
Széles körű összefogás-
sal rendezték meg Szé-
kesfehérváron a 78. ün-

nepi könyvhetet és a  6. gyer-
mekkönyvnapokat. A Szent Ist-
ván Művelodési Házban tartot-
ták az ünnepélyes megnyitót.

2
Hagyományosan június
első hetében ünnepel-
jük a pedagógusokat,

óvónőket, tanítókat. A Fejér Me-
gyei Önkormányzat június 1-jén
a megyeháza dísztermében tar-
totta ünnepségét.

3
Vál Község Önkor-
mányzata az idén má-
jus 18–19-én, ötödik

alkalommal rendezte meg a Vaj-
da-napokat. A színvonalas ren-
dezvény keretében megalakult
a Váli Faluvédő Egyesület.

5 A május 19–20-i  hét-
végén ötödik alka-
l o m m a l r e n d e z t é k

meg az Etyeki Pincefesztivált.
A programsorozat vendége volt
a Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
ke is.

11
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Mutassunk példát az
együttműködésből!
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
javaslatcsomagja Warvasovszky
Tihamér polgármesterhez. – 4. OLDAL

Fejér megye 
délvidékén – Cece
Megyejáró rovatunkban a papri-
katermesztéséről híres Cecét
mutatjuk be.                   – 8. OLDAL

A törvény szigorának
érvényesülnie kell, 
a társadalom érdekében
Interjú Balsay Istvánnal, a megyei
közgyűlés alelnökével. – 10. OLDAL

Nem vagyok annyira pesz-
szimista, hogy azt mond-
jam, végképp nincs kiút
Beszélgetés Kalász Mártonnal, az
Írószövetség elnökével. – 8. OLDAL

F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p

Évadnyitó a Velencei-tavonÉvadnyitó a Velencei-tavon
ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A NYÁRI SZEZONKEZDÉSRŐL – 6. OLDAL
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Május utolsó napjaiban I. János Károly
spanyol király és felesége, Zsófia ki-
rályné háromnapos hivatalos látoga-
táson Budapesten tartózkodott. Má-
jus 30-án a spanyol király a magyar
köztársasági elnök, Sólyom László
tiszteletére fogadást adott a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermé-
ben. Az eseményen részt vett
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke is.

Május 18-a a múzeumi világnap. Ebbõl
az alkalomból a Szent István Király
Múzeum fehérvári Babaházában várta
az érdeklõdõket az a kiállítás, amely a
bodrogközi Karos községnél feltárt
honfoglalás kori síremlékeket mutatja
be. Az évtizedes hagyományõrzõ ese-
ményt az idén rendhagyó módon ün-
nepelték hazánk közgyûjteményei. 
A 24 országos és 19 megyei múzeum le-
letanyagának idáig ugyanis a Nemzeti
Múzeum adott otthont. 

A Megyei Múzeumok Szövetségének
ötlete nyomán idén azonban a dunán-
túli és az alföldi múzeumok úgy fogtak
össze, hogy kicserélték a kincseiket. Így
kerültek hozzánk is a Borsod megyei
múzeum leletei. A szakemberek ezzel a
kezdeményezéssel szerették volna még
különlegesebbé tenni ezt az eseményt. 
A Babaházban rendezett ünnepségen a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke köszön-
tötte az érdeklõdõket, és a Borsod Me-
gyei Múzeum munkatársait. 

Könyvhét
és gyermekkönyvnapok
Széles körû összefogással rendezték
meg Székesfehérváron a 78. ünnepi
könyvhetet és a 6. gyermekkönyvna-
pokat. A május 30. és június 11. közöt-
ti programfolyam szervezõi és támo-
gatói sorában ott volt  a Szent István
Mûvelõdési Ház, a Vörösmarty Mi-
hály Megyei Könyvtár, a Székesfehér-
vári Városi könyvtár, a Vörösmarty

Társaság, a LAP-ICS Kft. Vajda János
Könyvesboltja, a Nap Antikvárium és
a Libri Kft., valamint a Fejér Megyei
Hírlap, a Fejér Megyei Önkormány-
zat és Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata. A Szent Ist-
ván Mûvelõdési Házban tartott ünne-
pélyes megnyitón Gombaszögibé dr.
Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés el-
nöke tartott beszédet. (A Könyvhét
kapcsán Kalász Mártonnal, az
Írószövetség elnökével készített inter-
júnkat a 13. oldalon olvashatják.)

Királyi fogadás

A múzeumi világnapra
emlékeztek

Az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete 5. születésnapi évfordulós
ünnepségét tartotta június elején a Szent György Kórház ebédlõjében. A diny-
nyési Nyugdíjas Klub adott ajándékmûsort, valamint a nevelõotthoni fiatalok,
a nyugdíjas kórházi dolgozók fogadott unokái lepték meg mûsorral az ünnepel-
teket.  A közösségépítés mellett jelentõs karitatív tevékyenséget is folytató egye-
sület tagjait Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke sze-
mélyesen köszöntette az ünnepélyes alkalomból.

Ötéves az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete

A megyeháza adott otthont június ele-
jén  annak a tanácskozásnak, amelyet a
megyei rendõrfõkapitányság kezdemé-
nyezett, és a mentõszervezetek, a ka-
tasztrófavédelem, a közút kht. vezetõ
képviselõi, szakemberei illetve a megye
és a települési önkormányzatok 
vettek részt rajta. Megnyitóbeszédében
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a
megyei közgyûlés elnöke üdvözöl-
te a rendõrség kezdeményezését, és
kifejezte valamennyiünk közös kí-
vánságát: „azt szeretnénk, hogy aki
útra kel, az mind épen, egészsége-
sen haza is érjen”.

Sajnos, elõre tudható, hogy ez a
kívánságunk idén nyáron sem
teljesül. A figyelmetlenség, a fe-
gyelmezetlenség, a szabályok
áthágása mind megkövetelik a

maguk áldozatait. A konferencia részt-
vevõi arra szövetkeztek, hogy ezek az
áldozatok mégis minél kevesebben le-
gyenek. Utaltak az országos közleke-
déspolitikai koncepcióra, mely elõirá-
nyozta, hogy 2015-re a személyi sérü-
léses balesetek és a balesetben elhuny-
tak száma egyaránt legalább 30%-kal

csökkenjen. E cél elérésében segít-
hetnek az olyan programok, mint
a megyei önkormányzat támoga-
tásával vásárolt és a rendõrség ál-
tal a fiatalok oktatására használt
motorszimulátor; de a polgár-
mesterek e rendezvényen el-
hangzott javaslatai között sze-
repelt például a fokozott ellen-

õrzés, a szigorúbb szankcio-
nálás és a közlekedési morál
javítása is.

A közlekedés biztonságáért

Június elsõ hétvégéjén megyénk több
településén is megemlékeztek Magyar-
ország I. világháború utáni szétszagga-
tásáról, az úgynevezett trianoni béké-
rõl. Lepsényben az emlékparkban és

Ráckeresztúron a Hõsök terén Gomba-
szöginé dr. Balogh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyûlés elnöke volt az esemény
felkért szónoka. Hangsúlyozta: „a tria-
noni trauma soha nem gyógyuló seb a
magyarság lelkén, és mégis él  a re-
mény, hogy – ha az ország nem is, de –
a nemzetünk újra egyesül.”

Nemzeti gyásznapunk
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Több mint ötven település vendégeskedett
május 18. és 20. között Csákváron, az idei
Floriana napokon. A gazdag programsoro-
zatban többek között kórustalálkozó, szé-
pek és szépkorúak sportversenyei, fúvós-
zenekari és mazsoretttalálkozó illetve nép-
mûvészeti bemutatók között is választhat-
tak az érdeklõdõk. A háromnapos feszti-
vált támogatta a Nemzeti Kulturális Alap
és a Fejér Megyei Önkormányzat is.

Már tizenhetedik alkalommal ren-
dezték meg az idén Pákozdon a Nem-
zetközi Sárkányeresztõ Találkozót. 
A május 26-ai 27-ei programok leg-
látványosabb eleme kétségkívül a
színpompás papírsárkányok reptetése
volt; de minden bizonnyal jól szóra-

koztak a népmûvészeti mûsorok nézõi, a játszóhá-
zak, kézmûvesfoglalkozások látogatói is. A kétna-
pos fesztivált vasárnap 21 órakor éjszakai reptetés,
sárkányos tûzijáték zárta.

Hagyományosan június elsõ hetében
ünnepeljük a pedagógusokat, az óvó-
nõket, tanítókat, tanárokat. A Fejér
Megyei Önkormányzat június 1-jén a
megyeháza dísztermében tartotta ün-
nepségét, melyen elismerõ címben ré-
szesített pedagógusokat. Gombaszögi-
né dr. Balogh Ibolya beszédében a leg-
szebb hivatásnak nevezte a pedagógu-
si pályát. Kertészhez hasonlította a ta-
nárokat, tanítókat, akik megkapják a
fokozott gondozásra szoruló cseme-
téket, amelyeket éveken át kitartóan
ápolnak, nevelnek, távol tartják tõlük
a kártevõket, s ha szükséges, bekötö-
zik  a sebeiket – s teszik mindezt úgy,
hogy sokszor csak õk láttják elõre, a
vékonyka fácska milyen gyümölcsöt
fog késõbb teremni.

