
Az önkormányzat szá-
mára is évről évre visz-
szatérő ünnep a végző-

sök útra bocsátása, a ballagás.
A közgyűlés elnökének köszön-
tőjét lapunkban olvashatják.
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Együttes ülést tartott a
megye Oktatási és Kul-
turális Bizottsága és

Székesfehérvár Kulturális és Tu-
risztikai Bizottsága. Brájer Évával
beszélgettünk az ülésen történ-
tekről.

10
A Vértes lábainál, Gánt
község határában ta-
lálható Fejér Megyei

Ápoló-Gondozó Otthon pszichi-
átriai betegek és értelmi fogya-
tékosok otthona,  akik szinte egy
külön kis faluban élik életüket.

13 A Fejér Megyei Szent
György Kórház hagyo-
mányosan névadója

emléknapján tartja évenkénti
szakmai ünnepségét, melyen
átadják a kitüntetéseket, díja-
kat és címeket.
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Az Alkotmánybírósághoz
fordul a megyei közgyűlés
Beszámoló a testület április 26-i
és május 3-i ülésén történtekről.

– 3. OLDAL

Emberléptékű
fejlesztéseket szeretnénk
Interjú dr. Dorkota Lajossal, 
Dunaújváros alpolgármesterével.      

– 4. OLDAL

Eredményes tárgyalások,
javuló ellátási színvonal
Írásunk a Fejér Megyei Szent
György Kórház helyzetéről.

– 6. OLDAL

Polgárdi – a polgárosodó
kisváros
A rendszerváltozás óta nagyívű
kísérlet zajlik a Fejér megyei
településen. – 8. OLDAL
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a könyvtárban
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KEDVES BÚCSÚZÓ DIÁKOK!
Elérkezett hát a ballagás ünnepe.
Lassan végérvényesen lezárul egy
fejezet az életükben. Most még az
„eltûnt idõ nyomában” járva
emlékeznek, de néhány nap múlva
az érettségi vizsgák, életük eddigi
legnagyobb próbatétele következik.
Sokukat még ott tartanának a biz-
tonságos iskolafalak között az
emlékek, de már hetek óta jelzi egy
kis szalag a ruhájukon: rövidesen
lezárul egy szép fejezet. Búcsúznak
az iskolapadoktól, s bizonyos
értelemben korábbi önmaguktól is. 

Ez az az idõszak, amikor a
meghatottság órái váltják a kérdések
és kétségek idõszakát. Eléggé
felkészültek-e az érettségi vizsgára,
egyáltalán: megértek-e a felnõtt élet
kegyetlen kihívásaira? Ebben az
értékválsággal küszködõ korban
meg tudják-e majd különböztetni a

jót a rossztól, az õszintét az õszin-
tétlentõl, az igazat a hazugságtól…
E látszólag egyszerû feladat
valójában kegyetlenül nehéz.

KEDVES BALLAGÓK!
A jövõ nem valamilyen titokzatos,
felénk tartó, kiszámíthatatlan
végzet. A jövõ azon alapul, amit
megtanultunk, megtapasztaltunk,
megtettünk. Meggyõzõdésem, hogy
minden ember arra van rendelve
ezen a világon, hogy boldoguljon,
hogy megtalálja a helyét. Ha megis-
merjük a választott szaktu-
dományokat, körülöttünk a világot,
és fõként önmagunkat, tudni fogjuk,
hogyan lehetünk sikeresek. A leg-
fontosabb az, amit a kiváló író
regényének címében így fogalmazott
meg: „Légy hû magadhoz!”

Talán nem is kell bizonygatnom,
hogy életük legszebb szakaszában
járnak. Úgy tûnik, szerencsés csil-
lagzat alatt születtetek, hiszen már
egy új Európában lépnek a felnõtt
korba. Talpuk legyen a földön, te-
kintetük a csillagokon! Használják ki
az alkalmat, éljenek az új korszak
adta lehetõségeket. Tanuljanak,
utazzanak szabadon, de soha ne
felejtsék el, hogy magyarok – és soha
ne felejtsék el, hogy diák-
tarisznyájukba, útravalóul –
hamuban sült pogácsa helyett 
– mennyi értéket kaptak Fejér
megyei diákéveik során. Remélem,
tanulmányaik, utazásaik után vis-
szatalálnak diákéveik színhelyére,
Fejér megyébe. Visszavárjuk mind-
annyiukat!

KEDVES BALLAGÓK!
„A múlt már elesett hatalmunkból, a
jövendõnek azonban még urai
vagyunk!” – mondta Széchenyi
István gróf. A legnagyobb magyar,
mint Önök most, egyszer maga is
nekivágott Európa, az élet és saját
maga felfedezésének. Kívánom,
hogy találják meg a mában, a min-
dennapi kihívásokban a helyüket,
boldogságukat – és vegyék birtokuk-
ba a jövõt! 

GOMBASZÖGINÉ
DR. BALOGH IBOLYA,

A FEJÉR MEGYEI
KÖZGYÛLÉS ELNÖKE

Vegyék 
birtokukba 
a jövõt!

A megyei önkormányzat je-
lentõs számú középfokú okta-
tási intézményt tart fenn. Így
az önkormányzat számára
is évrõl évre visszatérõ ünnep
a végzõsök útra bocsátása, a
ballagás. Gombaszöginé dr.
Balogh Ibolya, a közgyûlés el-
nöke köszöntõjét alább olvas-
hatják.

Közgyûlés alelnökét, Balsay Ist-
vánt kérték fel, hogy kísérje figye-
lemmel a tervezett intézkedése-
ket, és kezdeményezze a kor-

mánynál a szükséges intézkedéseket.
Az alelnök Füzesiné Kolonics Ilonával,
Zichyujfalu polgármesterével, Juhász
Jánossal, Sárbogárd polgármesterével
és Molnár Gyulával, Moha alpolgár-
mesterével közös sajtótájékoztatón is-
mertette a közgyûlés határozatát.

A MÁV „fejlesztésére” vonatkozó,
sajtóban megjelent kormányzati el-
képzelések szerint 2008-ban gyakor-
latilag megszûnne a forgalom az or-
szág valamennyi mellékvonalán. Fejér
megyében a már most is üzemen kívül
álló Lepsény-Hajmáskér és a Lepsény-
Dombóvár vasúti szakaszon kívül
„szünetelne” a személyszállítás a
Székesfehérvár-Mór, Székesfehérvár-
Pusztaszabolcs, Székesfehérvár-Sár-
bogárd, Börgönd-Szabadbattyán,
Dunaújváros-Rétszilas közötti szaka-
szokon is. 

Környezet- és természetvédelmi
szempontból is megengedhetetlen,
hogy a számos fórumon elhangzó,
kötöttpályás közösségi közlekedés
elõnyben részesítése helyett – mely
uniós célkitûzés is – a megye útháló-
zatát tönkretevõ, egyes fõútvonalak
fizetõssé tétele miatt az alsóbbrendû
úthálózatra terelt nehézgépjármû-
forgalom és egyéni személygépkocsi
közlekedés kerül elõtérbe. Ez ellen a
közlekedéspolitika ellen tiltakozik
Fejér Megye Közgyûlése.

A

A Fejér Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése határozatban
fejezte ki elutasítását a kor-
mány vasútvonalak megszün-
tetésére irányuló terveirõl. 

Szót emelnek
a vasútért
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öztük beszámolót vitattak meg a
képviselõk a megyei önkormányzat
2006. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról, kifejezték szándékukat új

intézményi struktúra kialakítására. Ja-
vaslatot fogadtak el a megyei kórház
egykori szülészeti épületének bérbeadá-
sáról, véleményezték az országos terü-
letrendezési tervet, döntöttek az önkor-
mányzati hivatal létszámcsökkentésérõl.

Kinyilvánították: a Fejér Megyei Ön-
kormányzat nem támogatja a génmó-
dosított növények termesztését, és gén-
módosítás-mentes politikát követ köz-
feladati gyakorlásában. Jóváhagyták a
Fejér Megyei Szent György Kórház pá-
lyázatát, amelyet az Egészségügyi Mi-
nisztérium „A fekvõbeteg ellátó egész-
ségügyi szolgáltatóknál megvalósuló
intézményi átalakítások és kapacitásvál-
tozások támogatására” írt ki. Beszámo-
lót hallgattak meg a megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság tavalyi tevékeny-
ségérõl, Mihály János tûzoltó ezredes,
igazgató elõterjesztésében. Ezt követõ-

en kutatási beszámolót ismertettek Fejér
megye nemzetközi kapcsolatairól, a to-
vábbfejlesztés lehetõségeirõl, majd tájé-
koztatót fogadtak el a megye növény- és
talajvédelmi helyzetérõl, Pálmai Ottó
igazgató elõterjesztésében, valamint a
megye mezõgazdaságának utóbbi há-
rom évérõl, Czetnerné Kócsa Márta
igazgató elõadásában, továbbá a megyei
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõr-
zõ állomás állomás élelmiszerbiztonsági
és -ellenõrzési feladatairól, ezt a szak-
mai anyagot dr. Berey Attila fõállator-
vos, megyei igazgató készítette. 

A legtöbb hozzászólás azzal a javas-
lattal kapcsolatban született, amelynek
célja az volt, hogy – a korábban elfoga-

dott gazdasági program alapján, 2007.
július 1-jétõl – új, a kor követelményei-
nek megfelelõ intézményi struktúrát,
vagyis nagyobb szakmaisággal, hatéko-
nyabban mûködõ szervezetet alakítsa-
nak ki. Több hozzászóló is kifejtette,
hogy a kormány diszkriminatív, a
megyéket és a megyei intézményeket
sújtó intézkedései miatt a Fejér Megyei
Önkormányzat elõtt két megoldási le-
hetõség áll. Az egyik látszólag egysze-
rûbbnek tûnik: intézményeket bezárni,
dolgozókat elbocsátani. A másik megol-
dási alternatíva: az önkormányzat nem
az intézményeket szünteti meg, hanem
a jelenlegi, elavult intézményi struktú-
rát – és létrehoz helyette egy a kor kö-
vetelményeinek megfelelõ, új intézmé-
nyi struktúrát. Nagy elõnye ennek a
megoldási módnak, hogy így mindegyik
intézmény továbbra is mûködik, az ad-
digi helyén, s az új szervezeti rend sem
az ellátottak, sem a szakdolgozók szá-
mára semmilyen változást nem jelent. A
fenntartó tulajdonos ebben az új mûkö-
dési formában növeli a szakmaiságot, és
a pénzeszközök hatékonyabb felhasz-
nálása eredményeképpen növelni fogja
a szakdolgozói létszámot. Ezért tervezi
tehát a Közgyûlés, hogy 2007. július el-
sejével létrejöjjön a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Integrált Szociális Intéz-
ménye, valamint a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Egységes Gyógypedagógia
Módszertani Intézmény-központja, to-
vábbá a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központja. 

