
Gábor töltötte be a megyei el-
nöki tisztet. Hivatali idejére
esett az európa uniós normá-
kat követõ, a megyerendszert
alapjaiban érintõ változás
megkezdése, a régiós átalaku-
lási folyamat korántsem egy-
szerû feladatának elõkészíté-
se. A leköszönt elnököt kér-
deztük korábbi tevékenységé-
rõl és arról, mit tervezett vol-
na, ha újabb négy esztendõre
kap megbízatást.

Az elmúlt évek
feladatai között fõleg

az szerepelt, hogy
„sérülésmentesen”

fenntartsuk a megye
intézményeit és

kötelezõ feladatait

Beszélgetés 
Szabó Gáborral, 
a megyei közgyûlés
volt elnökével
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Székesfehérvár régióközpont szerepét.
Ugyanakkor az uniós pályáztatási
rendszerekben a megye szerepe lett a
jelentõsebb. Az így kialakult „akarat-
lan” szereposztás a régió tekintetében
ismét nem a közös érdekû alapállást
erõsítette. Másik, gyakori kérdésnek
számított, hogy a megyeszékhelyen
tevékenykedõ megyei intézmények
hogyan mûködjenek? Sokat vitáztunk
azon, hogy például a városban lévõ
megyei mûvelõdési központ meddig
számít vidéki települések segítõjének,
koordinátorának és mennyiben számít
helyi mûvelõdési központnak? Továb-
bi kérdés volt, hogy az intézmény mi-
lyen mértékben szolgálja a városi la-
kosságot és milyen mértékben a me-
gyeit? Kiderült, hogy az intézmények
szintjén ezek a feladatok nem választ-
hatók szét.  A városi színházban nem
számolható össze, mennyi vidéki és
mennyi városi nézõ látogatja az elõ-
adásokat, mint ahogy azt sem célszerû
megkülönböztetni, hogy a kórházban
mennyi a városi és mennyi a vidéki be-
teg. Az intézményeket nem lehet úgy
finanszírozni, hogy tökéletes szám-
arányokat állapítsunk meg. Legmar-
kánsabban valóban a kórház ügyében
jelent meg az eltérõ gondolkodás. A
megyei önkormányzat a maga anyagi
helyzetébõl adódóan elkezdett egy
olyan folyamatot, amelynek során az
egészségügyi intézmény mûködtetésé-
be magántõkét is be kívánt vonni. E te-
kintetben Székesfehérvár városa azt
képviselte, hogy a kórház inkább ön-
kormányzati fenntartásban maradjon.
Ez teljesen eltérõ álláspontot jelentett.
A városvezetés addig a pontig is el-
ment, hogy azt mondta, ha szükséges,
átveszi az intézményt, hiszen a költ-
ségvetésük jobban elbírja azokat a ter-

heket, amelyeket a kórház a megye
számára jelent. Azt mondanám, hogy
a két önkormányzat között ez esetben
nem ütközés volt, hanem a melléren-
delt állapotból a legutóbbi ciklusban
sem tudtunk kimozdulni.  

A megyei önkormányzati választás vá-
ratlan fordulatot hozott az Ön számá-
ra. Nyilván voltak távlati tervei, ki-
emelt elképzelései a következõ négy
éves ciklusra vonatkozóan. Ezekrõl
mit mondana el?

– Amennyiben továbbra is megyei
elnök maradtam volna, úgy gondo-
lom, hogy tovább folytatnám a koráb-
bi Ciklusprogram törekvéseit. Követ-
kezõ ciklusom politikáját arra építet-
tem volna, hogy a megye ne csupán
megmaradjon, hanem képes legyen
megfelelõ módon beépülni a régióba és
a kistérségekbe. Tisztában voltam vele,
mindezt csak úgy lehet végrehajtani,
ha minél szélesebb társadalmi összefo-
gás áll mögötte és nem a megszüntetés,
hanem a beépülés jelenti a fõ célkitû-
zést.

Jelenleg milyen feladatokat lát el? 