A 2007. évi pedagógusnap alkalmá-
ból címadományozásban részesültek:

FÕTANÁCSOS: IIppaaccss  LLáásszzllóó, igazga-
tó-helyettes (Seregélyesi Szakképzõ
Iskola és Kollégium); KKoovvááccss  DDeezzssõõ,
nyugdíjas mûszaki tanár (Seregélyesi
Szakképzõ Iskola és Kollégium);
RReeggõõss  JJáánnooss, informatika szakos tanár
(Seregélyesi Szakképzõ Iskola és
Kollégium); TTáállooss  KKaattaalliinn, német-
történelem szakos tanár (Táncsics
Mihály Gimnázium); TTeemmeessvváárrii
LLáásszzllóónnéé,, magyar-francia szakos tanár
(Vajda János Gimnázium, Postafor-
galmi Szakközépiskola és Kollégium);
PPáállhháázzii  ZZssuuzzssaannnnaa, igazgató-helyettes
(Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium); HHoorrvváátthh

IImmrréénnéé, gazdasági vezetõ (Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon)
MMááttyyáássii  SSáánnddoorr, diákotthonvezetõ
(Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon); CCssééccsseeii  PPáállnnéé,
igazgató-helyettes (Gõbel János
György Fejér Megyei Gyógypedagó-
giai Központ és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság) 

TANÁCSOS: VViinncczzee  JJóózzsseeff, kollégiu-
mi nevelõ (Dr. Entz Ferenc Mezõgaz-
dasági Szakiskola és Kollégium);
NNéémmeetthh  IIssttvváánnnnéé, iskolatitkár (Perczel
Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium);
LLeesszzkkoovvsszzkkii  AAllbbiinnnnéé, kollégiumi neve-
lõ (Petõfi Sándor Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium); BBoocczzáánnnnéé  KKiissss
MMáárrttaa óvónõ, gyógypedagógus (Óvo-
da, Általános Iskola, Speciális Szakisko-
la, Diákotthon és Gyermekotthon);
BBaallllaa  HHaajjnnaall, napközis nevelõ (József
Attila Általános Iskola); TTóóddoorrii
TTiibboorrnnéé  gyógypedagógiai asszisztens
(Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Speciális Szakiskola) 

FÕMUNKATÁRS: KKõõvváárrii  KKlláárraa,
gyermekfelügyelõ (Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon);
CCzziimmmmeerrmmaannnn  LLáásszzllóónnéé, adminsztrá-
tor, titkárnõ (Fejér Megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgáltató Intézet)

MUNKATÁRS: VVaarrggáánnéé  CCsseennddeess  IIllddii--
kkóó, ügyintézõ (Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola és Elõkészítõ
Szakiskola); EErrõõss  IIssttvváánn, szakosztály
technika felelõs (Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidõközpont)

Pedagógusok
köszöntése

Floriana napok

Székesfehérvárra
látogatott Böjte
Csaba atya Erdély-
bõl. A székesfehér-
vári Öreghegyi
Egyházközség ez

alkalomból gyûjtést kezdett az atya
által felkarolt erdélyi gyerekek meg-
segítésére. Mivel az egyházközség
anyagi lehetõségei nagyon szûkösek,
ezért arra kérik a lakosságot, támo-
gassák a rászoruló gyerekeket. A szer-
vezõk felhívják a figyelmet arra, hogy
a felajánlásokat az egyházközség ka-
ritatív csoportjához szíveskedjenek
eljuttatni. A felhívást a Fejér Megyei
Önkormányzat is támogatja.

Építõk a Gárdonyi-háznál

Gárdony Város Önkormányzata a Nem-
zeti Kulturális Alap pályázatán 4 millió
forintot nyert a Gárdonyi-ház felújításá-
ra. Az önkormányzati önrésszel, a már
ország minden részébõl érkezõ kisebb-
nagyobb adományokkal és felajánlások-
kal együtt van esélyarra, hogy augusztus
3-án – az író születésnapján - felújítva
megnyithassák a házat. Az átadásig
azonban még sok segítségre, jobbára két-
kezi munkára van szükség.

Jótékonysági felhívás

Sárkányeresztõ fesztivál
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Elnök asszony, mi volt kezdeményezé-
sének oka, illetve a célja?

– Több mint fél év telt el a közgyû-
léseink megalakulása óta. Mára vilá-
gossá vált az önkormányzatok nehéz
helyzete, melyen csak együttes erõvel
tudunk úrrá lenni. Ezért alakult ki az
a határozott meggyõzõdésem: itt az
idõ, hogy példát mutassunk az ország-
nak egy megye és megyeszékhely
együttmûködésérõl. Önkormányzata-
inkat ugyanis számos dolog köti össze.
Úgy érzem, együttmûködésünk vala-
mennyi intézményes formáját ki kell
használnunk, hogy esküvel vállalt fel-
adatunknak, a választópolgárok érde-
kei képviseletének meg tudjunk felelni. 

Milyen témakörök köré csoportosítha-
tók javaslatai?

– Az együttmûködésre számos szín-
tér kínálkozik. Közösen kell gondolkod-
nunk a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház mûködtetésérõl. Az oktatásügy te-
rületén is volt egy jelentõs javaslatunk: a
Fejér Megyei Közgyûlés kezdeményezte
a Hunyadi Mátyás Szakközépiskola át-
vételét. Közösen  kell gondoskodnunk a

speciális nevelési igényû gyermekekrõl,
például az autistákról is… 

Kérem, szóljon részletesebben arról,
hogy az egészségügy területén, konkré-
tabban a Szent György Kórház bizton-
ságos mûködtetésével kapcsolatban mi-
lyen megoldásra váró feladatok vannak?

– Elõször is meg kell említeni két
tényt. A Székesfehérvári Önkormány-
zat, az alapellátáson kívül, nem tart fenn
egészségügyi intézményeket. Ugyanak-
kor a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház betegeinek mintegy negyven száza-
léka székesfehérvári. Méltányos lenne,
ha Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata a kórházi szolgáltatá-
sokat igénybe vevõk arányában hozzájá-
rulna az intézmény mûködtetéséhez.
Annál is inkább fontos és sürgetõ lenne
ez a hozzájárulás, mert a kormányzati
intézkedések során jelentõs forráskivo-
nás történt az egészségügyben. Ez már a
gyógyító munka hétköznapjaiban is erõ-
sen érezteti hatását… 

A kultúra területén milyen együttmûkö-
dési lehetõségeket lát? Folytatni vagy re-
formálni akarja a korábbi formákat?

– A megyei és a városi önkormányzat
sok éven keresztül mûködtetett egy sajá-
tos rendszert, amelynek lényege: a városi
önkormányzat ugyanolyan összeget adott
a megyének, mint amennyit a megye a
városnak. Nyilvánvaló, hogy ennek a
rendszernek semmi értelme sincs.  Új
szemléletû közmûvelõdési megállapodást
szeretnénk kidolgozni, aláírni Székesfe-
hérvár polgármesterével. Ez szakmai, s
nem politikai kérdés. Ezért szeretném, ha
a kultúrához értõ emberek készítenék elõ
a megállapodásokat, s ezért javasoltam,
hogy a két önkormányzat szakbizottsága
terjesszen javaslatot az egyeztetõ bizott-
ság elé, ahol, reményeim szerint, megszü-
lethetnek a konkrét együttmûködési
megállapodás. Ki kételkedne benne, hogy
vannak fontos, közös ügyeink. Legyünk
pragmatikusak! Mondok egy példát: az
európai uniós források megnyílásával tör-
ténelmi lehetõségünk adódik, hogy végre
felépüljön a harmadik évezred igényeit
kielégítõ megyei-városi könyvtár. Ez a
nagy projekt azonban csak összefogással
valósítható meg. Az önrészhez a fedezetet
csak együtt tudjuk elõteremteni. Ezért is
gondolom, hogy fontos az a javaslat, amit
Székesfehérvár  polgármesteréhez intéz-
tem: a megye és a város mutasson példát
az együttmûködésbõl! – SZ. G. 