A megyei közgyûlésen történt
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Ülést tartott április 26-án Fejér Megye Közgyûlése, Gombaszöginé
dr. Balogh Ibolya vezetésével. A megyei elnök bejelentette: lemon-
dott képviselõi mandátumáról Baricza Andrea, a Fidesz-KDNP-
Nemzeti Fórum frakciójában a helyén, delegáltként, Ádám András
29 éves, dunaújvárosi politikus folytatja a közéleti-politikai
munkát. A testület 34 napirendi pontról tárgyalt. 

K

Az Alkotmánybírósághoz fordul a közgyûlés

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyû-
lés elnöke kezdeményezésére – a megyei önkormányzatok
támogatásával –, a Fejér Megyei Önkormányzat az Alkot-
mánybírósághoz fordul a megyéket érintõ állami finanszí-
rozási rendszer alkotmánysértõ jellegének megállapításá-
ra. Errõl tárgyaltak és vitáztak – nem egyszer éles hangon
- a képviselõk a május 3-i rendkívüli közgyûlésen, majd el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a határozati
javaslatot. Az MSZP frakció tagjai nem szavaztak. Az elfo-
gadott határozatot és az Alkotmánybíróságnak címzett be-
adványt az elnök asszony sajtótájékoztatón ismertette a
közvéleménnyel. Beszámolt róla, hogy a szándék akkor ér-
lelõdött meg benne, amikor hivatalba lépése után legfonto-
sabb feladatának tekintette, hogy személyesen is végigláto-
gassa az intézményeket, majd áttekintette az önként vállalt
és kötelezõ feladatok listáját. A megyei önkormányzat 32
intézményének többsége ápoló-gondozó, gyermekvédel-
mi, gyógypedagógiai feladatokat lát el. Épp ezeknél az in-

tézményeknél volt tapasztalható a legtöbb hiányosság, a
zömük csak ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezik.
A kormány jelenlegi finanszírozási politikája pedig vég-
képp veszélybe sodorta ezen feladatok ellátását. Ezek az in-
tézmények azokat az embertársainkat látják el, akik a leg-
kiszolgáltatottabb helyzetben vannak – emelte ki. Kide-
rült, hogy a probléma nem csupán Fejér megye problémá-
ja, hanem érinti az ország összes megyei önkormányzatát
is. A sajtótájékoztatón részt vett Bíró László, a megyei ön-
kormányzat gazdasági fõtanácsadója is. Õ néhány konkrét
adattal egészítette ki az elhangzottakat. Elmondta: az el-
vont normatív támogatások összege mintegy hatszáz-
millió forintot tesz ki. Mindehhez nem rendeltek érzé-
kelhetõ feladatelvonást a döntéshozók. Az illetékbevéte-
lek kiesése 100 millióval volt tervezve, amely mára már a
300 milliót is elérheti. Több mint 10 milliárdos az elvo-
násból adódó költségvetési lefaragás Fejér megye önkor-
mányzata esetében. 

2007. május 7-én a Fejér Megyei Önkormányzat hivata-
losan is benyújtotta az indítványt az Alkotmánybíróságon.
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Ön egy olyan, sajátos helyzetû megyei
jogú várost képvisel, ahol tavaly õsszel
a polgármester szocialista maradt, a
közgyûlési többséget viszont már egy
polgári színezetû koalíció alkotja…

– Valóban, Dunaújváros 26 fõs köz-
gyûlését az önkormányzati választá-
sok óta 14 fõs többséggel a Fidesz és a
Civil Választási Szövetség irányítja. 
A polgármester ugyanakkor szocialista
maradt, aki bár mindössze 34%-ot
szerzett, de mivel a Fidesz és a civilek
nem állítottak közös jelöltet, nyerni
tudott. Azonban a várost gyakorlatilag
így is a polgári erõk vezetik, s kam-
pányígéreteinket folyamatosan meg is
valósítjuk.

Mely ígéretekrõl van szó?

– Vállalásunkhoz híven eltöröltük a
minden dunaújvárosit sújtó kommuná-
lis adót, és csökkentettük a szennyvíz-
tisztítási díjat. A helyi kis- és középvál-
lalkozók támogatására 50 millió forintot
különítettünk el, és e terv konkrét meg-
valósítása még az idén elsõ félévben a
közgyûlés elé kerül. Tehát amíg a kor-
mány adót emel, illetve új adónemeket
vezet be, addig Dunaújvárosban mi eltö-
röltünk egy adót és csökkentettünk egy

másikat. S amíg a szocialisták a multikat
támogatják, mi lehetõség szerint az új
munkahelyeket teremtõ  kis- és közép-
vállalkozókat óhajtjuk megerõsíteni.
Nem feledkeztünk meg a nyugdíjasokról
sem, akiknek támogatjuk a távhõ-, víz és
csatornadíjak rájuk esõ részét.

Elhangzott olyan vélemény is, hogy a
két nagy párt itt helyben „nagykoalíci-
óban” egyezkedik a színfalak mögött.
Mi igaz ebbõl?

– Aki ilyet mond, egyáltalán nin-
csen tisztában a helyi viszonyokkal. A
polgármester és a közgyûlési többség
élesen szemben áll egymással, s az el-
múlt hat hónap sajnos azt bizonyítot-
ta, hogy az együttmûködés szinte le-
hetetlen. Alpolgármestereinknek a
polgármester nem adott aláírási jogot,
és hivatala az elõterjesztéseinket sem
támogatja. Ezért képviselõi indítvá-
nyokkal „kormányzunk”, amelyeket a
közgyûlés elfogad. A szocialista pol-
gármester gáncsolja ugyan a munkán-
kat, de eddig nem sikerült egyik elkép-
zelésünket sem megakadályoznia. 

Az elõzõ városvezetés milyen örökséget
hagyott Önökre?

– A szocialisták belevágtak egy
sokmilliárdos élményfürdõ-beruhá-
zásba, amelyet soha nem látott rossz
feltételek mellett, egyetlen forint álla-
mi és uniós forrás nélkül kívántak
megvalósítani. E célból tavaly au-
gusztusban – évi 270 millióval terhel-
ve – sok esztendõre eladósították az
önkormányzat vagyonkezelõ cégét,
amely adósságért az önkormányzat
készfizetõ kezességet vállalt. Csak-
hogy a vagyonkezelõ esetleges csõdje
veszélyeztetné a lakossági szolgáltatá-
sokat, így tehát mindenképpen lépni
kellett. Kezdeményeztük a szerzõdés
módosítását úgy, hogy egyrészt kisebb
legyen a törlesztõrészlet, másrészt
kértük, hogy szerényebb mûszaki tar-
talom valósuljon meg.

A polgári városvezetés milyen fejlesz-
téseket tervez?

– A vidék egyik legszebb helyszíne
az évek óta kihasználatlanul álló és el-
hanyagolt Szalki-sziget. Mi vállaltuk,
hogy ezt a szigetet helyreállítjuk és
szabadidõs központtá alakítjuk. Egy
legkésõbb 2008 tavaszán elinduló,
hétszázmillió forintos beruházásról
van szó, amelyhez igénybe vennénk
uniós forrásokat is, ezúton csökkentve

A rendszerváltás óta tagja a helyi közgyûlésnek, 1998 óta a
Fidesz országgyûlési képviselõje, a tavaly októberi önkor-
mányzati választások után pedig – a kilencvenes évek után
immár másodszor – ismét az alpolgármesteri tisztséget tölti be a
49 éves, dunaújvárosi születésû jogász. Dorkota Lajos – akinek
felesége pszichológus, leánygyermeke pedig tanárnak készül –
helyben a városfejlesztési ügyekért felelõs, az országgyûlésben
az alkotmányügyi és igazságügyi bizottság tagja. 

Beszélgetés dr. Dorkota Lajos országgyûlési képviselõvel, 
Dunaújváros alpolgármesterével 

Luxusberuházások 
és spekuláció helyett
emberléptékû 
fejlesztéseket szeretnénk

„Vállalásunkhoz híven 
eltöröltük a minden 
dunaújvárosit sújtó 
kommunális adót, és 

csökkentettük a szenny-
víztisztítási díjat”
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a város költségeit. Sajnos a helyi szo-
cialisták nem támogatják az ötletet –
õk a Hunguest Rt.-féle luxusberuhá-
záshoz ragaszkodnak, ami jelenlegi
formájában nemcsak megvalósítha-
tatlan, de a helyi átlagpolgár sem lesz
majd képes megfizetni a többezer fo-
rintos belépõjegyet. Mi ehelyett az
emberléptékû megoldásokat kedvel-
jük – a Szalki-sziget szabadstrandja
és kempingje például valamennyi du-
naújvárosinak kikapcsolódást nyújt
majd.

Ha már az örökségnél tartunk, az el-
múlt hónapokban többször is a
Hankook-beruházás körüli visszás-
ságoktól volt hangos az országos
sajtó…

– Annak idején támogattuk a mun-
kahelyteremtõ beruházást, de már a
kezdet kezdetén kértük, hogy a gyár
az uralkodó szélirány miatt ne északra
települjön – hozzáteszem, még az öt-
venes években épült Vasmû is ezen
megfontolásból került délre. Ott is volt
még önkormányzati terület és magán-
személyektõl is fel tudtunk volna vá-
sárolni telkeket. Ehelyett a város egy
húszhektáros északi területét a pol-
gármester és a közgyûlés akkori szoci-
alista többsége beapportálta egy ma-
gánszemélyek által alakított kft-be.
Majd negyvennyolc órával késõbb az
önkormányzat kiszállt ebbõl a cégbõl,
amely aztán egy hét múlva jelentõsen
megemelt összeggel értékesítette a
szóban forgó területet. Az apportálás
érték alatt történt, mert a felértékelés-
kor mezõgazdasági terület a tényleges
bevitelkor már ipari területként szere-
pelt a nyilvántartásban. A város saját,
ilyen ügyletek lebonyolítására létreho-
zott cégét még az elején kivonták az
eljárásból, miután gyanúsan alacsony
árat kínált néhány telektulajdonosnak
és ezért Dunaújvárosnak úgymond
magánbefektetõkhöz „kellett” fordul-
nia. A sajtó feltárta, hogy a város cége
a gazdáknak 100-200 forint körüli
négyzetméterenkénti összeget ígért,
amire persze õk nemet mondtak, mire
a belépõ magánbefektetõk 600 forintot
ajánlottak. Nem igaz az sem, hogy a
városnak százas nagyságrendû tulaj-
donossal kellett volna tárgyalni:
mindössze kilenc tulajdonossal kötöt-
tek elõvásárlási szerzõdést. 

A képviselõk ráláttak az üzletkötésre?