– Új helyzetemmel úgy vagyok,
nem szabad, hogy emberileg az éle-
temben törésként jelenjen meg. A
meglévõ tapasztalataimat, kapcsolati
tõkémet és energiámat át tudom vinni
más területekre.

Jelenleg legmagasabb társadalmi
funkcióm a Velencei-tó Vértes Kiemelt
Kistérségi Tanács elnöki tisztsége.
Ezen kívül a megyei önkormányzat
képviselõje vagyok, és a Regionális
Idegenforgalmi Bizottság alelnöke. A
társadalmi tevékenységeim mellett

munkahelyi, megélhetési lehetõséget
is kellett keresnem. Kaptam egy nagy-
szerû ajánlatot, és az a szerencsés
helyzet alakult ki, hogy a Velencén
épülõ Termál Hotelnek lettem a mar-
ketingvezetõje. Így a Velencei-tó és a
Vértes térsége környékének jelenlegi
legnagyobb beruházásához kapcsoló-
dom munkahelyemmel, és ugyanen-
nek a területnek a turisztikai, térség-
fejlesztési ügyeivel foglalkozom társa-
dalmi tevékenységben. A kettõ kiváló-
an képes egymást erõsíteni.

E téren elhatároztuk a térségfej-
lesztési tanács tagjaival, hogy együtt
gondolkodhatunk abban, hogy az ed-
digi kiemelt térséget tovább fejlesz-
szük. Napjaikban indult el egy folya-
mat, amelynek révén a térséget rekre-
ációs területté szeretnénk átminõsíte-
ni. Ennek szellemében a térségében
két fõ feladat válik meghatározóvá: a
természeti értékek megõrzése és a tu-
rizmus fejlesztése. Ebbe három terü-
let, a Velencei-tó, a Vértes-hegység és a
Váli-völgy tartozik. A rekreáció során
figyelembe kell vennünk, hogy fõként
ipari övezet, egyfajta körgyûrûként
veszi körbe (Budapest-Szászhalom-
batta-Bicske-Tatabánya-Oroszlány-
Mór-Székesfehérvár) ezt a területet.
Az a cél, hogy az említett városok la-
kossága, a vállalatok dolgozói ebben a
térségben találják meg a regenerálódás,
az újratermelõdés lehetõségét. Azt is
szeretnénk, ha a környezõ települések-
rõl, városokból az emberek idejönné-
nek kirándulni, üdülni, konferenciák-
ra, tréningekre, így olyan szolgáltatás
erõsödik meg, amely a táji és kulturális
értékek megõrzésén keresztül egészsé-
gesebb és turisztikailag országosan is
vonzóbb hellyé alakítja a térséget.

– SZÜCS GÁBOR

HIRDETÉS
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megyei levéltár felújítása három
évet vesz igénybe. Az Országgyû-
lés címzett támogatásként 1,075
milliárd forintot szavazott meg a

nagyszabású építkezés támogatására. A
Fejér Megyei Önkormányzat ezenfelül
saját forrásból 146 millió forintot áldoz

a munkálatokra. Ezek során a felújítá-
son kívül a különösen életveszélyes
épületrészeket lebontják, valamint
mûvészettörténeti, régészeti feltárá-
sokra is sor kerül. 

A levéltár természetesen nem zár-
hat be az átépítések idejére. A megyei
önkormányzat ideiglenes elhelyezést
biztosított az intézménynek. A székes-
fehérvári Kikindai utca 3. alatti épület
eredetileg egészségügyi feladatokat lá-
tott el (csecsemõotthont, majd
mûveseállomást rendeztek be benne).
Az egy évig üresen álló épületbe kisebb
felújítások és átalakítások után költöz-
hetett be a levéltár. Az intézmény
egyes részei egy másik fehérvári épü-
letbe, valamint Mórra ke-
rültek a rekonstrukció ide-
jére. Dr. Erdõs Ferenc el-
mondta: az intézmény dol-
gozói részt vettek a több
hónapig tartó költöztetés-
ben, fáradságos fizikai és
szervezõ munkát végeztek.
2006 szeptembere óta az
ügyfelek és a kutatók elõtt a
Kikindai utcában újra nyit-
va áll a levéltár. A régi épü-
letbe várhatóan 2009-ben
költözik vissza az intéz-
mény.