A politikai életben nemcsak az országgyûlési, hanem a megyei, váro-
si és már a községi önkormányzatoknál is „dúl” a frakciók harca.
Személyeskedések, kollektív kivonulások teszik próbára az eredmé-
nyes munkavégzést – és az emberek türelmét… Egyre többen fogad-
ják értetlenül ezeket a jelenségeket. A külsõ szemlélõ számára úgy tû-
nik, mintha ezek az események nem is ideológiai nézeteltérésen ala-
pulnának, hanem irányított „pártfegyelmi” esetek lennének… 
E jelenségek ismeretében üdítõ színfolt, reményt keltõ az a kez-
deményezés, amellyel a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke,
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya Székesfehérvár polgármeste-
réhez, Warvasovszky Tihamérhoz fordult. „Itt az ideje, hogy
példát mutassunk az országnak egy megye és megyeszékhely
együttmûködésérõl”. E kezdeményezés hátterérõl és a konkrét
javaslatokról kérdeztük Gombaszöginé dr. Balogh Ibolyát.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya megyei elnök javaslatcsomagja
Warvasovszky Tihamér polgármesterhez

Mutassunk példát 
az együttmûködésbõl!

„Mára világossá vált 
az önkormányzatok nehéz

helyzete, melyen csak együttes
erõvel tudunk úrrá lenni”
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Barátság Klubmozi
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

2007. június 14–16. 18 és 20.30 óra 
ALATRISTE  KAPITÁNY

Színes francia-spanyol-amerikai film      

2007. június 18–19., 18 és 20 óra
EMELET

Színes magyar film Kertész Imre 
regénye alapján

2007. június 21–23., 18 és 20 óra
2002. Cannes: a legjobb rövidfilm díja

ESÕ UTÁN
Színes magyar rövidfilm

38. Magyar Filmszemle: a legjobb 
nõi alakítás díja Kovács Katának;

Arany Olló Díj
KYTHÉRA

Színes magyar film

2007. június 25–26., 18 és 20 óra
BUHERA MÁTRIX

Színes magyar filmvígjáték

U T O L J Á R A  A  M O Z I B A N !
2007. június 28., 18 óra

2000. Cannes: a FIPRESCI díja, az Öku-
menikus Zsûri díja, Arany Pálma jelölés

EURÉKA
Színes és fekete-fehér japán film

2007. június 29., 18 és 20 óra
KÍNZÓ MINDENNAPOK

Színes francia-német-japán film

2007. június 30., 18 és 20 óra
MADAME SATA

Színes brazil-francia film

A Klubmozi mûködését a Magyar
Mozgókép Alapítvány, a Nemzeti

Kulturális Alap és Székesfehérvár MJV
Önkormányzata támogatja.

A Klubmoziban a vetítés 
2007. július 1. és augusztus 29.

között szünetel!

Új telefonszám
a szakambulancia kartonozójában
Azért, hogy a szakrendelésekre az elõjegy-
zéseket gyorsabban, zökkenõmentesebben
intézhessék a betegek, új, közvetlenül hív-
ható városi telefonszámot létesített a Fejér
Megyei Szent György Kórház a II. számú,
székesfehérvári, Hunyadi úti Szakambu-
lancia kartonozójában. 

AAzz  úújj  tteelleeffoonnsszzáámm::  ((2222))553355––552222..  
Emlékeztetõül a szakrendelõi kartonozó
továbbra is hívható, régi telefonszámai:
(22)535– 540, (22)535–584.

Vál Község Önkormányzata az idén május 18-19-én ötödik alkalommal rendezte
meg a Vajda-napokat. A programok között szerepelt  a Vajda-háznál szombaton
egész nap tartó bodzavirág-ünnep és a Vaáli szafari. A rendezvénysorozatban két
pályázatot is meghirdettek. Az egyik a Vajda János országos szavalóverseny, a
másik a Váli-völgy természeti értékei címû természetfotó-pályázat.

Az egykori Ürményi, majd Dreher-birtok központjának számító Fejér megyei
Vál, a Váli völgy egykori szolgabírósági, majd járási székhelye viszonylag kis lé-
lekszámú, de nagy történelmi múlttal rendelkezõ település, számtalan, állapotát
tekintve jobb sorsra érdemes mûemlékkel vagy mûemlék jellegû épülettel. Itt ta-
lálható a megye legnagyobb, de egyben hazánk 9. legnagyobb temploma is, to-
vábbá egy XII. századi torony, az Ürményi család Mauzóleuma, valamint az
Ürményi-kastély. A falu kulturális örökségének és természeti értékeinek védelme,
évszázadok hagyatékának, mûemlékeinek ápolása, megõrzése, felújítása és hasz-
nosítása Vál kiemelt célja. Ennek megvalósulását segít(het)i elõ a Vál Önkor-
mányzatának támogatását élvezõ civil kezdeményezés, amelynek eredménye-
ként több éves érlelõdés után az 5. Vajda-napok keretében 2007. május 18-án ün-
nepélyes keretek között megalakult a Váli Faluvédõ Egyesület. 

Vajda János halálnak 110. évfordulója alkalmából a Petõfi Irodalmi Múzeum, a
Magyar Újságírók Szövetsége (Bernáth László elnökségi tag), Vál Önkor-
mányzata, a bicskei Vajda János Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépisko-
la, valamint a váli Vajda János Általános Iskola egy-egy koszorút helyezett el a
költõ Fiumei úti temetõben található sírjára. A kegyeleti megemlékezés kere-
tében tartott sírbeszédében Tóth Ferencné, Vál polgármestere Vajda János váli
kötõdésérõl, az ott töltött gyermekkoráról beszélt, s arról, hogy a mai váliak
miként ápolják a „vaáli erdõ” megverselõjének emlékét. Dr. Wernitzer Júlia, a
Petõfi Irodalmi Múzeum fõigazgató-helyettese emlékbeszédében kiemelte:
„Mindaz, ami annak idején idegenkedést kelthetett a költészetében, ma leg-
fõbb erényének bizonyul.” „A titokzatosság és többértelmûség, ami Vajda köl-
tészetének sajátja, a természet sajátja is. Vajda pedig a természet gyermeke is
volt.” A költõ, író, publicista sírjánál elhangzottak „A vaáli erdõben” és az
„Emléksorok” címû versei.

A koszorúzáson az említetteken kívül részt vettek váliak, továbbá Dr. Ju-
hász Miklós, Vál díszpolgára és Székely Tamás, a TermészetBÚVÁR Egyesület
titkára.

5. Vajda-napok, Vál

Faluvédõ egyesület alakult

Kegyeleti megemlékezés és koszorúzás Vajda János sírjánál
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ár  május 26-án, pénteken elkez-
dõdött a rendezvény, amikor
Székesfehérváron a Noé-hegyi
Szent István Borrend ötödik

születésnapját ünnepelték, és vendégül
látták a Velencei borrendek képviselõit.
A Borrendek Országos Szövetsége is
ezen a napon rendezte Fehérváron
szakmai konferenciáját. A program
keretében a Magyar Királyi Szállótól
kezdték meg ünnepei felvonulásukat
amely a Városház térig tartott. A ren-
dezvényen a pálinkafõzõk is képvisel-
tették magukat.  Szombaton a délutáni
órákban a Bence-hegyre vezetõ Pano-

ráma út felsõ
szakaszán a bor-
rendek zászlós,
címeres képvise-
lõit láthattuk,
amint zászlófor-
gatók és mazso-
rettek gyûrûjé-
ben vonultak fel
a Szent Orbán
szobra elõtti tér-

re, az ünnepség helyszínére. Vásárosok
és kézmûvesek kínálták népmûvészeti
portékáikat, étel- és italkülönlegessé-
gekkel fogadták a vendégek sokaságát. 

A bensõséges ünnep megnyitóján
Oláhné Surányi Ágnes, Velence pol-
gármestere köszöntötte a résztvevõket
és emlékeztetett arra, hogy évekkel ez-
elõtt apró helyi eseményként kezdõ-
dött, s mára valódi régiós rendezvény-
nyé nõtte ki magát a találkozó. A Szent
Benedictus Borrend új tagjainak ava-
tási ceremóniája elõtt, amikor is há-
rom hölgyet és egy férfiút fogadott so-
rai közé a rend, Gombaszöginé Dr. Ba-
logh Ibolya megyei elnök asszony kö-
szöntõjében a rendezvény népszerû-
ségét és komolyságát hangsúlyozta, hi-
szen az idei évben a korábbiakhoz ké-
pest a legtöbb borrend képviseltette
magát. A mulatság reneszánsz forga-
taggal, zászlóforgató ifjak mûsorával
folytatódott, a táncos kedvû közönség
pedig este utcabálon szórakozhatott. 