– Nem, a polgármester közel há-
rom hónapra felfüggesztette az akko-
ri MSZP-s többséggel a szervezeti és
mûködési szabályzatot, és egyszemé-
lyi felhatalmazást kért a szerzõdések
aláírására, mert úgymond gyors dön-
tésre volt szükség. Nos, a közgyûlés
kéthetente, az illetékes bizottságok
hetente üléseznek, s mindig van lehe-
tõség rendkívüli ülés összehívására is.
Bõven lett volna tehát alkalom a meg-
felelõ döntések meghozatalára. Így
valójában az egész üzletet két magán-
személy bonyolította le, pedig a város
tulajdonában lévõ, s ilyen feladatokra
létrehozott Innopark kht. és az ön-
kormányzat teljes stábja is rendelke-
zésre állt. Abszurdnak tartom, aho-
gyan a befektetõk „lenyúlták” a város
hasznát.

Dunaújváros emblematikus intézmé-
nye a Vasmû, amelyet pár éve privati-
záltak. Hogyan értékeli a helyzetét?

– A Vasmû privatizációját mindig
is ellenezte a Fidesz. Tudvalévõ,
hogy a nyereségességnek két feltétele
van: az acél világpiaci ára és a szer-
vezet hatékonysága. Nos, az ukrán
vevõ 2004-ben épp akkor szerezte
meg a Dunaferrt, amikor az acél vi-
lágpiaci ára – pl. Kína nyersanyagéh-
sége miatt – jól elõre láthatóan rob-
banás elõtt állt. A cégbõl korábban
kiszervezett, a veszteséget jórészt
termelõ „pénznyelõ” kft-ket –
egyébként helyesen – visszaolvasz-
tották. Az állam 444 millió forintért
értékesítette a Dunaferrt, az ukrán
befektetõ pedig átvállalta a 60 milli-
árd forint adósságot. Nos, azóta a cég
közel száz milliárd adózás elõtti
eredménnyel zárt eddig, magyarán
gyakorlatilag két év alatt visszahozta
az árát. Mindez azt bizonyítja, hogy
a Dunaferrt nem kellett volna priva-
tizálni, csak hatékony mûködését
biztosítani. Az új tulajdonos például
csak öt évre vállalta a munkahelyek
megtartását, ez pedig 2009 szeptem-
berében lejár. Az állam garanciát vál-
lalhatott volna, így most a magán-
céggel kell egyezkedni. Félünk, ez
sokkal nehezebb lesz majd.

– BENKÕ LEVENTE

Barátság Klubmozi
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

2007. május 17., 16 óra
VILÁGMEGVÁLTÓK

– IFJÚSÁGI FILMSOROZAT
TAVASZ, NYÁR, ÕSZ, 

TÉL… ÉS TAVASZ
Színes, magyarul beszélõ 

dél-koreai–német film (2003)
Belépõdíj: 250 Ft                      

2007. május 17–19., 18 és 20 óra
HASUTASOK

Színes magyar film

2007. május 21–22., 18. és 20 óra, 
illetve 24–26. és 29. 18 óra

ÓPIUM – EGY ELMEBETEG
NÕ NAPLÓJA

Színes magyar film Csáth Géza 
mûvei alapján

A filmet elõzetes egyeztetés alapján
május 21-29-ig kedvezménnyel vetítjük

iskolai csoportok számára.

2007. május 24–26., és 29. 20 óra
A KIRÁLYNÕ

Színes angol-francia-olasz életrajzi film

2007. május 31–június 2., 18 és 20.30 óra
BÁBEL

Színes amerikai film

2007. június 4–5., 18 és 20 óra
KÜLVÁROSI FÉNYEK

Színes finn film

A Megyei Mûvelõdési Központ külsõ
rendezvényei, melyek a Nemzeti
Kulturális Alap Közmûvelõdési

Kollégiumához beadott nyertes pályázat-
nak köszönhetõen valósulnak meg Fejér

megye különbözõ településein:

mmáájjuuss  1199..  1155  óórraa  IIggaarr
Dvorák Gábor Pantomimszínháza

mmáájjuuss  2244..    1155  óórraa  SSáárreeggrreess
A Chameleon Big Band koncertje

mmáájjuuss  2255..  1111  óórraa  VVááll
A Fejér Megyei Népzenei 

Mûhely programja
Kézmûves foglalkozás és gyermek-

táncház Kneifelné Laczkó Krisztával
és a Szedtevette zenekarral

mmáájjuuss  2266..  1133  óórraa  VVaajjttaa
A Fejér Megyei Népzenei 

Mûhely programja
Kézmûves foglalkozás és gyermek-

táncház Kneifelné Laczkó Krisztával
és a Szedtevette zenekarral
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ár a Fejér Megyei Önkormányza-
tot ezúttal a kormány által hozott
megszorítások, szervezési és mû-
ködtetési reformok nehéz anyagi

helyzetbe hozták, még sem kíván az
intézményen „túladni”. A kórház név-
adó Szent György-napi ünnepségén
(részletes beszámolónkat az ünnep-
ségrõl és a kitüntetettekrõl a 15. olda-
lon olvashatják) Gombaszöginé dr.
Balogh Ibolya a megyei közgyûlés el-
nöke megerõsítette, hogy a megyei ön-
kormányzatnak a több oldalról ért po-
litikai zsarolás és hatalmi arrogancia
ellenére sikerült törvényes keretek kö-
zött – a betegellátás területén és a kór-
ház dolgozói részére – jó szerzõdést ki-
harcolnia. Továbbra is keresik azokat a
lehetõségeket, amellyel többletbevételt
tudnak biztosítani az intézmény mû-
ködtetési színvonalának javítására. 

Mint arról már elõzõ számunkban
beszámoltunk április elsején életbe lé-
pett a fekvõbeteg-ellátásról szóló, új
finanszírozási szerzõdés a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház és az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár
között. A megállapodást – hosszú,
több fordulós tárgyalást követõen – a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke,
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya hoz-
zájárulásával – március 30-án késõ es-
te írta alá az intézmény fõigazgatója,
dr. Szabó László. A tárgyalássorozat
eredményeként sikerült elérniük,
hogy az úgynevezett teljesítmény-vo-
lumen korlát – vagyis az a határ,
ameddig az egészségbiztosítás finan-
szírozza a betegek ellátását - lényege-
sen kedvezõbb, mint az utóbbi fél év-
ben. Így csaknem teljesen megszün-
tethetõk azok a korlátozások, ame-
lyekre korábban rákényszerült a
Szent György Kórház. Ez konkrétan
azt eredményezi, hogy ez év második
felétõl háromszáz millió forint több-

letbevételhez jut az intézményt, így
eredményesebb vizsgálatokat és több
mûtétet tudnak a betegek részére biz-
tosítani. Ennek a finanszírozási több-
letnek a birtokában kedvezõ szerzõ-
dést tudott kötni a kórház és a megyei
önkormányzat. Természetesen ennek
alapján növekszik a kórház területi el-
látási feladata is. 

Az önkormányzat április havi utol-
só ülésén napirendre tûzte a 2006. évi
költségvetés végrehajtásának tárgya-
lását. A napirend megvitatása során
elemzõ vita alakult ki az elõzõ 4 év
vagyonfelélésérõl. A korábbi ciklus-
ban feléltek a fejlesztésekre kibocsá-
tott kötvények bevételébõl 551 millió
forintot, melyet nem fejlesztésekre,
hanem a testület intézményeinek mû-
ködtetésére fordítottak. Megállapítot-
ták azt is, hogy 100 milliós nagyság-
rendben 25 intézmény lépte túl a szá-
mára betervezett pénzügyi keretet.
Szigorúbb ellenõrzéssel kívánnak gá-
tat vetni az ilyen szabálytalan, és az

Eredményes tárgyalások a Szent
György Kórház ügyében

Javuló
ellátási
színvonal

Adatok a Szent György Kórházról
A kórház 270.000 lakos teljes körû ellátását végzi, bizonyos szakterületeken azonban a
420.000 lakosú megye valamennyi polgárának rendelkezésre áll (pl: ortopédia, idegse-
bészet stb.). Ezen kívül a hematológia, a gasztroenterológia és az újszülöttek intenzív
ellátásának területén regionális feladatokat is teljesít. A fekvõbeteg osztályokon évi 47.000,
a szakambulancián, a rendelõintézetekben és a gondozókban mintegy 2.000.000 járóbeteg
fordul meg évente. A dolgozói összlétszám: 2746 fõ 

Forrás: A Fejér Megyei Szent György Kórház honlapja, www.fmkorhaz.hu

B

A Székesfehérvári Szent
György Kórház a Fejér Megyei
Önkormányzat fenntartásá-
ban mûködik. Már több évre
visszamenõleg eltérõ vélemé-
nyek alakultak ki a kórház
fenntartói jogának ügyében,
mert a városi önkormányzat
több ízben is javasolta, az
egészségügyi intézmény váro-
si fenntartásban történõ mû-
ködtetésének átvételét. 
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egész megyei költségvetésre hátrá-
nyos következményekkel járó gazdál-
kodásnak. 

A jelenlegi ellenzék, aki az elõzõ
idõszakban vezette a megyei önkor-
mányzatot, és az ellenõrzési jogot
birtokolta, a költségvetésnek ilyen
nagyarányú túllépését azzal magya-
rázta, hogy az érintett intézmények
mûködését óvták meg ezzel a mód-
szerrel. A beszámolót mindkét frak-
ció elfogadta. 

Gombaszöginé, dr. Balogh Ibolya
egy korábbi sajtótájékoztatójában el-
mondta, gondos elõkészítés és gazda-
ságos értékelést követõen döntöttek az
önkormányzat ingatlanhasznosításai-
ról. Ezzel a bejelentésével utalt arra
is, hogy három intézménycsoportban
terveznek összevonásokat: a gyer-
mekjóléti, szociális és gyógypedagógi-
ai mûködési terület intézményeiben. 

A többségi oldal részletesen értékelte
a tervezetet. Nem fognak az intézmé-
nyek megszûnni, nem szûkül az eddigi
ellátás kerete és színvonala sem. A
hangsúlyt a hatékonyság fokozására he-
lyezte. 

Az ellenzék sem tett érdembeli kifo-
gást, de az elõzetes hatástanulmányok
hiányára hívta fel a figyelmet. Válasz-
ként a többség oldaláról elhangzott,
hogy a hatástanulmányok elvégzését a
következõ havi közgyûlésen tárgyalják,
és várhatóan akkor születik meg a vég-
leges döntés. 

Ekkor kerül napirendre és döntésre,
hogy a kórház volt szülészeti épületét
hosszabb idõre bérbe adják. A bérlõként
jelentkezõ kft. a bérleti díj kifizetésén
túl vállalta a leromlott épület felújítást
és egyúttal azt, hogy alkalmassá teszi a
kórházban jelenleg nem mûködõ egész-
ségügyi szakellátás befogadására.