A LEVÉLTÁR SZEREPE
Sokan nem is tudják, miért
fontos a megyei levéltárak
fenntartása. Ezek az intézmények a
maradandó értékû dokumentumok
megbízható õrzõi. A levéltárak így a
hiteles történeti emlékezet fenntartói.
A levéltárosok gyûjtik, elemzik és
rendszerezik valamennyi megyei tele-
pülés megõrzendõ iratait. Ide kerülnek
a megyei szervek (pl. rendõrség, me-
gyei közigazgatási hivatal) jegyzõ-
könyvei, döntései is. 

A feldolgozás során sorszámozzák,
vagy éppen mikrofilmre veszik az ira-
tokat, legyen szó akár
az MSZMP Fejér Me-
gyei Végrehajtó Bi-
zottsága több évtize-
det felölelõ, 65 ezer
oldalnyi jegyzõköny-
veirõl, vagy a
Lovasberényi Taka-
rékszövetkezet 1,3
iratfolyómétert kite-
võ dokumentumairól.

PAPÍRRA RÓTT TÖRTÉNELEM
Fejér vármegye Szent István király
uralkodásának elsõ évtizedében ala-
kult ki. Az ország központi területé-
hez tartozó közigazgatási egység,
mint nemesi vármegye a 13. század
második felétõl ismert, s három év-
századon át teljesítette a közigazga-
tással és igazságszolgáltatással össze-
függõ feladatokat.

Székesfehérvár 1543. évi török
megszállása utáni Fejér megye köz-
igazgatása felbomlott. A megye nyu-
gati részeit Veszprémbõl, az északi
területeket Komárom megyébõl
igazgatták. A megyei közigazgatás és
igazságszolgáltatás újjászervezésére

1692-ben került sor.
1693-ban Szabady And-
rás fõjegyzõt bízták
meg a megyei levéltár
újjászervezésével.

A kiegyezés idõsza-
kában már 22 szekrény-
ben és 34 kisebb fiókban
õrizték az iratokat. Öt
esztendõn át, 1867-tõl
1871-ig megfeszített
munkát végzett Rosty
Zsigmond vármegyei
fõlevéltárnok. A rende-
zésen túl arra is maradt
energiája, hogy 26 ív
terjedelemben feldol-
gozza a megye históriá-
ját. A megyei levéltár el-

sõ rendezõje az 1877-ben fõlevéltár-
nokká kinevezett Modrovich Ignác
volt, aki közel húsz esztendõn át lát-
ta el feladatát.

Ma a Fejér Megyei Levéltár dolgo-
zóinak száma 23 fõ, iratanyaga több
mint 8500 iratfolyómétert tesz ki. A
móri részlegben az ipari üzemek,
pénzügyi- és földhivatali szakszer-
vek, Mór és térsége közigazgatási
iratai találhatók. Az itt õrzött iratok
mennyisége 1800 iratfolyóméter.

Székesfehér-
váron, a
Kaszap István
utcai részleg-
ben 4200, a
Kikindai utcai
k ö z p o n t b a n
pedig 2500
irat fo lyómé-
tert helyeztek
el. – R.G.

Felújítás elõtt áll az intézmény 

A levéltár 
sorsfordító 
esztendõi

A

Sorsfordító évek elõtt áll a
Fejér Megyei Levéltár. 2006-
ban megkezdõdött a levéltár
épületének rekonstrukciója,
amivel egy több éves folya-
mat vette kezdetét. Az
eseményekrõl dr. Erdõs
Ferenc, a levéltár februárban
újraválasztott igazgatója szá-
molt be a Fejér Lapnak.