– SZÜCS GÁBOR

z ünnepélyes megnyitó beszédet
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya,
a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke
mondta el. Miután köszöntötte a

2007. évi Velencei-tavi évadnyitó vala-
mennyi vendégét, bevallotta, hogy
nem képes tárgyilagos szónoklatot tar-
tani, mert elfogult megyénk értékei-
vel, természeti szépségeivel, különösen
a Velencei-tóval és környékével kap-
csolatban: „ha a zajos és zsúfolt, ben-
zingõzös városból hirtelen a termé-
szetbe érkezünk, a part menti nádren-
geteg mintha egy érintetlen világot sej-

tetne, a madárrezervátum látványa és
hangjai semmi máshoz nem hasonlít-
ható élményt jelentenek”. Megemlítet-
te, hogy büszke rá, hogy Gárdony vá-
ros jegyzõjeként maga is évekig szol-
gálhatta e kistérség fejlõdését. Kitért
rá, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat
új testületének a turisztikai koncepció
megvalósításával az a határozott tö-
rekvése, hogy történelmi és természeti
értékekkel jól sáfárkodva, a nyári sze-
zonú tömegturizmust váltsa fel a tér-
ség vonzerõire épített, változatos tu-
risztikai termékeket kínáló, egész éves

idegenforgalom. „Sokat jelenthet e té-
ren a tenni akaró emberek, közéleti
személyiségek, a civil szervezetek, vál-
lalkozók összefogása, együttmûködé-
se” – tette hozzá. A célhoz vezetõ be-
ruházások között megemlítette a fel-
újított és kibõvített agárdi termálfür-
dõt, de a vendégek figyelmébe aján-
lotta a tóparti zenés estéket, a fesztivá-
lokat, az új panziókat és a környék bo-
rospincéit. Célként jelölte meg, hogy a
múzeumok, a kiállítások, a koncertek,
az igényes, komolyzenei, kulturális
események vagy éppen a könnyed, kel-
lemes kikapcsolódást nyújtó rendezvé-
nyek mellett egyre jobban bõvüljenek a
tóparti, tókörnyéki, az aktív idõtöltés-
hez, s az egészségtudatos életformához
tartozó gyógy- és turisztikai szolgálta-
tások. Végezetül a szezon valamennyi
vendégének felhõtlen pihenést, a tó-
környék számára pedig nagyon sikeres
idei évadot kívánt.

Mindehhez a megnyitó nap prog-
ramja biztató bevezetõként szolgált.

M

A

Szent Orbán napja szerepel a
fagyosszentek között, mégis
kegyes volt az idõjárás, való-
di nyári forrósággal lepte
meg hétvégén a közönséget
Székesfehérváron és Velen-
cén, a hagyományos Orbán-
napi borrendi ünnepségeken.

Orbán napi borrendi
ünnep vásári forgataggal

Velencei-tavi évadnyitó
A Fejér Megyei Önkormányzat és a Velencei-tavi Vízi Sportis-
kola és Szabadidõközpont közös rendezvényével nyílt meg az
idei üdülési szezon tavunkon. Május 26-án a Sportiskola agárdi
sporttelepén térzenével és a tó megkoszorúzásával nyitották
meg jelképesen a nyaralási évadot.
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zért úgy tûnik, mintha a nagy tra-
gédiák nem az egész ország, s a
nemzet közös ügyei lennének, ha-
nem csak a politikai törésvonalak

egyik vagy másik oldalán elhelyezkedõ
valamelyik közösségé. Kiki ízlése, sze-
mélyes érintettsége alapján választhat,
ám a neki nem tetszõ, hozzá közel
nem álló, politikailag számára érdek-
telen traumát figyelmen kívül hagy-
hatja. Mindeközben egyik tábor tagja-

inak sem esik jól, ha a másik tábor a
neki fontos, emlékezésre méltó tragi-
kus eseményt becsmérli, relativizálja,
ha megkérdõjelezik az emlékezésének
jogosságát, aktualitását. Pedig ezzel a
jelenséggel nap mint nap találkozha-
tunk a politika, a média, de még a tu-
dományos publikációk világában is,
miközben tudomásul kellene venni,
hogy csak a közös kibeszélés lehet
gyógyír az egyelõre nagyon fájdalmas
sebekre. Ezért nem örül az ember, an-
nak, amikor például a Mozgó Világ cí-
mû folyóirat 2003. évfolyama egyik ta-
nulmányában azt olvassa, hogy „az ál-
lamiság ezeréves történelmének meg-
ünneplése, a historizáló emlékmûvek
millenniumi inváziója különösen ked-
vezett a trianoni jelképek köztéri fel-
élesztésének, s az Orbán-kormány
alatt eljutottunk odáig, hogy állami
támogatással és közremûködéssel újra
revíziós emlékmûveket avattak Ma-
gyarországon.” A szerzõ ezzel gyakor-
latilag azt üzeni, amit a negyven év
diktatúrájának életben tartói, vezetõi
és ideológusai üzentek nekünk: a tria-
noni traumára, egy ország, egy nem-
zet, családjaink szétszakítására emlé-
kezni avítt, horthysta dolog. De hát
miért ne lehetne erre a tragédiára is
emlékezni, hogy egyszer eljussunk a
megnyugvásig. A trianoni trauma na-
pirenden tartása (s nem az „állandó
dramatizálása”, ahogy azt eléggé sér-
tõen írta Szabó Miklós a Hetek címû

újságban) nem jelent revizionizmust,
nem a bosszúvágy, a száz évvel ezelõt-
ti állapot visszaállításának igénye van
mögötte, hanem a szabad emlékezés
utáni vágy. Még akkor is így van ez, ha
eredetileg – az akkori viszonyok kö-
zött teljesen érthetõ és jogos – revizio-
nista törekvéseket szolgáltak bizonyos
emlékmûvek. Ám azóta eltelt hetven
év, s mi, akik ma is méltósággal szeret-
nénk emlékezni, akiknek mind a mai
napig fájdalmat okoz az országunk
megcsonkítása, pontosan tudjuk, hogy
a történelemben sosem lehetett re-
konstruálni egy száz évvel korábbi et-
nikai, gazdasági, szellemi állapotot.
Ezért azzal is tisztában vagyunk, hogy
a Kárpát-medencei majd tizenötmilli-
ós magyarságnak új, nem a monar-
chiabeli együttélési formákat kell ta-
lálnia. De nem mondunk le az együtt-
élés, együttgondolkodás jogáról, az
összetartozás érzésérõl, és az elõdeink
által állított, sokszor jogtalanul, gyá-
ván és sunyin eltávolított emlékhelye-
inkrõl, emlékmûveinkrõl.

Ennek szellemében akarják a gár-
donyi polgárok helyreállítani az agár-
di országzászlót. Az egykori emlék-
mûvet 1936. július 12-én dr. Urmánczy
Nándor képviselõ, a Magyar Honvé-
delmi Párt alapítója avatta fel, aki
egyébként a két világháború közti
ereklyés országzászló-mozgalom el-
indítója volt. Az elsõ országzászlót
1928. augusztus 20-án avatták fel a

budapesti Szabadság
téren, s ezután 1944-ig
körülbelül ezret állí-
tottak fel, ezek közül a
kommunista diktatúra
idején sokat lebontot-
tak, így az agárdit is,
de a diktatúra bukása
óta többet helyreállí-
tottak, pótoltak, me-
gyénkben például az
adonyit. A régi-új or-
szágzászló alapkõleté-
tele 2007. augusztus
25-én lesz az eredeti
helyszínen, amelyre
minden érdeklõdõt,
támogató kedvû, az
építést segítõ, adakozó
szándékú, jóakaratú
embert szeretettel vár-
nak a szervezõk.

– L. SIMON LÁSZLÓ

Huszadik századi történel-
münk számos begyógyítha-
tatlannak tûnõ sebet ütött a
magyarság egyre fogyó tes-
tén. A nagy traumák kibeszé-
letlensége, az embereknek az
ünnepléstõl, az emlékezés jo-
gától való megfosztása miatt
a nemzetet megosztó tragé-
diák a történészi viták helyett
a napi politikai diskurzus ré-
szévé váltak.

Az agárdi
országzászló

E
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ece mikrotérségi központnak
számít Fejér megye déli részén.
A település azonban nem a köz-
ponti szerep kisajátítására, ha-

nem a helyi érdekek által megkívánt
térségi együttmûködésre törekszik. A
szomszédos Sáregressel és Vajtával
évtizedek óta tart az összefogás kü-
lönbözõ igazgatási ügyekben. 1990-ig
közös tanácsot tartott fenn a három
község. 2007 március 1-tõl Vajtával
körjegyzõséget hoztak létre. Cecén
központi ügyelet mûködik, és több
intézmény is társult a környezõ tele-
pülések hasonló feladatokat ellátó
szerveivel. A cecei óvoda koordináló
szerepet tölt be a környéken, és isko-
lafenntartás céljából is társulást hoz-
tak létre az önkormányzatok. Varga
Gábor, Cece polgármestere elmondta:
a 2006-os választások után is erõsödik
az igény a kistérségi együttmûködés
erõsítésére.

A település forgalmas közlekedési
csomópontnak számít: itt találkozik a
61-es és a 63-as fõút. A csomópont-
szerep egyszerre elõnyös és hátrá-
nyos a községnek. A nagy forgalom
felhelyezi a térképre Cecét: ismerik a
nevét, a jó közlekedési elérhetõség
munkahelyeket is teremthet a jövõ-
ben. A kamionforgalom viszont meg-

terheli a települést. Néha percrõl
percre száguld át egy-egy utánfutós
teherautó a falu fõ utcáin. A telepü-
lést elkerülõ útra egyelõre nincsen
pénz.