– ISMERETES, HOGY A
FEJÉR MEGYEI ÖNKOR-
MÁNYZATOT IS NEHÉZ
ANYAGI HELYZETBE
HOZTÁK A „REFORMIN-
TÉZKEDÉSEK”, MÉGSEM
KÍVÁN A SZENT GYÖRGY
KÓRHÁZON TÚLADNI.
MIUTÁN AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
TOVÁBBRA IS AZ ÖNKORMÁNYZAT FENN-
TARTÁSÁBAN MARAD, KÉRDÉSÜNK, HOGY
A BETEGELLÁTÁS TERÜLETÉN A KÓRHÁZI
DOLGOZÓK SZÁMÁRA MILYEN PÉNZÜGYI
ALAPOT TUDNAK BIZTOSÍTANI A MÛKÖD-
TETÉS SZÍNVONALÁNAK MEGÕRZÉSÉRE?

– Alapvetõen az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár feladata az
egészségügyi ellátás anyagi biztosítá-
sa, hiszen mindannyian fizetjük a já-
rulékot. Tapasztaljuk azonban, hogy
a csökkenõ OEP-finanszírozás miatt
a fenntartóknak más lehetõséget kell
keresniük. Sok kórházban létszámle-
építéssel „oldották meg” a problé-
mát, számunkra ez nem tekinthetõ
járható útnak. Ezért két megoldás kí-
nálkozik: minden lehetõséget megra-

gadunk, hogy eredményesen tudjuk
pályázni, valamint meglévõ, és nem
használt ingatlanjainkat kívánjuk
hasznosítani.

– AZ ELNÖK ASSZONY MÁR KORÁB-
BAN IS JELEZTE, HOGY AZ ÖNKORMÁNY-
ZAT BIRTOKÁBAN LÉVÕ INGATLANOK
HASZNOSÍTÁSÁRA A KÖVETKEZÕKBEN
NAGY HANGSÚLYT FEKTETNEK. TÖR-
TÉNT-E EZ ÜGYBEN TOVÁBBLÉPÉS?

– A hasznosításon sokan az el-
adást, a privatizációt értik. Mi nem
így gondolkodunk, bérleti konstruk-
ciókat tartunk az önkormányzat szá-
mára hasznosnak. Így jártunk el a
kórház területén üresen álló, lerom-
lott állagú épület esetében, melyben
egykor a szülészet mûködött. Egy
gazdasági társaság vette bérbe, amely
– miután saját költségén felújítja – a
kórházunkban jelen nem lévõ világ-
színvonalú egészségügyi szolgálta-
tást fog nyújtani. A bérleti díjon és a
felújítás teljes költségén kívül min-
den évben bevétele egy részét a Szent
György Kórház támogatására fogja
fordítani. – SZÜCS GÁBOR

A legfrissebb tudnivalókról kérdeztük Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
elnök asszonyt

A létszámleépítés 
számunkra nem járható út

A Megyei Mûvelõdési
Központ 2007. májusi

programja
(Székesfehérvár III. Béla király tér 1.)

mmáájjuuss  1199..  1155  óórraa színházterem
„„NNeemm  ccssaakk  aa  hhúússzzéévveesseekkéé……”” – zenés,
táncos nosztalgia délután, nem csak
nyugdíjasoknak. Belépõdíj: 1000.-Ft
mmáájjuuss  2211..  1166--1199  óórraa 119-es terem
NNöövvéénnyyvvééddeellmmii  sszzaakkttaannááccssaaddááss
tanácsadó: Kratancsik Lukácsné nö-
vényvédelmi szakmérnök
mmáájjuuss  3300..  AA  BBiiookkuullttúúrraa  ccssooppoorrtt  öösssszzeejjöö--
vveetteellee, kertlátogatás

A Megyei Mûvelõdési 
Központ kézmûves szakkörei:

Az MMK III. Béla király 
1. sz. alatti épületében:

ffaazzeekkaass  sszzaakkkköörr (hétfõ, szerda 18 óra)
ccssoonntt--ééss  ffaaffaarraaggóó  sszzaakkkköörr (csütörtök
17.30 óra)
kkoossáárrffoonnóó  sszzaakkkköörr (kedd,  csütörtök 17 óra)
ggoobbeelliinnsszzöövvõõ  sszzaakkkköörr (szerda, 17 óra)
hhíímmzzõõ  sszzaakkkköörr (hétfõ, 14.30 óra)
ccssiippkkeekkéésszzííttõõ  sszzaakkkköörr (kedd, 16 óra)
sszzöövvõõ  sszzaakkkköörr (csütörtök, 16.30 óra)
nneemmeezzkkéésszzííttõõ  sszzaakkkköörr (május, 5. és 19.
10 óra)

A Mesterségek Házában
(Rác utca 20.)

mmeeggyyeeii  sszzöövvõõkköörr  hhaallaaddóókknnaakk (hétfõ 13 óra)
ffoollttvvaarrrróó  ttaannffoollyyaamm  kkeezzddõõkknneekk (május
4. 16 óra) Bõvebb információ és jelentke-
zés: Komendó Gabriellánál az MMK-ban,
tel: 313-175

A Mesterségek Háza 
2007. májusi programja

Kézmûves bemutatók gyerekeknek
mmáájjuuss  2233..  NNeemmeezzeellééss
foglalkozásvezetõ: Varga Magdolna
RRoonnggyysszzöövvééss
foglalkozásvezetõ: Tolvajné Zalka Éva
mmáájjuuss  3300..  FFeejjéérr  mmeeggyyee  íízzeeii (macska-
pracli készítése nyomófával)
foglalkozásvezetõ: Czímer Józsefné
GGyyéékkéénnyyffoonnááss
foglalkozásvezetõ: Mezei Rácz Ferenc

A foglalkozások szerdánként 9-12, és
13-15 óráig zajlanak. Az 50 perces fog-
lalkozások részvételi díja: 200 Ft/fõ.
Várjuk a csoportok elõzetes bejelentke-
zését Komendó Gabriellánál a 313-175-
ös telefonon, vagy e-mailen. 
(gabriellakomendo@fejermmk.hu)
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olgárdi, ez a Székesfehérvártól
alig húsz kilométerre fekvõ tele-
pülés 1997-ben lépett a fejlõdés
újabb fokára, amikor is elnyerte a

városi rangot. Borbély István, a várost
a rendszerváltozás óta szolgáló pol-
gármester szerint a várossá nyilvánítás
vízválasztó volt a község életében. Ek-
kor értek be az 1990 óta tartó folyama-
tok, és ez alapozta meg a késõbbi fejlõ-
dési lehetõséget is. 1989 után ugyanis a
Németországból hazatért, új polgár-
mester egy olyan gazdasági kultúrát
akart megteremteni, amely addig, a
korábbi rendszer szabályai miatt nem
létezhetett Polgárdiban. A cél a helyi

kisvállalkozások számának gyarapítá-
sa és támogatása volt.

A helyi vállalkozások támogatást
kaptak az utcára nézõ szobák üzlethe-
lyiséggé, bolthelyiséggé való átalakí-
táshoz. 1990 elõtt a polgárdiak hetven
százaléka Székesfehérvárott, a me-
gyeszékhelyen dolgozott. A rendszer-
változás utáni cél az volt, hogy az 
II. világháború utáni Nyugat-Euró-
pához hasonlóan minden családban
legyen egy vállalkozás. A célt nagy-
részt sikerült elérni. 1997-ben, a vá-
rossá nyilvánítás évében Polgárdi volt
az elsõ az egy fõre jutó vállalkozások
számában Magyarországon.

Ma a háború elõtti, polgárosult világ
újrateremtésével szeretnék a cím elnye-
résén túl valódi várossá tenni Polgárdit.
A folyamat azonban nem megy egyik
napról a másikra. Ahogy azt mondani
szokták, a rendszerváltozáshoz hat hó-
napra van szükség a politikában, hat év-
re a gazdaságban és hatvan évre az em-
berek tudatában. Polgárdi lakóinak is
meg kellett tanulniuk az új rendszer
használatát.

Sokan azt várták,
hogy egy nagy cég hoz
létre munkahelyeket
a városban. A pol-
gármester szerint

P

A Mezõföld nyugati
peremvidékén ki-
alakult település év-
ezredek óta lakott.
Régészeti adatok,
írott források bizo-

nyítják az itt megtelepültek és a kedvezõ termé-
szeti környezet kapcsolatát. Az államalapítás
után a Polgárdi-Kõhegyen épült fel Szent István
király testõrparancsnokának rezidenciája,
melynek szomszédságában klarissza rendi ko-
lostor helyezkedett el.  A XIV. század végétõl
1945-ig Polgárdi története egybekapcsolódott a
birtokos Batthyány család históriájával. Az ér-
zelmi és tudati kötõdések napjainkig elevenen
hatnak. A török fennhatóság Fehérvár 1543-as
eleste után szilárdult meg a környéken, ám ha-
tárterületrõl lévén szó sokszor kettõs adóztatás
áldozata lett (mind a magyar földesurak, mind a
törökök fizettették a helybélieket), így népes-
ségszáma drasztikusan visszaesett, de nem nép-
telenedett el.

Polgárdi a XVIII. század elsõ évtizedétõl
Fejér megye dinamikusan gyarapodó közsé-
gévé vált. A polgári társadalom önszervezõ-
désének folyamatában a gazdasági, kulturális
egyesülések töltöttek be meghatározó szere-
pet. Polgárdi 1997. július 1-jétõl városi rangot
kapott. A város fõközlekedési utak és vasúti
vonalak között helyezkedik el.

Polgárdi nevezetességei: a református és ró-
mai katolikus templom, az 1830 körül épült föld-
szintes gazdasági épület, a volt Batthyány va-
dászkastély, amely ma részét képezi a Fõvárosi
Szociális Otthonnak, a Somlyóhegyi monostor-
rom középkori falumaradványa. Itt található
Közép-Európa legmagasabb fája – amely saj-
nos már kiszáradt –, a híres mamutfenyõ a volt
Batthyány kastély közelében. Itt nyugszik gróf
Andrássy Gyula, a monarchia utolsó külügy-
minisztere is. 2000-ben került felavatásra gróf
Batthyány Lajos egészalakos bronzszobra,
amely a Kárpát-medence egyetlen ilyen alkotá-
sa elsõ miniszterelnökünkrõl. 

történet

A rendszerváltozás óta
nagyívû kísérlet zajlik a Fejér
megyei településen. Az itt la-
kók együtt járták be a hétköz-
napi községbõl az élhetõ vá-
rosig vezetõ hosszú utat, és be
akarják bizonyítani, hogy ön-
erõbõl is képesek sikert elérni
a települések versenyében.