dr. Erdõs Ferenc,
a Fejér Megyei

Levéltár februárban
újraválasztott 

igazgatója
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AZ OTTHON
Az intézményt 1949-ben alapították.
Az épület több, mint 250 éves. Az Es-
terházy család építette magának még
Mária Terézia korában, az 1750-es
években. A család használta egészen
1949-ig, amikor is a kastélyt
államosították. Azóta mû-
ködik benne idõskorúak
szociális otthona, mai elne-
vezéssel ápoló-gondozó ott-
hon. Érdekes adat, hogy
1949-ben ezt az intézményt
60 fõ ellátására létesítették,
amikor Ambrózi Sándor
igazgató 1984-ben átvette az
otthon irányítását, 136 ellá-
tott lakott az épületben
(természetesen úgy, hogy az
alapterület nem változott).
Jelenleg is 136 gondozott
van. Annyi elõrelépés tör-
tént azért, hogy 1997-ben
nyílt egy új szárny, ahol 17

lakó elhelyezésére került sor. A zsú-
foltság enyhülését hozta az is, hogy
1991-ben kiépült a központifûtés-há-
lózat az épületben, így az addig mû-
ködõ – és igencsak sok helyet foglaló
– cserépkályhákat el lehetett bontani.

Persze nem csak ez
változott az elmúlt
évek során. A nyolcva-
nas években a moso-
dában még fateknõben
súrolták a ruhát és fa-
fûtéses mosógépek
mûködtek. Ma már –
a lehetõségekhez mér-
ten – korszerû gépek
szolgálják az ellátotta-
kat. A konyhában az
uniós szabványnak
megfelelõ HACCP
rendszer mûködik, az
a k a d á l y m e n t e s í t é s
mindenütt megtör-
tént. Mindazonáltal

az igazgató szerint az épület nem al-
kalmas a korszerû ellátás biztosításá-
ra, az épületet új létesítmény építésé-
vel ki kell váltani, továbbfejleszteni
nem lehet. 

AZ ELLÁTÁS
A szakemberek szerint, a rossz körül-
mények ellenére a gondozás magas
színvonalú.  Jól mûködik az intéz-
mény, szakképzett ápolói kar gondos-
kodik az ellátottakról. A lakók is jól ér-
zik magukat, az intézmény családias
légkörben mûködik. Az ellátottak a
megye teljes területérõl verbuválód-
nak, tehát vannak lakók a megyei jogú
városokból, Székesfehérvárról és Du-
naújvárosból is. Hosszú a várakozói
lista, évek óta 60 körül állandósul. A
felvétel jelentkezéssel történik, majd
az ún. elõgondozás szakasza követke-
zik. Ilyenkor általában az igazgató és
munkatársai szállnak ki környezetta-
nulmányra, hogy megállapítsák indo-
kolt-e a felvétel, majd egy bizottság
dönt a gondozottnak az intézménybe
történõ felvételi sorrendjérõl. 

ÚJ INTÉZMÉNY
A sárosdi Ápoló-Gondozó Otthon
megoldatlan helyzetét a fenntartó, a
megyei önkormányzat is ismeri. Az
elõzõ közgyûlés hozott is egy határo-
zatot, mely szerint a ciklus végéig –
tehát 2006-ig – az intézményt ki kell
váltani, és helyette egy újat kell építe-
ni, de ennek határidejét a ciklus végé-
hez közeledve megváltoztatták hatá-
rozatlan idõre. Ambrózi Sándor igaz-
gató most megint bizakodó, mert
újabb elõrelépés történt. Az új megyei
vezetés megkereste Sárosd Nagyköz-
ség Önkormányzatát, hogy tudna-e
telket biztosítani a faluban az új intéz-
mény felépítésére. A helyi önkor-
mányzat pozitívan reagált a kérésre.
Ez persze Sárosdnak is érdeke, hisz az
intézmény több mint 50 munkahelyet
biztosít a településen élõknek. Volt
olyan elképzelés is, hogy az intézmény
Sárbogárdra vagy Ercsibe költözik egy
üres laktanyaépületbe, de ez a terv le-
került a napirendrõl.