A nagy forgalom ellenére Cece és
környéke mostoha sorsú vidéknek

számít. Így volt ez a múltban is: a ré-
gen virágzó Mezõföldrõl a XX. szá-
zadban százezer ember vándorolt el
más vidékekre, a nagyvárosokba és
külföldre. Az elvándorlás társadalmi
süllyedést okozott, és a felemelkedés
a szocializmus központosítást és
centralizációt erõltetõ évtizedei alatt
sem volt lehetséges. A rendszerválto-
zás után megnõtt a munkanélküliség.
Ma 17 százalékosra tehetõ a munka-
nélküliség Cecén, ami a nem regiszt-
ráltakkal együtt akár a 25 százalékot
is elérheti. A nagyközségben nincs

nagy munkaadó. A legtöbb
munkaheléyet egy hetven fõt

foglalkoztató varroda adja.
A magyar tulajdonban lévõ,
ámde külföldi piacokra

gyártó üzem dolgozóinak
nagy része a közeli fal-
vakból jár be dolgozni.
A ceceiek egy része vi-
szont a megyeszék-
helyre, Székesfehér-

várra jár nap mint
nap, mert csak ott ta-

lálnak munkát maguk-
nak. Varga Gábor pol-
gármester szerint a te-
lepülés kitörési pontja
a nagy hagyományok-

C

Fejér megye déli végében
bújik meg Cece községe. A
település a megyén belüli
peremhelyzet és a közlekedési
csomópont szerepe között
próbál egyensúlyt teremteni,
és új lendületet adnának a
nagy hagyományokkal bíró
paprikatermesztésnek is.

Varga Gábor, 
Cece polgármestere: 

a 2006-os választások
után is erõsödik 

az igény a kistérségi
együttmûködés 

erõsítésére.

Fejér megye délvidékén

Cece

látnivalók

Református és katolikus temploma
barokk stílusban épült a XVIII.
században. A Sáregresen született,
Kossuth-díjas Csók István (1865-
1961) szüleinek egykori házában
kapott helyet a Csók István Emlék-
múzeum. Az 1890 körül épült egy-
kori kúriájában õrzik több festmé-
nyét, személyes tárgyait és a család
bútorait. A mûvész számos fest-
ménye mellett festõállványa és
néhány használati tárgya is
látható. A Fisi család XIX. szá-
zadi épülete ma Tájház.

A település megkö-
zelíthetõ közúton:
Székesfehérvár felõl
a 63-as úton Sárbo-
gárd után, de elérhetõ
Dunaföldvár felõl a 61-
es úton, vagy a 7-es út
felõl a 64-esen Simon-
tornya után keletre;
vasúton: a Sárbogárd-
Bátaszék vonalon. 
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kal bíró mezõgazdaság lehetne. Bár a
talajnak a geológiai sajátosságok mi-
att erõsen változó a minõsége, az
agrárium itt is megtalálja a körülmé-
nyek adta leghasznosabb mûvelési
ágazatot. Elsõsorban a zöldség- és
gyümölcstermesztésre koncentrál a
termelés, de ezen a területen is lenne
mit javítani és bõvíteni a jövõben. Bár
a termesztés folyik, mégsincs tároló-
kapacitás, nincs helybeni feldolgozó-
üzem – így nincs hozzáadott érték,
amibõl a falu lakói gazdagodhatná-
nak. Az itt élõ emberek összefogásá-
val azonban – ha kismértékben is –
változtatni lehetne a mostani helyze-
ten. Az önkrományzat a lehetõségek-
hez mérten segíteni próbál a mezõ-
gazdaságból élõkön.  Az elmúlt idõ-
szakban 15 kilométer kültelki utat
újítottak fel, hogy személygépkocsi-
val is megközelíthetõek legyenek a
korábban rossz minõségû földutakon
elérhetõ területek. A belvizet és csa-
padékot elvezetõ árkokat is kitisztí-

tották, mivel korábban nagy károkat
okoztak a belvizek.

Cece országos ismertségét az itt
termelt paprikának köszönheti. A
paprika eredetileg enyhén csípõs volt,
de ez késõbb az igények miatt egyre
csípõsebb lett. A két világháború kö-
zött, a húszas-harmincas években
vagonszámra vitték külföldre a cecei
paprikát. A világháború után, még a
hatvanas évekig, a téeszben is tovább
folyt a termesztés. Az újabb techni-
kák, mint például a fóliasátrak azon-
ban lekorlátozták a szabadtéri papri-
katermelés lehetõségeit. Manapság
pedig a fûszerpaprika- és a dinnye-
termesztés a legjellemzõbb a térségre.
Varga Gábor polgármester elmondta:
két-három évenként felezõdik a ter-
mõterület, mert olcsóbb az import
paprika, amit sokszor a tengeren túl-
ról hoznak be az országba. A tömeg-
termeléssel nehezen is venné fel a
versenyt Cece, ezért a polgármester
azon dolgozik, hogy a házi, kis

mennyiségû, de minõségi termelés
honosodjon meg újra a településen. A
ma divatos reformkonyhában, a
gasztronómai elit vérkeringésébe be-
kerülve Cece a minõségi paprikater-
mesztés egyik hazai központja lehet-
ne.

A mindennapos munka és a nehéz-
ségek ellenére Cece polgárai nem fe-
ledkeznek meg a helyi kulturális élet
fejlesztésérõl sem: a nemzeti ünnepe-
ken kívül évente megrendezik a
Cecérõl elszármazottak napját. A
cecei néptánccsoport nagy sikereket
ér el mind itthon, mind külföldi fesz-
tiválokon. Mûködik egy népdalkör is,
amelyben helyiek örömzenélnek
együtt, önmaguk és a környékbeliek
szórakoztatására. Nemrégiben elké-
szült az új Mûvelõdési Ház, amely-
ben filmvetítõ, könyvtár, vállalkozók
irodái is mûködnek. A cecei
Kézmûvesház Ferenc István Ybl-, és
Kossuth-díjas építész tervei alapján
épült fel. – RAJCSÁNYI GELLÉRT

N é v j e g y

Cece
Rang: nagyközség
Lakosság: 2785 fõ

Terület: 5884 hektár
Lakások száma: 1124

Telefonkörzet: 25
Irányítószám: 7013

A több mint 2700 lakosú nagyköz-
ség múltja az ókorig nyúlik vissza,
de a község közelében számos régé-
szeti lelet került elõ a bronz- és a
vaskorból, valamint a kelták idejé-
bõl is. Római kori emlékei közül
említésre méltó Resatus mester tálja
és egy bronzserpenyõ. (Resatus
mester a provincia leghíresebb faze-
kas mestere volt, aki mûhelyét a bu-
dai Gellérthegyen rendezte be.) III.
Béla egy 1193-ban kelt oklevele em-

líti elõször. A Dunaföldvártól 30
km-re nyugatra fekvõ település ne-
vét Cece nevû birtokosáról kapta. A
lakosság a régi idõkben földmûve-
léssel és állattartással foglalkozott,
nagyobb része ma is a mezõgazda-
ságból él. A középkorban fõleg ne-
mesi tulajdonban volt a falu. A jel-
legzetes kisnemesi falu 1701-ben a
Meszlényi családé lett. A család tag-
ja volt Meszlényi Teréz, Kossuth
Lajos felesége, és Meszlényi Rudolf,
Kossuth Zsuzsanna férje. 1815-ben
bukkant fel Cecén a Somogy megyei
Madarász család. A hosszabb ideig
Cecén élt Madarász család férfitag-
jai közül Józsefre és Lászlóra mint
közéleti személyiségekre és az 1848-
as szabadságharc jeles alakjaira em-
lékezhetünk. Petõfi 1841-ben ván-
dorszínészként járt itt, de rokoni és
érzelmi szálak fûzték a településhez
Illyés Gyulát is.

Cece évszázadai
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Mióta mûködik a Fejér Megyei Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fórum? 

– Az egyeztetõ fórumok létrejötte
még az Orbán-kormány idejére nyúlik
vissza. A kormány 2000. július 4-én, az
országgyûlés 2000. december 5-én fo-
gadta el a „Nemzeti stratégia a kábító-
szer-probléma visszaszorítására” cí-
mû dokumentumot. A stratégia a helyi
társadalom részvételét kiemelten fon-
tosnak tartja a programban, ezért kez-
deményezte a helyi Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumok (KEF) létrejöttét.
Fejér megyében 2003-ban alakult meg
a testület.

Milyen feladatot lát el a megyei Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fórum?