Borbély István, 
a várost a 

rendszerváltozás
óta szolgáló 
polgármester

A polgárosodó kisváros

Polgárdi
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azonban ez ingatag megoldást jelentene,
ha nincs meg hozzá a megfelelõ alapozás.
Ha kellõen élénk vállalkozó kedv van a
város polgáraiban, akkor biztosabb és
hosszabb távra tervezõ nagybefektetõt le-
het Polgárdiba csábítaná. E nélkül gyor-
san jövõ és gyorsan távozó, olcsó munka-
erõt és rögtöni profitot akaró befektetõk
prédájává válhatna a település, ami sem-
milyen eredményre nem vezetne.

A lassú, de biztos építkezésnek most
érett meg a gyümölcse. Az egykori szov-
jet laktanya területén és a környékén ipa-
ri park létesül, amely barnamezõs beru-
házásként várja a befekte-
tõket. Már most nagy az
érdeklõdés a terület iránt,
azért is, mert a fehérvári
ipari területek beteltével
itt kedvezõbben lehet te-
lephelyhez jutni. Elõké-
szület alatt áll a kisvállal-
kozásokat segítõ inkubá-
torház is. Tömegével ké-
szülnek vállalkozók segít-
ségével és önkormányzati
együttmûködéssel a laká-
sok is. Emiatt nagy szükség
van az intézmények bõví-
tésére. Ez pontosan fordí-
tott az országos folyama-
tokkal. 

Polgárdi legutóbb nagy
fába vágta fejszéjét. Mivel
a település eddig a székes-
fehérvári kistérséghez tar-
tozott, ezért a fejlett nagy-
város melletti kistelepü-
lésként jóval kevesebb le-
hetõség jutott a kistérségi
támogatások megszerzé-

sére. Borbély István példaként említette,
hogy amikor uszoda építéséhez szerettek
volna támogatást szerezni, akkor azért
utasították el õket, mert a kistérségben
már öt uszoda mûködött. Mindegyik
Fehérvárott. A hasonló helyzetek elkerü-
lése és a fejlõdés biztosítása érdekében
Polgárdi önálló kistérséget szeretne létre-
hozni a környezõ kistelepülésekkel (Kis-
láng, Mátyásdomb, Mezõszentgyörgy,
Füle) összefogva. A centralizáció elkerü-
lése érdekében a kisebb településeknek
össze kell fogniuk, hogy sikereket érhes-
senek el – mondta Borbély István.

A fejlõdés igénye
azonban nem je-
lentheti azt, hogy
önkorlátozás nél-
kül, kizárólag hitel-
bõl valósuljanak
meg a tervezett be-
ruházások. Polgárdi
büszke lehet arra,
hogy mûködési hi-
tel nélkül is stabil a
költségvetése. A fej-
lesztések finanszí-
rozására pedig ma-
guk a bankok keres-
ték meg a települést,
mert adottak a fel-
tételek a támogatá-
sok megtérülésére.
Az idei év kor-
mányzati megszo-
rításai azonban saj-
nos itt is érzékelhe-
tõek, mert a hagyo-
mányos tartalékok
elfogytak. A polgár-
mester viszont nem

akar az adókhoz nyúlni, inkább az ide
irányuló befektetésekbõl szeretnének
újabb bevételeket akkumulálni.

A szigorúan vett gazdasági szem-
pontokon túl azonban a színvonalas
kulturális élet is szükséges a valódi vá-
rosi lét megteremtéséhez. Polgárdiban
22 kulturális egyesület mûködik, ame-
lyek az élet minden területén éreztetik
hatásukat. A hímzõszakkör évrõl évre
feldolgozza egy-egy magyar tájegység
jellegzetes hímzésmintáit. A Lövészkör
is jelentõs szerepet tölt be a város életé-
ben. A felújított Mûvelõdési Ház agilis
igazgatója rendszeres programokat
szervez a város közönségének szóra-
koztatására. Fontos az egyesületi nap, a
bornap, a tûzoltó nap, az adventi ren-
dezvények, de a szüreti bál is.

Kiemelt rendezvénynek számít az au-
gusztusi Polgárdi Napok, amelyet min-
dig a helyi egyesületek szerveznek. A tíz-
napos ünnepségsorozat elsõ fele az igé-
nyes zene kedvelõit várja: ez a Seuso
Fesztivál, amikor komolyzenei koncer-
tek láthatóak. A sorozat második felében
könnyûzenei események és egyéb köny-
nyed szórakozási lehetõségek várják a lá-
togatókat. Polgárdi természetesen a
nemzeti ünnepekrõl is megemlékezik.
Évekkel ezelõtt minden család kapott egy
nemzeti zászlót, hogy azokat az ünnepek
alkalmából kirakják az ablakokba. A vá-
ros lakói a stabil, szolid fejlõdést várják el
Polgárditól, és a város vezetése mindent
megtesz ennek érdekében. –R. G.

Névjegy

Polgárdi
Polgárdi Fejér megyében, Buda-
pesttõl 80 km-re, Székesfehér-
vártól pedig 15 km-re délnyu-
gatra, a Mezõföld termékeny
síkvidékén terül el. Népessége
meghaladja a 6600 fõt. A Bala-
tontól mindössze 12 km-re, a 
Velencei-tótól is csupán 25 km-
re fekszik. Irányítószám: 8154 
Körzethívószám: 22.

Lapzártánk után érkezett a hír, hogy az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium
nem támogatja az önálló Polgárdi kistérség lét-
rejöttét. Az ügy részleteire jövõ havi számunk-
ban visszatérünk. 
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A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
A megyei könyvtár története a XIX.
századig nyúlik vissza. 1893-ban Szé-
kesfehérvár város Törvényhatósági
Bizottsága (az önkormányzat akkori
megfelelõje) Jókai Mór ötven éves írói
jubileumának tiszteletére a város dísz-

polgárává választotta a neves írót. Ez-
zel együtt intézkedett Jókai összes
mûvének 100 kötetes nemzeti díszki-
adásának megvásárlásáról és a könyv-
tár megalapításáról. A könyvtári állo-
mány gyarapodása a kezdeti idõkben
lassan haladt. A város csak 1895-ben

biztosított külön költségkeretet új
könyvek vásárlására. A könyvek ekkor
még a fõjegyzõi hivatalban voltak el-
helyezve és a kezelését is általában a
fõjegyzõ látta el. 

A könyvtár jelentõs fejlesztése Csitáry
Emil nevéhez fûzõdik. Az õ érdeme az
is, hogy 1933-ban a könyvtár új elhelye-
zést kapott az Oskola utcai régi reálgim-
názium épületében. Ekkortól volt nyil-
vános a könyvtár, igaz csak heti két órá-
ban folyt kölcsönzés. Olvasóterem ekkor
még nem volt. A város 1940-ben úgy ha-
tározott, hogy Horthy Miklós kormány-
zásának 20. évfordulója tiszteletére új
kultúrházat épít, ahol a könyvtár is elhe-
lyezésre kerül. Az építkezés 1941-ben
kezdõdött meg, de befejezése a II. világ-
háború miatt jelentõs késést szenvedett.
Végül 1944. május 1-jén adták át az új
könyvtárat, de az olvasóterem továbbra
sem nyílt meg és továbbra sem volt fõál-
lású könyvtári alkalmazott, így heti 2x2
órában csak kölcsönzés folyt. 1949-ben a
minisztérium közgyûjteménnyé nyilvá-
nította a könyvtárat, majd egy évre rá a
körzeti könyvtár is ebbe az épületbe köl-
tözött. 1952 tekinthetõ a megyei könyv-
tár alapítása évének, mégpedig azért,
mert egy minisztertanácsi rendelet eb-
ben az évben tette kötelezõvé megyei
könyvtárak létrehozását. Az új intéz-
ményt a városi és a körzeti könyvtár

– EZ A KÖZÖS BIZOTTSÁGI ÜLÉS EGYSZE-
RI ALKALOM VOLT, VAGY TERVEZIK A
FOLYTATÁST?

– A terveink között az szerepelt,
hogy ennek az együttes ülésnek folyta-
tása is lesz. Szeretnénk rendszeressé
tenni a közös gondolkodást. Valószínû-

leg a következõ együttes ülésre május
végén vagy június elején kerülhet sor.
Ezen a bizottsági ülésen fogjuk tár-
gyalni azt a szakmai koncepciót, amit a
városi és a megyei könyvtár vezetõje
kidolgozott egy újonnan megépíthetõ
közös megyei-városi könyvtárról.

Február elején együttes ülést tartott a Fejér Megyei Önkormányzat
Oktatási és Kulturális Bizottsága és Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Kulturális és Turisztikai Bizottsága. Brájer Évával beszélget-
tünk az ülésen történtekrõl.

Interjú Brájer Évával, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kulturális 
és Turisztikai Bizottságának elnökével

Közös gondolkodásra
van szükség

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárba látogatott a Fejér Lap
stábja. Komlósi József, az intézmény 1999-ben megválasztott
igazgatója kalauzolt bennünket.

Együttmûködés a megyei és a városi intézmény között

Gondolatok a könyvtárban

„Székesfehérvár 
és Fejér megye egymásra

van utalva”
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összevonásával hozták létre, régi helyü-
kön, a Bartók Béla téri épületben. Ünne-
pélyes avatása 1952. augusztus 19-én
volt. A könyvtár 1955-ben, Vörösmarty
Mihály halálának 100. évfordulóján vet-
te fel a költõ nevét. A megyei könyvtár
városi fiókkönyvtárakat is mûködtetett.
Késõbb az egyik fiókkönyvtárból lett a
városi könyvtár központja. A végleges
szétválás a megyei és a városi könyvtár
között 1978-ban történt meg. 

Az olvasói terek jelenlegi állapota
1980-ban alakult ki. Az olvasóterem és a
gyermekkönyvtár a volt ciszterci gim-
názium épületében kaptak helyet és
2005-ben itt lett kialakítva az audiovi-
zuális részleg is. 

Az állomány jelenleg 390 ezer doku-
mentumot tartalmaz. Ebbõl 275 ezer db
könyv, 16 ezer db idõszaki kiadvány, a
fennmaradó rész pedig más
dokumentumtípus: hangle-
mez, video, CD, CD-ROM,
DVD, helyismereti kis-
nyomtatvány. 

MEGYEI 
FELADATELLÁTÁS
Bár a megyei könyvtár láto-
gatóinak 65%-a fehérvári il-
letõségû, jelentõs különbsé-
gek vannak a megyei és a vá-
rosi könyvtár között. A me-

gyei könyvtár jelentõs többletfeladatokat
lát el. Teljességre törekedve gyûjti a Fejér
megyei vonatkozású dokumentumokat,
és Fejér megye önkormányzati könyvtá-
rainak segítése is a feladata. (A megyei
könyvtár munkatársai a községi könyv-
tárak leltározásában, új munkatársak
betanításában segédkeznek). Másik fon-
tos feladat a megye könyvtári statisztiká-
jának összeállítása, valamint 2002 óta
egy minisztériumi rendelete alapján a
megyei intézmény végzi a könyvtárak
szakfelügyeleti vizsgálatát is. Ezen kívül
évente 4 alkalommal a megye könyvtá-
rosainak továbbképzése is a megyei
könyvtár szervezésében folyik. 