Az intézmény ideiglenes mûködési
engedélye 2008. december 31-én lejár.
Az igazgató reméli, hogy addigra már,
ha még nem is lesz kész, de elkezdõdik
az új Ápoló-Gondozó Otthon építése. 

– H. Z.  

Bemutatkozik a sárosdi Ápoló-Gondozó Otthon

Egy családias hely 
a rászorulókért
Az egyik legrégebbi Fejér megyei intézménybe látogatott el a
Fejér Lap stábja. A sárosdi Ápoló-Gondozó Otthonban Ambrózi
Sándor igazgató kalauzolt minket. 

Ambrózi Sándor
igazgató reméli, 
hogy néhány éven
belül új épületbe

költözhet az otthon
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A MÚLT CIKLUS ÖRÖKSÉGE
A legkönnyebb mindig másokra mu-
togatni, de nem mehetünk el szó nél-
kül amellett, hogy mit hagyott ránk
az elõzõ szocialista vezetés, és ezen-
felül, vagy éppen a megyerendszer
megszüntetésére való törekvésük jel-
zéseként gyakorlatilag a kormány is
legatyásította az önkormányzatokat -
mondja Tiborcz Péter. Az õsszel fel-
állt közgyûlés a korábbi ciklusban
rendelkezésre álló pénz töredékébõl
kénytelen biztosítani a megye nor-
mális mûködését. Az alelnök hangsú-
lyozza: a helyzet az, hogy az elõzõ
ciklusban a pazarló gazdálkodást to-
vább tetézték azzal, hogy alapvetõ
mûködési költségekre még hiteleket
is vettek fel, amelyeket hátrahagyva
most a mi feladatunk visszafizetni.
Sajnálatos tény, az elmúlt idõszakban
a megyénknek nem volt jó gazdája,
ami itt maradt a nyakunkban, az a
terhes örökség. Véget akarunk vetni
annak, hogy a megye kiad egy megbí-
zást, s aztán írjon a számlára bár-
mekkora összeget a vállalkozó, vala-
hogyan majd úgyis kifizetjük, nem a
mi pénzünk bánja – mondja a köz-
gyûlés alelnöke. Az eddigi pazarló
gyakorlattól eltérõen ugyanolyan
gonddal szeretnénk bánni a megye
vagyonával, mintha az a sajátunk
lenne - teszi hozzá. Bár szinte mind-
egyik felügyelt terület „problémás”,
talán a szociális és egészségügyi in-
tézmények helyzete a legnehezebb. A
mostani vezetés eltökélt szándéka,
hogy nem megy bele olyan alkukba a

kormányzattal, amelyeknek a megye
lakossága látná kárát. Ilyen volt pél-
dául a kórházak finanszírozásáról
szóló szerzõdés tervezete, amelynek
aláírása kiszolgáltatottá tette volna a
megyei kórházat. A kormányzati fe-
nyegetés ellenére a megye hosszas
tárgyalások után, kedvezõbb feltéte-
leket kiharcolva írta alá a szerzõdést,
és ezzel sikerült elkerülni a legrosz-
szabbat, a finanszírozás
összeomlását.

PAZARLÁS HELYETT 
SPÓROLÁS
Kérdésünkre, hogy mi-
lyen megoldásokkal tud-
nak szolgálni a nehéz
helyzetben, az alelnök az
új csapat által hitelesített
szemléletváltást nevezi
meg elsõ helyen. Pazarlás
helyett spórolunk, és a
források után kutatva búj-
juk a pályázatokat. Hogy
ez sikeres stratégia lehet,
arra bizonyíték, hogy a
megszorítások ellenére
olyan költségvetést tet-
tünk le az asztalra,
amelyben nem leépítünk,
hanem amely által rugal-
masabbá alakítjuk intéz-
ményeinket – mondja
Tiborcz. Hozzáteszi:
emellett az eddigi gondat-
lanság után gyorsabban és
hatékonyabban kezelik az
ügyeket, a Fejér paktum