– A KEF jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szakmai munkacsoport,
amely igyekszik összhangot teremteni
a drogprobléma visszaszorítása szem-
pontjából alapvetõ fontosságú négy
terület (közösség és együttmûködés,
megelõzés, gyógyítás és rehabilitáció,
kínálatcsökkentés) szervezeteinek és
intézményeinek munkájában. Célja,
hogy koordinálja a drogmegelõzõ te-
vékenységet, egységes szakmai és
módszertani szemléletmódot alakít-
son ki. Fontos feladata, hogy segítsen

a helyi erõforrások mozgósításában,
összehangolja a helyi szereplõk tevé-
kenységét és biztosítsa az információ-
áramlást. 

Kik a tagjai a testületnek?

– Tagja a fórumnak Székesfehérvár,
Bicske és Dunaújváros egy-egy képvise-
lõje, tagjai az ügyben érintett regioná-
lis és megyei hivatalok, közigazgatási
szervek delegáltjai, a kábítószer-fo-
gyasztás visszaszorításával foglalkozó
civil szervezetek, az egyházak képvi-
selõi, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság, a Fejér Megyei Szent György
Kórház, a Fejér Megyei Bíróság, a Fej-
ér Megyei Fõügyészség és a Fejér Me-
gyei Önkormányzat által fenntartott
intézmények képviselõi.

Milyen munkát végzett eddig a fórum?

– A közigazgatás berkein belül ren-
geteg bizottság, testület és egyéb szerv
mûködik. Én úgy érzékelem, hogy a
Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum ezen testületek között is
fontos feladatot lát el, valóban jól
mûködött és mûködik. A testület fõ
feladatának a Fejér megyei helyzet-
kép feltárására alapozva – a Nemzeti
Stratégiával összhangban – a megyei
drogstratégia megalkotását tekintette.
A megyei drogstratégia megalkotása
három fázisban zajlott. Elsõ volt a
helyzetfeltárás, hiszen megelõzni va-
lamit csak akkor lehet, ha ismerjük a
dolog természetét, majd következett a
stratégiaalkotás és végül az operatív
program elkészítése. A Fejér Megyei
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
2003 õszén elkészítette a megyei
droghelyzetképet, majd 2004. év so-
rán erre alapozva szakmai munka-
csoportok segítségével elkezdte kidol-
gozni a megyei drogstratégiát, ami
2005-re készült el. Ezt követõen 2006
tavaszán fogadta el a Fejér Megyei
Közgyûlés a Drogellenes Operatív
Programot. 

Fejér megyében mik a legnagyobb
problémák drogügyben?

– Fejér megyében, bár közel van a
fõvároshoz, szerencsére olyan nagy-
ságrendû problémát nem jelent a
drogfogyasztás és terjesztés, mint

A Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2007. május
23-án, immár harmadik alkalommal rendezte meg megyei
konferenciáját. A kezdeményezés célja az volt, hogy a drog-
ügyben érintett szakemberek a konferencia keretében tájékoz-
tatást kapjanak a magyarországi és a megyei droghelyzetrõl, az
Egyeztetõ Fórum tevékenységérõl. A III. konferencia fõ témá-
ja a szenvedélybetegek kezelése és ellátása volt. A konferencia
kapcsán kérdeztük Balsay Istvánt, a megyei közgyûlés alelnö-
két, a Fejér Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum elnökét.

Interjú Balsay Istvánnal, a megyei közgyûlés alelnökével

A törvény szigorának
érvényesülnie kell, 
a társadalom érdekében
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Budapesten. Ugyanakkor azt sem le-
het mondani, hogy nincs drogügy.
Térben és idõben is el lehet határolni
a problémákat. Fejér megye tranzit-
megyének számít.  A nyári idõszak-
ban különösen a könnyûzenei feszti-
válok, koncertek környékén tapasz-
talható a kábítószer-fogyasztás je-
lentõs megnövekedése. A térbeli
problémán pedig azt értem, hogy a
drogfogyasztás a legnagyobb gondot
a nagyvárosokban (Székesfehérvá-
rott, Dunaújvárosban és Bicskén)
okozza.

Mit tud tenni az egyeztetõ fórum a
kábítószer-fogyasztás visszaszorí-
tása érdekében?

– Vége annak az idõszaknak, amikor
elég volt szórólapokkal, ceruzákkal,
naptárakkal és egyéb figyelemfelkeltõ
eszközökkel harcolni a prevenció ér-
dekében. Ma már sokkal konkrétabb
cselekvésre van szükség. Olyan for-
mákat kell találnunk a megelõzésre,
amit a fiatalok szívesen használnak,
gondolok például az internetre. Ki-
emelten szeretnénk támogatni a ma-
gán-kezdeményezéseket. Fontos,
hogy a társadalom egésze összefog-
jon a kérdésben. Pályázatokkal segít-
jük elõ, hogy létrejöjjenek drogam-
bulanciák, vagy például nagy szük-
ség lenne olyan családmentõ intéz-
ményre is ahol, ideiglenes elhelyezést
nyernének a drogfüggõk. Újszerûnek
mondható az a kezdeményezés, hogy
az egyházakkal megerõsítettük az
együttmûködést. Az egyházak mé-
lyebben tudnak bekapcsolódni a pre-
vencióba és a gyógyításba is.

Vannak olyan vélemények is, amelyek
azt mondják, hogy legalizálni kellene
a könnyûdrogokat és az ebbõl befolyó
pénzt a prevencióra és a gyógyításra
kellene fordítani?

– Nagy küzdelmet folytatunk azon
felfogás ellen, hogy legalizálni kellene
a könnyûdrogokat. Ma már egyértel-
mûen kimutatható, hogy a könnyû-
drog megnyitja az utat a keménydro-
gok felé. Véleményem szerint a tör-
vény szigorának érvényesülnie kell, és
nem elsõsorban az elsõ fogyasztók,
hanem a dealerek, a terjesztõk felé.

– HEGEDÛS ZOLTÁN

A május 19-20-i  hétvégén ötö-
dik alkalommal rendezték meg
az EEttyyeekkii  PPiinncceeffeesszzttiivváálltt.. A
programsorozat vendége volt
Gombaszöginé dr. Balogh Ibo-
lya, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke is. 

Az elnök asszonyt a feszti-
válon több pincészet is vendé-
gül látta, majd részt vett a Tör-
ley Pezsgõrend ünnepségén,
ahol Nádpor Ármin, Etyek
polgármestere a 125 éves Törley
Pezsgõgyár erre az alkalomra
palackozott, kereskedelmi for-
galomba nem kerülõ pezsgõ-
különlegességével fogadta. Az
elnök asszony az etyeki televí-
ziónak elmondta: büszke arra,
hogy Fejér megyében egyre
több település a gyökereit újra
felfedezi, és ez alapján szervezi
a jelenét. Etyek élen jár ebben a
jövõbe mutató folyamatban.

Ugyancsak a borturizmus
népszerûsítésére hirdette meg
pünkösd hétvégéjén a Magyar
Turizmus Zrt. és a Nyitott
Pincék Szövetség hagyomány-
teremtõ szándékkal második
alkalommal a nyitott pince
napokat. A május 26–27-28-án
megrendezett programon a
móri borvidék pincéi is részt
vettek. A vendégek értõ szak-
emberek tanácsadása mellett
féláron vagy ingyen kóstol-
hatták meg a nemes borokat. A
nyitott pincék kezdeményezés
célja, hogy minden évben – a
Torkos csütörtökhöz hasonló-
an – legyen egy könnyen meg-
jegyezhetõ idõpont, amelyre a
bort kedvelõk bizton számít-
hatnak az ország egész terü-
letén. 

A Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza
2007-ben is megrendezi a Petõfi Mûvészeti Li-
get rendezvénysorozatot. Az elõadások két hely-
színen - a szabadtéri színpadon és a zenepavi-
lonban – kerülnek megrendezésre. 

2007. június 15–július 29.
jjúúnniiuuss  1155..,,  ppéénntteekk  2200  óórraa, szabadtéri színpad
A CIMBALIBAND BALKAN PROJECT
koncertje

jjúúnniiuuss  1177..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa,,  zenepavilon
GÁL CSABA BOOGIE ÉS A MISSISSIPPI
GRAVE DIGGERS koncertje

jjúúnniiuuss  2244..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa, zenepavilon
A HORVÁTH – VAJK GITÁR SWING DUÓ
koncertje

jjúúnniiuuss  2299..,,    ppéénntteekk  2200  óórraa,, szabadtéri színpad
A NOSSA EGYÜTTES koncertje

jjúúlliiuuss  11..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa,,  zenepavilon
A CALCUTTA TRIÓ koncertje

jjúúlliiuuss  66..,,  ppéénntteekk  2200  óórraa,,  szabadtéri színpad
A LUCKY BOYS SHUFFLE BAND koncertje

jjúúlliiuuss  88..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa,,  zenepavilon
A FÉLEMELET EGYÜTTES koncertje

jjúúlliiuuss  1155..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa,,  zenepavilon
A JAZZ STEP DUÓ koncertje

jjúúlliiuuss  2200..,,  ppéénntteekk  2200  óórraa,, szabadtéri színpad
A KTL TRIÓ koncertje

jjúúlliiuuss  2222..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa, zenepavilon
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND koncertje

jjúúlliiuuss  2277..,,  ppéénntteekk  2200  óórraa,, szabadtéri színpad
Az ORSZÁCZKY JACKIE BAND (Ausztrália)
koncertje, közremûködik: Tina Harrad

jjúúlliiuuss  2299..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa,, zenepavilon
A LATIN SPIRIT TRIÓ koncertje

Az elõadások ingyenesek. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Rossz idõ esetén a koncertek a Bartók
Kamaraszínházban kerülnek megrendezésre.