A könyvtár tagja az Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszernek. A rend-
szer lényege, hogy a megye lakosai a saját
települési könyvtárukban is megrendel-

hetik a megyei könyvtártól
a keresett dokumentumot.
Az olvasó egy héten belül
hozzá tud jutni a kért
anyaghoz. Az ilyen módon
szolgáltatott mennyiség te-
kintetében a megyei könyv-
tárak között évek óta az elsõ
háromban van az intéz-
mény. Az igazgató mégsem
erre a legbüszkébb, hanem
arra, hogy egy néhány éve
elvégzett elégedettségi fel-

mérés szerint az ol-
vasók leginkább a
könyvtárosok szak-
mai felkészültségével
és hozzáállásával elé-
gedettek. 

ÁTALAKULÓ 
OLVASÁSI 
SZOKÁSOK
Komlósi József igaz-
gató elmondása sze-
rint az olvasási szo-
kások jelentõs átala-
kulása ment végbe
az elmúlt években.
Ha nem is nagy
mértékben, de csök-
kent a könyvtárat
használók létszáma
országosan és a megyében is, mintegy 5-
6%-kal. A jelenség nagyrészt az internet
elterjedésével és demográfiai okokkal
magyarázható. Mindez a folyamat el-
lensúlyozható olyan többletszolgálta-
tásokkal, amelyek az otthon használt
„hálóról” nem elérhetõek – folytatja az
igazgató. Ilyenek például EBSCO-adat-
bázisok. Az EBSCO Publishing-gel, a
világ egyik legnagyobb folyóiratcikk-
adatbázis elõállítójával és forgalmazójá-
val kötött országos felhasználói szerzõ-
dés keretében az olvasók közel 8000,

– KULTURÁLIS ÜGYEKBEN VOLTAK
ELÕZMÉNYEI ENNEK A BIZOTTSÁGI
ÜLÉSNEK?

– Én az elõzõ ciklusban is tagja
voltam a székesfehérvári kulturális
bizottságnak, ráadásul abban az idõ-
ben a város és a megye vezetõjét is
ugyanaz a párt adta, tehát pártpoliti-
kai konfliktusról nem lehetett szó,
mégsem történt semmi. Semmilyen
közös munka, közös gondolkodás
nem folyt. Abban a négy évben egyet-
len egy együttes ülésre sem került sor
a két kulturális bizottság között. Pe-
dig a könyvtár esetében is látjuk, hogy
szükség volna egy korszerû, modern
városi és megyei könyvtárra, amirõl
egyébként már közel 20 éve szó volt,
szó van, de sajnos az eltelt idõ hosszát
tekintve a határozott szándék mindig
hiányzott. A cselekvéshez természe-
tesen magasabb döntéshozói szintû
elszántság szükséges!

– MIK LEHETNEK A MEGYE ÉS A VÁ-
ROS KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS FOR-
MÁI?

– Mindenképpen szükség van az
együttmûködésre, mert Székesfe-
hérvár és Fejér megye egymásra van
utalva, és nem csak azért mert az in-
tézmények egymás területein van-
nak, hanem azért is mert nekünk
szolgálnunk kell a lakosságot, nem
nézve azt, hogy ki fehérvári és ki pe-
dig más megyei településrõl jövõ. A
megyében lakó polgárok sem asze-
rint látogatnak kulturális intéz-
ményt, hogy annak ki a fenntartója.
Például a Megyei Könyvtár városi és
megyei feladatokat is ellát. De
ugyanez a helyzet a városi fenntar-
tású színházzal is. De mondok más
példát. Székesfehérvárnak a mai na-
pig nincsen várostörténeti múzeu-
ma, pedig az alapanyag megvan
hozzá, a megyei múzeumnál, vagy

ott a Fehérvári Babaház kérdése.
Megyei tulajdonban lévõ épületben
város által kötött megállapodás ke-
retében mûködik. Ezzel is azt aka-
rom hangsúlyozni, hogy a város és a
megye ezer szállal kötõdik egymás-
hoz, elengedhetetlen az állandó
kapcsolattartás, a következõ évek
folyamataiban a közös gondolkodás,
tervezés, a közös operatív munka.

– A KÖNYVTÁR PÉLDÁJÁRA VÁRHA-
TÓ-E TOVÁBBI INTÉZMÉNYEKNÉL IS
KÖZÖS TERVEZÉS?

– A bizottság szándéka határo-
zottan ez, de hogy ennek látható
eredménye lesz-e, bizottsági szinten
ezt nem tudjuk garantálni. Ehhez,
mint már említettem, magasabb
döntéshozói szinten is hasonló gon-
dolkodás szükséges. Amennyiben ja-
vaslati szinten egységesek az állás-
pontok a végsõ döntés a Közgyûlés
kezében van.  

Komlósi József
igazgató 

1999 óta vezeti
az intézményt
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nagyobb részben nemzetközi tudomá-
nyos kiadók angol nyelvû folyóirataihoz
férhetnek hozzá. Hasonló szolgáltatás a
NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovi-
zuális Archívum – a magyar nemzeti
mûsorszolgáltatói kötelespéldány archí-
vum, amely az országos földfelszíni ter-
jesztésû televíziók és rádiók magyar
gyártású vagy magyar vonatkozású mû-
sorait gyûjti, tárolja, feldolgozza, és az
így létrejövõ adatbázisban keresési és
megtekintési lehetõséget biztosít. És ter-
mészetesen internethasználatra is nyílik
lehetõség mindössze 200 Ft/óra díjazás
ellenében. Sõt különbözõ tanfolyamok-
kal is növelni szeretnék a könyvtárhasz-
nálók számát. Ilyen például az õsztõl in-
duló elektronikus ügyintézés tanfolyam. 

EGYÜTTMÛKÖDÉS 
Az igazgató szerint a megyei és a városi
könyvtár között mindig is jó volt az
együttmûködés. Régóta tervbe van véve
egy korszerû megyei és városi könyvtár
felépítése, hisz a jelenlegi megyei könyv-
tár épületei tovább nem bõvíthetõk és
már most is feleannyi hely van, mint
amennyire szükség lenne. A könyvtár-
használók érdekében tehát szükség van
egy új, közös könyvtárra. Ennek a folya-
matnak a felgyorsítása is szóba került a
Fejér Megyei Önkormányzat Oktatási és
Kulturális Bizottságának és a Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Kulturális és
Turisztikai Bizottságának ez év eleji
együttes ülésén. Mi több, a két bizottság
megbízta a két könyvtár vezetõjét, hogy
közösen készítsenek egy szakmai kon-
cepciót a székesfehérvári megyei-városi
könyvtár tervezéséhez. Ez az anyag el-
készült. Remélhetõleg a két önkormány-
zat együttmûködésével megtalálhatóak
lesznek azok a források, mely az új in-
tézmény létrejöttét elõsegítik. – H. Z.

Nyitva tartás
KÖLCSÖNZÉS FELNÕTTEK
SZÁMÁRA, OLVASÓTEREM

Hétfõ-Péntek Szombat Vasárnap
10.00–19.00 10.00–17.00 Zárva

AUDIOVIZUÁLIS ÉS
SZÁMÍTÓGÉPES RÉSZLEG

Hétfõ-Péntek Szombat Vasárnap
10.00–18.00 10.00–17.00 Zárva

GYERMEKRÉSZLEG
Hétfõ-Péntek Szombat Vasárnap

12.00–18.00 10.00–17.00 Zárva

A könyvtár minden hónap 
elsõ hétfõjén zárva!

Beiratkozási díj: 1200 Ft/év
Nyugdíjasoknak, diákoknak, 

gyesen, gyeden lévõknek: 600 Ft/év
16 év alattiaknak és 70 éven 

felülieknek: ingyenes.
A Vörösmarty Mihály Megyei 

Könyvtár honlapja: www.vmmk.hu

L. Simon Lászlót, a
Fejér Megyei Ön-
kormányzat Oktatá-
si és Kulturális Bi-
zottságának elnökét
kérdeztük az együt-
tes bizottsági ülésrõl 

– EGYSZERI ALKALOM VOLT A KÉT BI-
ZOTTSÁG EGYÜTTES ÜLÉSE VAGY REND-
SZERESSÉ KÍVÁNJÁK TENNI?
– Nagyon fontosnak gondoljuk a folya-
matos egyeztetést. A városi politikusok
részérõl erre van is fogadókészség, még
akkor is, ha egyes hivatalnokok némi
cinizmussal naiv és eleve kudarcra ítélt
kísérletnek titulálták a kezdeménye-
zést. Lehet, hogy végül nem sikerül át-
ütõ eredményeket elérni, de együtt kell
gondolkodnunk, ezért mi folyamatosan
kezdeményezõk leszünk. Értelmiségi-
ként ugyan néha bátortalanul vagy ru-
tintalanul mozgok a politikai pályán, de
közben remélhetõleg olyan civil szem-
pontokat is sikerül érvényesíteni, ame-
lyek kicsit tompíthatják a mindent ma-
ga alá gyûrõ technokrata szemléletet.
– MILYEN KÉRDÉSEK KERÜLTEK SZÓBA A

KÖZÖS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN, MELY KULTU-
RÁLIS INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN LEHET
SZÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL?
– Elsõdlegesen fontosnak a könyvtár
helyzetének rendezését gondolom.
Olyan korszerû, a 21. századi igényeket
kielégítõ székesfehérvári intézményre
van szükség, amely méltó a megyeszék-
helyhez, s kiszolgálja a megye teljes la-
kosságát. Ehhez a szellemi háttér meg-
van, hiszen kiváló szakemberek dolgoz-
nak mind a városi, mind a megyei
könyvtárban. Most a problémát 17 éve
maga elõtt tologató politikán a sor, ha a
pártpolitikát félretéve össze tudna fogni
a város és a megye vezetése, országosan
is jelentõs eredményeket tudnának elér-
ni. Vannak elõttünk pozitív példák: mi-
közben Debrecenben már a második
színházat építik fel, a vidéki Magyaror-
szág legnagyobb kiállítóterével, egy új
Modern és Kortárs Mûvészeti Központ-
tal is büszkélkedhet a cívis város.
– LESZNEK E KÖZÖS VÁROSI ÉS MEGYEI
KULTURÁLIS PROJEKTEK?
– Most is számos közös projekt van. A
megye számos intézménye a megye-
székhelyen található, így természetes,
hogy a könyvtár, a múzeum, a mûve-
lõdési központ a fehérváriak igényeit is

igyekszik kielégíteni, s így érthetõ,
hogy vannak a város által is támogatott
programok, események. Az együttmû-
ködést azonban lehetne bõvíteni, illet-
ve a most még életben levõ finanszíro-
zási szerzõdést felülvizsgálni, és jobb
konstrukciót kialakítani. De ez már
nem az én hatásköröm, hanem az el-
nök asszonyé és a polgármester úré.
– ÖN A NEMZETI ÜNNEPEN IRODALMI
MUNKÁSSÁGÁÉRT JÓZSEF ATTILA-DÍJAT
KAPOTT. ELISMERT ALKOTÓKÉNT, KULTÚ-
RASZERVEZÕKÉNT MIÉRT ÉRZI FONTOS-
NAK, HOGY POLITIZÁLJON IS?
– Az az álláspontom, hogy nem enged-
hetjük át az élet minden területének az
irányítását, szervezését a profi politi-
kusoknak. A politizálás, a polisz ügyei-
nek az intézése nem korlátozódhat a
négyévenkénti szavazásokra. Szakpo-
litikával, kultúrpolitikával pedig már
régóta foglalkozom, s talán a politika
logikájától eltérõ szemléletem a politi-
kai döntéshozatalt is segítheti, feltehe-
tõen ezért számít a segítségemre és a
tanácsaimra az elnök asszony is.
Ugyanakkor nem örülök a politika de-
valválódásának, számos kérdésben a
politikusoké a felelõsség, fontos volna,
hogy felkészült, hiteles, a közösség ér-
dekeit szem elõtt tartó emberek vezes-
sék az országot, az önkormányzatokat. 