foglalkoztatási programot hozva fel
példának. Elmondása szerint a ciklus
második felére a megye vezetése bi-
zonyítani fogja, hogy a néha orkán
erejû ellenszél ellenére is kézzelfog-
ható eredményeket tudnak majd fel-
mutatni.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
A MEGYESZÉKHELLYEL
A Székesfehérvárral fenntartott kap-
csolatra térve Tiborcz Péter az
együttmûködést hangsúlyozza.
Szimbolikus, de fontos példaként
hozva március 15-e közös megünnep-
lését. Ugyanakkor rossz szemmel né-
zik a város olyan kezdeményezéseit,
mint a megyei kórház átadásával
kapcsolatos nyomásgyakorlást – kü-
lönösen azon elõzményt figyelembe
véve, hogy az elõzõ ciklusban a szoci-
alista vezetés törvényellenesen akarta
privatizálni az intézményt.

MEGYE VS. RÉGIÓ
Karakán álláspontot foglal el
Tiborcz Péter a megyei hatáskörök-
kel, egyáltalán a megyerendszer jö-
võjével kapcsolatos szocialista kor-
mányzati elképzelésekrõl is. Teljes

nonszensznek nevezi a
régiófelosztás miként-
jét: hogyan kapcsoló-
dunk mi Tatabányához
vagy Esztergomhoz? –
kérdezi. Itt az emberek
Fejér megyeinek gon-
dolják magukat, s a szo-
cialista kormányzat
akármennyire is meg
akarja erõszakolni ezt a
rendszert – sokszor al-
kotmányellenes eszkö-
zökkel –, az itt élõk
nem fogják ezt engedni.
Tiborcz Péter szerint
nincs racionális alapja
annak, hogy a megye
miért ne tudna bizo-
nyos fejlesztési pénzek-
re pályázni, az a kije-
lentés pedig egyszerûen
nevetséges, hogy a me-
gyerendszer „idejét-
múlt”: az ilyen komoly-
talan érvelés mindössze
egyes üzleti érdekek pa-
lástjául szolgál.

– BENKÕ LEVENTE
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Gyorsabb és hatékonyabb önkormányzat 

Szemléletváltás 
a megye vezetésében
A kormánypolitika által elõidézett, az egész országot érintõ
gazdasági válságjelenségek és az önkormányzatokat is sújtó
megszorító csomagok következtében Fejér megyében jóval raci-
onálisabb gazdaságpolitikára van szükség – mondja dr. Tiborcz
Péter, a megyei közgyûlés alelnöke, aki az önkormányzati vá-
lasztások óta eltelt idõszak tanulságairól, a megye vezetése elõtt
álló feladatokról osztotta meg velünk a véleményét. 

A megszorítások
ellenére olyan 

költségvetést tettünk 
le az asztalra, 
amelyben nem

leépítünk, hanem
amely által rugal-
masabbá alakítjuk
intézményeinket 

– mondja Tiborcz
Péter. 
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A Megyei Mûvelõdési
Központ 2007. áprilisi
programja

áápprriilliiss  2200––mmáájjuuss  3311..,, földszinti aula
KKiiáállllííttááss  aa  „„FFeellnneevveellõõ  ttáájjuunnkk””
vveettééllkkeeddõõ  aallssóó  ttaaggoozzaattooss  rréésszzttvveevvõõiinneekk
kkéézzmmûûvveess  mmuunnkkááiibbóóll
- megtekinthetõ: az intézmény nyit-
vatartási ideje alatt
áápprriilliiss  2200––2211..,,  színházterem
„„AA  ffeellnneevveellõõ  ttáájjuunnkk””  hhoonniissmmeerreettii
vveettééllkkeeddõõ  mmeeggyyeeii  ddöönnttõõii
április 20. 9 óra -  alsó tagozatos
általános iskolásoknak
15 óra – székesfehérvári felsõ
tagozatos általános iskolásoknak
április 21., 9 óra – vidéki felsõ
tagozatos általános iskolásoknak
áápprriilliiss  2266..,,  1100  ééss  1144  óórraa, színházterem
MMaakkkk  ttüünnddéérr  ccssooddááii
- a Fabula Bábszínház elõadása
belépõdíj: 450.-Ft
áápprriilliiss  2266..,,  1177  óórraa,, 120-as terem
AA  BBiiookkuullttúúrraa  ccssooppoorrtt  öösssszzeejjöövveetteellee
áápprriilliiss  2288--2299..,,  színházterem
FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  DDiiáákknnaappookk
- Fejér megyei középiskolások
mûvészeti fesztiválja
DDííjjkkiioosszzttóó  ggáállaammûûssoorr: április 29., 15 óra
A diákok képzõmûvészeti alkotásaiból
rendezett kiállítás április 28 – május 6.
között tekinthetõ meg, az intézmény
nyitvatartási ideje alatt. 