Bõvebb információ: Bartók Kamaraszínház
és Mûvészetek Háza, 2400 Dunaújváros,
Bartók tér 1. Tel./Fax: (25)411-208, Szervezés:
(25)402-598, www.bartokszinhaz.hu, 
bartokszinhaz@vnet.hu

Borfesztivál
és pünkösdi
nyitott pincék

Petõfi Mûvészeti
Liget,Dunaújváros

fejerujsag04jav-5.0.qxd  2007.06.11.  20:27  Page 11



1 2 •  F e j é r  L a p

M e g y e i  h í r e k

kormányzat reformokra hivat-
kozva sarcolja a megyéket, hiszen
így sok esetben formailag nem is a
valós felelõsséget viselõ szocialista

és szabaddemokrata minisztériumok,
hanem az ellenzéki vezetésû önkor-
mányzat kényszerül rá a központi
pénzelvonások miatti leépítésekre.

Mintha az „ellenzéki megyék” mö-
gött nem is intézmények, azokat ellátó,
kiszolgáló és foglalkoztató hús-vér em-
berek – köztük sokszor a szocialistákra

szavazó magyar állampolgárok – len-
nének. Az intézkedéssorozat alól Fejér
sem jelent kivételt, a kormányzat lehe-
tõségeinek tárháza pedig bõséges. Kezd-
ve a korábban a megyék által elköltött
fejlesztési pénzeknek a senki által meg
nem választott ún. regionális fejlesztési
tanácsokba történõ átcsoportosításával.
Ezekben a tanácsokban a kormányzat
által delegált személyek nagy összegû
uniós pénzek sorsáról döntenek a me-
gye lakosainak feje felett. Nem veszik
figyelembe a megyei önkormányzat ál-
tal kiharcolt elõzetes megállapodásokat
sem. Legutóbb az egyezség ellenére a
kormányzat nem támogatta három Fej-
ér megyei település pályázatát. 

Az önkormányzat 32 intézményt tart
fenn, amelyek többsége ápoló-gondozó,
gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi
feladatokat lát el – a kormány jelenlegi
finanszírozási politikája ezen felada-
tok ellátását is veszélybe sodorta. Úgy
vontak el mintegy hatszázmillió forin-
tot a Fejér megyére esõ normatív támo-
gatásokból, hogy mindeközben az in-
tézmények feladatai változatlanok ma-
radtak. Ezzel párhuzamosan az illeték-
bevételeket – amelyek tavalyig a megyei
költségvetés szerves részét képezték –
egy tollvonással az államhoz irányítot-
ták át, óriási veszteséget okozva Fejér-
nek. További jelentõs bevételkiesést je-
lent az is, hogy a jövedelemadóknak a
megyék számára visszajuttatott mérté-
két az idén 45%-kal csökkentették. Ösz-
szességében a tízmilliárdot is megha-
ladja az elvonásból adódó költségvetési
lefaragás Fejér megye önkormányzata
esetében. Ez a tendencia azért is rendkí-

vül veszélyes, mert a több mint egymil-
liárdos megyei hitelállomány így drasz-
tikusan növekedni fog. Az önkormány-
zat a hitelekkel szemben pedig nehezen
tud fedezetként beállítani olyan bevéte-
leket, amelyek a korábbi években ren-
delkezésre álltak, most már viszont se-
hol nincsenek. 

Az elvonások egy része nem csak ele-
venbe vágó, hanem törvénytelen is – az
egészségügyi miniszter pár hónapja egy
személyben döntött a Fejér Megyei
Szent György Kórház szakellátási ka-
pacitásainak felosztásáról. Pár hete
Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a Fej-
ér Megyei Közgyûlés elnöke – vala-
mennyi megye támogatását maga mö-
gött tudva – országos jelentõségû kez-
deményezést tett: a Fejér Megyei Ön-
kormányzat az Alkotmánybírósághoz
fordult a megyéket érintõ állami finan-
szírozási rendszer alkotmánysértõ jel-
legének megállapítására. Fejér megye
esete messze nem kirívó – hasonló cipõ-
ben jár az ország többi megyei önkor-
mányzata is.

Az Alkotmánybíróság azon kevés in-
tézmények közé tartozik ma Magyar-
országon, amelynek hitelét még nem
kezdte ki a végletes pártpolitikai meg-
osztottság, amelynek döntései még
súllyal bírnak a mindent észérvet felõr-
lõ politikai vitákban. Az AB kimondhat-
ja: bármilyen színû kormány is legyen
hatalmon hazánkban, a jog uralmát, az
állampolgárok és az általuk választott
önkormányzatok alkotmányban bizto-
sított jogait nem lehet csak úgy semmi-
be venni. Az Európai Unióban pedig fõ-
képp nem. – B. L.

Bezárásokról, leépítésekrõl,
pénzmegvonásokról érkeznek
hírek hétrõl hétre. Ráadásul
nehéz máshogy értelmezni a
folyamatokat, mint hogy a
kormányzat forráselvoná-
sokkal szeretné lehetetlen
helyzetbe juttatni az õsz óta
ellenzéki vezetésû megyei ön-
kormányzatokat. 

A

Hátrányban a megyék

Utolsó cseppek

Jogszabályt sértenek a területfej-
lesztési tanácsok – hangsúlyozta
sajtótájékoztatójában Gomba-
szöginé dr. Balogh Ibolya, a Fej-
ér Megyei Közgyûlés elnöke.

Az elnök asszony sajtótájékoztatóján
közölte, sérelmezi, hogy a pénzügyi
lehetõségeiket nullára csökkentették,
ezzel a korábbi ciklusban zavartala-
nul mûködõ megyei területfejlesztési
tanácsok munkáját mára ellehetetle-
nítették. Ezzel együtt elvették a lehe-
tõségét annak is, hogy a hatáskörüket

a fejlesztési tanácsok ellássák. A  fel-
adatköröket jogsértõ módon átcsúsz-
tatták az „erõs” kormányzati több-
séggel és akarattal mûködõ regionális
fejlesztési tanácsokhoz. 

– Több tárgyalás, vita is zajlik a
tanácsokon belül, hiszen a megyei
önkormányzati képviselõk természe-
tesen érzékelik, hogy ebben az össze-
tételben nem kerülnek igazságos el-
osztásra a pályázati források – tájé-
koztatott Gombaszögié dr. Balogh
Ibolya, majd hozzátette, hogy szá-
mos felvetést, javaslatot tettek a ki-
sebbségben lévõ megyei önkormány-

zati képviselõknek  – eddig ered-
ménytelenül – azzal kapcsolatosan,
hogy a tanácsokon belül milyen
munkamódszereket alkalmazzanak
az igazságosabb pályázati döntések
érdekében.

– Eleinte úgy tûnt, hogy az ötletek
„értõ fülekre” találnak, ám a leg-
utóbbi ülésen hozott határozat után
végleg elvesztetettem a hitemet
abban, hogy egy normális és megfele-
lõ együttmûködést leszünk képesek
kialakítani a kormányzati delegáltak-
kal. – zárta tájékoztatóját a megyei
közgyûlés elnök asszonya. – SZÜCS

Ellehetetlenül a megyei területfejlesztési tanácsok munkája
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alász Mártont Bobory Zoltán elõ-
adómûvész saját verseivel kö-
szöntötte az alkalomból, hogy
Székesfehérváron mutatták be

verses gyûjteményét. Bakonyi István
irodalomtörténész méltatta a költõ
irodalmi munkásságát, emlékeztetve
arra, hogy nehéz körülmények között
is kiállt a jó ügyek mellett évtizedek
óta. Mûveiben a szépség, az emberi
kapcsolatok és a létezés töredékessége
áll középpontban. L. Simon László, az
írószövetség titkára, a kötet szerkesz-
tõje arról beszélt, hogy akik Kalász
Márton életmû megismerésére töre-
kednek, feltétlenül olvasniuk kell a
Kezdõ haláltáncot, amelyben az utób-
bi évek „terméseit” gyûjtötte csokor-
ba. Kalász Mártont kérdeztük.  

Miként értékeli a tavasszal átvett
rangos, irodalmi elismerést?