Mi folyamatosan kezdeményezõk leszünk
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gy központi, fákkal borított rét
körül a korábban bányásztelep-
ként mûködõ házcsoportban él-
nek, dolgoznak, tanulnak az el-

mebetegek és az értelmi fogyatékosok.
Itt találkozott a Fejér Lap
stábja Dezsõ Józseffel, az ott-
hon igazgatójával. Az intéz-
mény 1963-ban jött létre,
amikor a bánya bezárása mi-
att üressé váltak az épületek.
Eredetileg szociális otthon-
ként is mûködött, idõsek el-
látása is folyt a falak között,
de késõbb fogyatékkal élõket
és pszichiátriai betegeket is
ápoltak-rehabilitáltak az in-
tézményben. A terület nagy-
sága miatt persze megvolt a
lehetõség az elkülönülésre.
Itt helyezték el a nehezen ke-
zelhetõ, antiszociális szemé-
lyeket is. 1987-ben az idõse-

ket a mezõszilasi öregek otthonába
helyezték át. Innentõl elmebetegeket
és fogyatékkal élõket gondoznak a
gánti intézményben.

2000-tõl nagyobb fejlesztésekre volt
lehetõség, köszönhetõen az Orbán-
kormány idején elindított pályázati
forrásoknak. Férfi és nõi lakóotthono-
kat építettek fel, ahol saját konyhával
rendelkeznek, így az ápoltak az önellá-
tást is gyakorolhatják. Az otthonba
ugyanis gyakran hosszú kórházi keze-
lés után érkeznek a lakók, akik elõtte
átesnek az úgynevezett hospitalizációs

betegségen. Ez azt je-
lenti, hogy elvesztik az
önellátás képességét, és
teljesen ráhagyatkoz-
nak az ápolók, orvosok
döntéseire. A gánti ott-
hon egyik fõ feladata
éppen az, hogy vissza-
vezesse az itt lakókat az
önálló életvezetés ké-
pességére.

Napközben kiscso-
portos foglalkozáson
vesznek részt a bentla-
kók. Az önellátás meg-
tanulására  tankonyha
áll rendelkezésre. Az
ügyesség fejlesztésére

kézmûves szobát építettek ki. A mun-
kavégzésre képesek napi rendszeres-
séggel dolgozhatnak is, sõt szakképesí-
tést is tudnak szerezni.

Ma 257 ápolt él az otthonban. Az
évek során a lehetõségekhez mérten
bõvítették a férõhelyeket, de még így is
rengetegen (átlagban 70-en) vannak
várólistán, többségében pszichiátriai
betegek. Éveket kell várni egy-egy
hely felszabadulására. A három lakó-
otthonnal együtt három tetõtér is be-
építésre került. A dolgozók létszáma
107, ennek kétharmada szakdolgozó,
akik közvetlenül az ellátottakkal fog-
lalkoznak. A dolgozók 22 százaléka
felsõfokú végzettséggel rendelkezik,
ez a jó arány az elmúlt évek eredmé-
nye, sokan most fejezték be legmaga-
sabb szintû tanulmányaikat. Így jó
szakmai csapattal rendelkezik az in-
tézmény. 

Naponta orvosi, hetente kétszer
pszichiátriai szakorvosi rendelés biz-
tosítja az orvosi ellátást. Gondot fordí-
tanak a lakók mentális gondozására, a
személyi higiéniára. Az ellátáshoz tar-
toznak különbözõ készségfejlesztõ, te-
rápiás, egyéni foglalkoztatások. Mû-
ködik irodalmi, tánc és sport szakkör.
A fodrászati szolgáltatásokat az intéz-
ményben e célra kialakított helyiség-
ben igénybe lehet venni. Az épületek
társalgóiban található híradástechni-
kai készülékek segítik a szabadidõ
hasznos eltöltését, központosított TV,
videóhálózat van kiépítve, havonta
különbözõ rendezvényekkel színesítik
a mindennapjaikat.

Nemrégiben a minisztériumból ér-
kezõ látogatók is kifejezték elismeré-
süket a látottak alapján, és a Fejér Lap
stábja is úgy látta, hogy a társadalom
peremére szorult csökkent képességû
embertársaink itt, Gánton biztonságos
körülmények között, jó kezekben van-
nak. Csak remélni lehet, hogy itt meg-
tanult képességekkel, a rehabilitáció
után minél többen vissza tudnak il-
leszkedni a társadalomba. – R. G.

A Vértes lábainál, Gánt község határában különös hely található:
a Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon pszichiátriai betegek és
értelmi fogyatékosok otthona, akik egy héthektáros területen,
szinte egy külön kis faluban élik életüket.

Dezsõ József, az
otthon igazgatója 

VVéérrtteessii  ootttthhoonn  aa  ffooggyyaattéékkkkaall  ééllõõkk  sszzáámmáárraa

Gánti menedék

E
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zékesfehérváron mutatta be új sza-
kácskönyvét Orbán Viktor felesége,
Lévai Anikó. Az immár második
kiadást megélt kötetet nagy érdek-

lõdés kísérte nem csupán a belvárosi
könyvesházban, ahol a szerzõnõ dedi-
kálta írását, de telt ház fogadta a Szent
István Mûvelõdési Házban is, ahová ba-
ráti beszélgetésre hívták az érdeklõdõ-
ket. A találkozón Gergely Éva énekmû-

vész vállalta a konferanszié szerepét és
mutatta be a hallgatóságnak Lévai Ani-
kót, az ötgyermekes családanyát, az
egykori miniszterelnök feleségét. Anikó
bevallotta, hogy õ nem szakács, még
csak nem is cukrász, ám amibõl merít-
hetett, az a „kötelezõ” névnapok, jeles
események, ünnepi alkalmaira történõ
készülõdés. Egy népes családban házi-
asszonyként a legkülönfélébb finomsá-

gokat is el kell tudni készítenie. A szer-
zõnõ elismerte, hogy a szakácskönyvbe
valójában azt is bele írhatta volna, hogy
„nem kezdõknek” való. A munkájában
segítette Gáspár fia is, aki számos építõ
kritikával illette anyukája készülõ mû-
vét. „A konyhaablakból” címû könyvet a
szerzõnõ évszakok szerint négy sza-
kaszra bontotta, ezekhez alakította ki
arányosan elosztva a receptleírásokat.

Téved, aki ezek után azt gondolná,
hogy hagyományos, sütõs-fõzõs kiad-
ványról beszélünk. A könyv ennél jóval
gazdagabb. Nem véletlenül. Lévai Ani-
kó, aki falusi környezetben nevelkedett,
az ételkülönlegességek ajánlásai mellé a
népies hiedelemvilágból, a nagymamák-
tól, nagynéniktõl hallott történetekbõl
többet beleszõtt a munkába. Írásaiban a
tengernyi finomság mellett megelevene-
dik a legendáriumok, mesék világa.

– SZÜCS GÁBOR

ozzávetõleg két hét telt el a lapindí-
tás óta, s a Fejér Megyei Napilap
szerkesztõségében új gárda állt
össze. A munkatársak többsége ko-

rábban más sajtóorgánumoknál dolgoz-
tak. Nem titok: egy évtizedek óta létezõ,
jól kiépített kapcsolatrendszerrel rendel-
kezõ napilap mellé igyekszik most az új,
naponta megjelenõ újság felzárkózni – és
legfõképpen népszerûvé tennie magát az
olvasóközönség elõtt. A megalakulást kö-
vetõ kezdeti nehézségeken már túlléptek.

– Mint minden újszerû kezdeménye-
zés esetében, úgy a mi lapunk számára is
komoly kihívást jelentettek a technikai
problémák mielõbbi megoldása és kapcso-
latrendszerünk kiépítése. Az olvasóktól

kapott visszajelzések alapján tudjuk, hogy
még léteznek bizonyos helyeken terjesz-
tési problémák, ezért sajnos több helyen
nem tudnak vásárolni a lapunkból –
mondta el a Fejér Lap érdeklõdésére Nagy
Zoltán Péter.  A felelõs szerkesztõ hozzá-
tette, hogy állandó olvasói rovatot is indí-
tottak a hasábokon, hiszen érzékelik,
hogy komoly igény van rá. Már az elsõ
számok után is több visszajelzés érkezett.

– Az olvasók a települések polgármes-
tereinek az újságon keresztül közérdekû
kérdéseket szeretnének feltenni, vagy 
újságírói beszélgetések során választ ta-
lálni aktuális problémáikra. 

Különösen a történelmi egyházak
képviselõi részérõl kaptak a lap munka-

társai olyan észrevételeket, hogy a kö-
zösségek alkalmairól rendszeres tájékoz-
tatásra kérnek helyet az újságban.

Nagy Zoltán Péter elmondta, szükség
van még a külsõs tudósítói hálózatuk bõ-
vítésre. A munkatársak feladata lesz a
megye településeinek, városainak hírei-
nek összegyûjtése.

Az említetteken kívül nagy hangsúlyt
kell fektetni arra is, hogy a napilapban
biztosítva legyen a hirdetési lehetõség,
ugyanis a „versenytárs” lapban közel há-
rom oldalt szentelnek a reklámok, hirde-
tések számára. 

– A kezdõ lépést megtettük azzal,
hogy az elõfizetési szelvény mellett meg-
jelentettük az apróhirdetési lehetõségek
felhívási ûrlapját, ennek kitöltésével a
szolgáltatásokat igénybe tudják venni.