A MEGYEI MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT KÉZMÛVES SZAKKÖREI:
Az MMK III. Béla király 1. sz. alatti
épületében: fazekas szakkör (hétfõ,
szerda 18 óra), csont-és fafaragó szak-
kör (csütörtök 17.30 óra), kosárfonó
szakkör (kedd, csütörtök 17 óra), gobe-
linszövõ szakkör (szerda 17 óra), hím-
zõ szakkör (hétfõ 14.30 óra),   csipkeké-
szítõ szakkör (kedd 16 óra), szövõ szak-
kör (csütörtök 16.30 óra), nemezkészítõ
szakkör ( április 14. és 28. 10 óra)

A MESTERSÉGEK HÁZÁBAN (Rác utca 20.):
megyei szövõkör haladóknak (hétfõ 13
óra), hobbi kézimunka szakkör kezdõk-
nek (április 6. és 20. 17 óra) Bõvebb in-
formáció és jelentkezés: Komendó Gab-
riellánál az MMK-ban tel: 313-175, 
e-mail: gabriellakomendo@fejermmk.hu
KKéézzmmûûvveess  bbeemmuuttaattóókk  ggyyeerreekkeekknneekk
áápprriilliiss  1188..  FFeejjéérr  mmeeggyyee  íízzeeii – macska-
pracli készítése nyomófával, foglalko-
zásvezetõ: Czímer Józsefné
VViirráággkkööttéésszzeett – tavaszi ajtódísz készíté-
se, foglalkozásvezetõ: Magyar Imréné
áápprriilliiss  2255.. ÉÉkksszzeerrkkéésszzííttééss, foglalkozás-
vezetõ: Németh Orsolya
TTeerrmméénnyybbáábbookk  kkéésszzííttééssee (mákmadár)
foglalkozásvezetõ: Gelencsér Julianna

A foglalkozások szerdánként 9-12, és 13-15
óráig zajlanak. Az 50 perces foglalkozások
részvételi díja: 200,-Ft/fõ. Várjuk a cso-
portok elõzetes bejelentkezését Komendó
Gabriellánál a 313-175-ös telefonon, vagy 
e-mailen. (gabriellakomendo@fejermmk.hu)

Fejér Lap · I. évfolyam, 2. szám

· Megjelenik havonta 
165 ezer példányban 

· Felelõs kiadó: Fejér Média Kft. 

· Levélcím: 
8001 Székesfehérvár Pf.: 49. 

· e-mail: info@fejerlap.hu 

· Felelõs szerkesztõ: Hegedûs Zoltán 

· A szerkesztõség tagjai: 
Balogh Ákos, Benkõ Levente,

Rajcsányi Gellért, Szûcs Gábor 

· Lapterv, nyomdai elõkészítés: 
K8 Grafikai Mûhely

· Nyomdai kivitelezés: Welt Werbung
Spiegel Nyomda, Szeged 

· Felelõs vezetõk: Dr. Kasza Péter,
Dr. Unger Lõrinc 

· Terjeszti a Magyar Posta Zrt. 

· Meg nem rendelt 
kéziratokat nem õrzünk 

meg és nem küldünk vissza!

FEJER LAP

KERESZTREJTVÉNY

Hirdessen Ön is
a Fejér Lapban!

Megjelenés:
minden hónap 10-én

Példányszám: 165 000 darab
További információ:

info@fejerlap.hu
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