A felelõs szerkesztõ elmondta: so-
kan azt értékelik a lapban, hogy nem
arrogáns és nem kívánja követni a saj-
tócikkekkel fûszerezett botrányos ese-
teket, ugyanakkor az építõ, kritikai
írásokat várja az olvasóközönség. A
szerkesztõ csapat nem elbizakodott,
ugyanakkor remélik, hogy a megyei
olvasók elvárásaink képesek lesznek
megfelelni. – Szücs 
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Egy rendhagyó 
szakácskönyv

S

H

Az elõzetes próbaírásokat követõen elsõ alkalommal április 28-án,
szombaton indult el útjára az új Fejér Megyei Napilap. A tapasz-
talatokról és visszajelzésekrõl érdeklõdtünk Nagy Zoltán Pétertõl,
a lap felelõs szerkesztõjétõl.

Lehet-e izgalmasan, könnyen fogyasztható éte-
lekrõl receptkönyvet írni? Olyat, amely az ízletes
finomságok leírása mellett, megszívlelendõ gon-
dolatokat tartalmaz, egyúttal vegyíti a szerzõ ta-
pasztalatait a külföldön szerzett élményeivel?
Mindezt Lévai Anikó új könyvében lehet megta-
lálni, ahol a hagyományok, a családi legendárium-
ban megõrzött finomságok leírásai is helyet kap-
tak. Így állt össze „A konyhaablakból” címû kötet.

Bölcsõdal a Fejér Megyei
Napilap indításáról
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megjelenteket – közöttük külön
az egykori alapító dédunokáját,
Csalai Kégl Miklóst – a fenntar-
tó nevében Gombaszöginé dr.

Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés el-
nöke köszöntötte, a mûsorban pedig a
kórház énekkara lépett fel. A közgyû-
lés elnöke beszédét azzal a bejelentés-
sel kezdte, hogy nem hagyományos
köszöntõre készült: „Az egészségügy
mai helyzetében furcsa lenne egy pá-

toszos, költõi idézetekkel teletûzdelt
szépítõ elmélkedés.” Ezután a kórház
alapítását megörökítõ emléktábla egy
mondatát idézte„: Ezen közkórházat
az Úrnak 1900. esztendejében,
Hübner Jenõ mûépítész tervei sze-
rint, Fejér vármegye építette. Az épí-
tési költség csalai Kégl György birto-
kos 200 ezer koronát tevõ nagylelkû
adományából és a vármegye közönsé-
ge által megszavazott pótadóból fe-

deztetett. Ezen közkórház a törvény-
hatósági bizottság egyhangú határo-
zatával a nemes adományozó, csalai
Kégl György úr nevérõl Szent György
Közkórháznak örök idõkre elnevez-
tetett.” Az elnök asszony hangsúlyoz-
ta, hogy az új közkórház létesítése ér-
dekében az egész megye fogott össze
akkoriban, vállalva a különadó meg-
fizetését. Ugyancsak az alapításkori és
a mostani viszonyok összehasonlítá-
saként mondta el, hogy akkoriban a
város is a megye betegeinek segítségé-
re sietett, egy kivételes nagyságú tel-
ket ingyen biztosított az építkezés-
hez.

Rámutatott, hogy a millennium
korszakának földbirtokosa tehát –
mintegy Fejér vármegyei Széchenyi
Istvánként – adományozott, s alapve-
tõ feladatának tekintette a szegények-
rõl, nincstelenekrõl való gondosko-
dást is. Ezt vetette össze a XXI. század
Magyarországának viszonyaival,
amikor is a kormány „százmilliós
forrásokat von ki az egészségügybõl,
európai hírû kórházakat szüntet meg,
nemegyszer azok értékes ingatlanjai-
ra kacsingatva”. 

A nem éppen vidám mondandó zá-
rásaként a közgyûlés elnöke azzal tért
vissza az ünnepség emelkedett han-
gulatához, hogy határozottan, tuda-
tosan felelõsséget vállalva kijelentette:
a Fejér Megyei Közgyûlés nem hagy-
ja cserben a társadalom legkiszolgál-
tatottabb rétegeit, és azokat sem, akik
a sanyarú körülmények ellenére lelki-
ismeretük parancsa szerint, nagy hi-
vatástudattal gondoskodnak róluk.

A Fejér Megyei Szent György Kórház hagyományosan névadója
emléknapján tartja évenkénti szakmai ünnepségét, melyen átad-
ják a kitüntetéseket, díjakat és címeket az esztendõ jutalmazot-
tainak, és megköszönik az egészségügyi intézmény valamennyi
dolgozójának egész évi áldozatos munkáját. Az idei ünnepség
április 21-én volt a kórház Romhányi auditóriumában.

Szent György-napi
ünnepség a kórházban

A

Az ünnep alkalmából az egészségügyi miniszter Dr.
Gorgyán Ildikónak (II. Járóbeteg szakrendelõ, belgyó-
gyászat) és Szigeti Dezsõnének (központi mûtõk) Pro
Sanitate Emlékérmet adományozott. A kórház vezetésé-
tõl Szent György Emlékérmet kapott Dr. Cseh József
(Onkológia); Dr. Szabó Tamás (I. Belgyógyászat);
Szánti Istvánné (II. Szakambulancia) és Csalai Kégl
Miklós, a kórházat alapító csalai Kégl György dédunoká-
ja. Kiváló Kórházi Dolgozó címben részesült Horváthné
Gáti Erika (Traumatológia); Dr. Székely Iván
(I.Belgyógyászat); Szücsiné Fekete Éva (Anesz-
teziológia); Rappai Istvánné (Pénzügyi osztály). Fõigaz-
gatói dicséretet kapott Valkár Csabáné (Radiológia); Dr.
Kandár Zoltán (Traumatológia); Horváth Róbert (Tü-
dõgondozó); Dienes Gábor (Mûszaki osztály). Kiváló
Ápoló címmel az idén Fürész Miklósné (KAIBO); 

Horváth Lászlóné (Fül-Orr-Gégészet) és Csincsi
Józsefné (SBO) kiemelkedõ munkáját ismerték el. 
A Prof. Dr. Romhányi György Emlékplakettet idén Dr.
Solt István fõorvos (I. Belgyógyászat) és Dr. Móricz Ist-
ván fõorvos (Fül-, Orr, Gégészet és Fej-, Nyaksebészet)
nyerte el. Szent György napi pályamunkájával szakdol-
gozói kategóriában az I. helyezést Németh Lajosné
(Szülészet-Nõgyógyászat), a II.-at Tóth Zsuzsanna
(Oktatási csoport), a III.-at Kiss Tamásné (Újszülött-,
Csecsemõ- és Gyermekosztály) érdemelte ki. Egyéb kate-
góriában II. helyezettként Bércesi János és Szijjártó
Pálné (Bér-, és Munkaügyi osztály) társszerzõként ké-
szített munkáját, III. helyezettként Timár László
(Munkavédelmi, Tûzvédelmi és környezetvédelmi osz-
tály), Szánti Istvánné (ápolási igazgató helyettes) és
Rácz György (Controlling csoport) pályázatát díjazták.
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MMáájjuuss  44--2200..
8. Kortárs Mûvészeti
Fesztivál, Székesfehérvár,
Belváros, Városház tér
www.kortarsfesztival.hu
MMáájjuuss  1111--2200..
XXVI. Bicskei Napok
MMáájjuuss  1188--1199..
Maja Nap
Dunaújváros, Intercisa
Múzeum, Római Kõtár és
Romkert,
MMáájjuuss  1188--2200..
Floriana Mûvészeti Napok
Csákvár utcái, terei,
intézményei
MMáájjuuss  1199..
Népi Fogathajtó Verseny
Nagylók, Lovaspálya, 
MMáájjuuss  1199..
Sárkányhajó Verseny
Sukoró, www.vvsi.hu
MMáájjuuss  1199--2200..
Etyek Pincefesztivál
MMáájjuuss  2200..
Cantate Kamarakórus 15
éves jubileumi koncertje
Lajoskomárom
MMáájjuuss  2233--2266..
Bor-Lakoma
Székesfehérvár, Belváros,
Városház tér
www.szekesfehervar.hu
MMáájjuuss  2244--2255..
Szent István Napok, Káloz
MMáájjuuss  2255..
Duna-Rallye 2007
Dunaújváros utcái
MMáájjuuss  2255--2266..  ((1166..0000  óórraa))
Borverseny-Díjátadás
Csákvár, Szt. Orbán tér

MMáájjuuss  2255––2277..
Iron Fisherman 2007.
Horgászverseny
Nagylók, Piroska-tó
MMáájjuuss  2266..
Velencei-tavi Évadnyitó
Ünnepség
Agárd, Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és
Szabadidõközpont,
www.vvsi.hu
MMáájjuuss  2266--2277..
XVII. Nemzetközi
Sárkányeresztõ Találkozó,
Pákozd
MMáájjuuss  2266--2277--2288..
Virágálom Pünkösdkor
Székesfehérvár, Belváros,
Városház tér
MMáájjuuss  2277..
Balatonbozsoki Pünkösdi
Vigasságok
Enying-Balatonbozsok
MMáájjuuss  2277..
Majális az Akácligetben
Lajoskomárom
MMáájjuuss  2288––JJúúnniiuuss  33..
III. Alba Regia
Nemzetközi Filmfesztivál
Székesfehérvár,
Vörösmarty Színház,
Barátság Klubmozi,
Cinema City Alba 
Plaza, Pelikán udvar,
Vidámparki Szabadtéri
Színpad
www.ariff.hu
MMáájjuuss  2299  --JJúúnniiuuss  33..
Jubileumi Ünnepség –
1000 éves Pentele
Dunaújváros, Bartók

Színház, Pentelei
Klubház, Kovácsmúzeum 
JJúúnniiuuss  11––33..
Aba Napok
Aba
JJúúnniiuuss  11––33..
III. Európai Dísznövény és
Kertmûvészeti Napok
Fehérvárcsurgó, Károlyi
Kastély parkja
www.karolyi.org.hu
JJúúnniiuuss  11--55..
Mozaik Mûvészeti
Fesztivál
Dunaújváros, Petõfi liget
JJúúnniiuuss  99..  ((99--1199  óórraa))
Tradicionális Történelmi
Várjáték
Szabadbattyán, Kula tér
JJúúnniiuuss  1155––1177..
XVI. Sárbogárdi Napok
Sárbogárd
JJúúnniiuuss  1166..
Horgászverseny 
a Lépakúti tónál
Pusztavám
JJúúnniiuuss  1166..
Sárkányhajó Fesztivál
Sukoró, www.vvsi.hu
JJúúnniiuuss  1166––1177..
Pusztavámi Napok
Pusztavám
JJúúnniiuuss  1166––1177..
Vértesi Futófesztivál
Csákvár, Sportintézmény
JJúúnniiuuss  1166--1177..
Mûvészeti Iskolák Zenei
Tagozatának Hangszeres
Regionális Hangversenye
Dunaújváros, Bartók
Színház

Megyei programajánló (május 15.–június 17.)
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