– Bevallom,  így még elismerõ díj-
nak nem örültem. Úgy éreztem, élet-
mûre adott visszhangot, amely na-
gyon jólesett. Pécsett középiskolában a

cisztereknél tanultam. Elsõ versem a
Vigiliában jelent meg 1953-ban. Sokat
tanultam Ágoston Julián nevû költõ
tanáromtól, akit késõbb bebörtönöz-
tek. Ezen kívül Rónay György levelei
és személye is meghatározóvá vált az
életemben. Spányi Antal püspök úr, a
kuratórium elnöke is ott volt május-
ban a díjátadáson, aminek külön örül-
tem. A díjat Jelenits István teológussal
közösen vehettem át.  Onnan vissza-
jelzést kapni, ahová az embert a gon-
dolatai óhatatlanul viszik, nagyobb
öröm nincs. 

Helyes értelmezés, ha azt mondjuk,
hogy a Kezdõ haláltánc címû verses-
kötete egyfajta utalás a honi közélet
morális-etikai válságára?

– Be vagyunk ágyazva ebbe a világ-
ba, amely óhatatlanul halad valami
felé, amely kiszámíthatatlan és a
vesztünket okozhatja. Ezt nem csak
én, mások is megállapítják. Az emberi
szellem „leolcsósításáról” beszélhe-
tünk saját környezetünkben, de sajnos

az egész világ is ilyen. Napjaink em-
bere keresi a példákat, de kevésbé a jó
példát. Az egymástól való eltávolodás
érezhetõ olyan mentalitásban, hogy
csak akkor érvényesülhet valaki, ha
másokat kilök a sorból. Ezek metafo-
rák, amelyek egy kezdõdõ haláltáncra
utalnak. Ebbõl még lehetne fordulatot
venni, kérdés az, hogy mikor? Nem
eszmélünk-e fel túl késõn? Remélem,
nem. Én  nem vagyok annyira pesszi-
mista, hogy azt mondjam, ebbõl vég-
képp nincs kiút. A világban egyre in-
kább összefüggünk egymással. Sajnos
nem úgy, hogy az országok egymás-
nak hátat tartó közösségek lennénk.
Éppen fordítva: a kiszolgáltatottság-
gal függünk össze egyre jobban egy-
mással. 

A Magyar Írószövetség elnökeként ko-
moly küzdelmet folytat a szervezet ér-
dekében. Milyen  nehézségekkel néz-
nek szembe?

– Idõm az õsszel lejár, tehát a tiszt-
újítást követõen nem leszek az írószö-
vetség elnöke. Belsõ teherként nehe-
zedik az emberre, hogy tapasztalható
egyfajta kiszorítósdi. Ebben a világ-
ban olyan durva módon hagyják cser-
ben a mûvészetet, a kultúrát, ahogyan
nem lenne szabad. Éltem eleget nyu-
gaton, ahol, bár nem rózsás a helyzet,
mégis vannak alaperkölcsök, amelye-
ket kötelezõ egy államnak a nyilvá-
nosság számára betartani. Ezt itthon
nem kívánják tudomásul venni. Jelen
pillanatban senki sem kívánja meg-
mondani nekünk, hogyan létezzünk
tovább, magunk sem tudjuk, támoga-
tást  nem kapunk. Írószövetségünk-
nek több ezer tagja van, határon túl-
ról  is. Maguk az írók érzik elveszett-
nek magukat, az irodalmi mûhelyek,
folyóiratok tehetetlenül vergõdnek.
Elviselhetetlen, hogy senki sem érez
felelõsséget. 

Nem is kíván újraindulni az írószö-
vetség elnöki posztjáért?

– Nem indulhatok. A két ciklust
már végigcsináltam, csak kétszer há-
rom éven át lehet valaki a szervezet
elnöke. Ha õszinte akarok lenni el kell
mondanom, hogy szívesen megyek
haza dolgozni, mert elég nehéz évek
vannak mögöttem... – SZÜCS GÁBOR

Székesfehérváron a Vörösmarty Társaság dísztermében dedikál-
ta Kezdõ haláltánc címû kötetét Kalász Márton író-költõ, a Ma-
gyar Írószövetség elnöke. A már többszörösen elismert munkás-
sága után ez év tavaszán a Szent István Könyvhéten vette át az
irodalmi kategóriában szereplõ Stephanus-díjat Budapesten.

BBeemmuuttaattttáákk  KKaalláásszz  MMáárrttoonn  KKeezzddõõ  hhaalláállttáánncc  ccíímmûû  vveerrsskköötteettéétt  

Nem vagyok annyira pesszimista, 
hogy azt mondjam, végképp nincs kiút
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Nem vagyok annyira pesszimista, 
hogy azt mondjam, végképp nincs kiút
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(Székesfehérvár III. Béla király tér 1.)

jjúúnniiuuss  2200..,,  1100  óórraa Mesterségek Háza
VENDÉGÜNK A MAGYAR GYÖNGY
EGYESÜLET. A magyar népi gyöngyös
ékszerek ma. Elõadó: Fehér Anna
népi iparmûvész, Király Zsiga-díjas
népmûvész, az egyesület elnöke. Az
egyesület tagjai bemutató foglalko-
zást és szaktanácsadást tartanak. infó:
Komendó Gabriella tel.: 313-175
jjúúnniiuuss  2222..,,  99  óórraa Zichy liget
VI. LEGHOSSZABB NAP FESZTIVÁL
Népzenei programok a nagyszínpa-
don. IV. Régiószomszédoló – páva-
körök, dalkörök, citerazenekarok,
énekkarok, nyugdíjas énekkarok
regionális találkozója
Birinyi József szakmai tanácsadást
tart népdalvezetõknek.
Népzenei koncertek – sramli,
country, romafolk, Balkán-muzsika

Gyermekprogramok – pantomim
és táncház. Esti meglepetéskoncert.
A rendezvény ideje alatt népi kira-
kodóvásár lesz. infó: Juhász Zsófi,
tel.: 313-175
jjúúnniiuuss  2255..,,  1166––1199  óórraa 119-es terem
NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSADÁS
Tanácsadó: Kratancsik Lukácsné
növényvédelmi szakmérnök
infó: Nagy  Éva, tel.: 313-175
jjúúnniiuuss  2277.. BIOKULTÚRA CSOPORT ÖSZ-
SZEJÖVETELE – kertlátogatás, infó:
Nagy Éva, tel.: 313-175

NYÁRI REGIONÁLIS 
NÉPMÛVÉSZETI SZAKTÁBOROK
jjúúnniiuuss  2255––2299..,,  MMK  023-as terem
FEHÉRVÁRI CSIPKEHÉT
Mûvészeti vezetõ: Karmanóczky
Jánosné, az MMK Csipkestúdiójá-
nak vezetõje, foglalkozásvezetõ:
Gervai Mária népi iparmûvész,
részvételi díj: 8.000 Ft (stúdióta-
goknak 4.000 Ft)
jjúúnniiuuss  2255––2299..,,  Mesterségek Háza
SZÖVÕ HÉT
Szakmai vezetõk: dr Gulyás
Antalné és Sereg Mátyásné, népi

iparmûvészek, az MMK Megyei
szövõkörének vezetõi, részvételi
díj: 5.000.-Ft + anyagköltség
jjúúlliiuuss  22––66.., Mesterségek Háza
KOSÁRFONÓ HÉT
A tábor vezetõje: Tolvaj Csaba, az
MMK kosárfonó szakkörének veze-
tõje, foglalkozásvezetõ: Kis Róbert
kosárfonó mester, részvételi díj:
7.000.-Ft + anyagköltség
jjúúlliiuuss  99––1133..,,  Mesterségek Háza
FAFARAGÓ HÉT
Foglalkozásvezetõk: Gál János, a
népmûvészet mestere, bútorkészí-
tõ, Láng György csont- és szarufa-
ragó, Csík László famûves, részvé-
teli díj: 7.000 Ft + anyagköltség
jjúúlliiuuss  2233--2277..,,  Mesterségek Háza
BÚTORFESTÕ HÉT
Foglalkozásvezetõk: Haszmann Gab-
riella bútorfestõ, Radetzky Jenõné
népi iparmûvész, részvételi díj:
12.000 Ft. Jelentkezés és bõvebb in-
formáció: Komendó Gabriellánál
személyesen az MMK-ban, telefonon
a 313-175 és a 315-021 –es számokon, és
a gabriellakomendo@fejermmk.hu
e-mail címen.

A Megyei Mûvelõdési
Központ 2007. júniusi
programja

HIRDETÉS

Bizonyára sokan találkoztak már újságunkkal, vagy
legalábbis a címével. Lassan már másfél hónapja, na-
ponta megjelenik Fejér megye új napilapja, amely fel-
adatának tekinti, hogy hitelesen, de egy kicsit más-
képp tájékoztasson az ország és szűkebb régiónk tör-
ténéseiről, illetve helyt adjon azok véleményének,
akik eddig nem jelenhettek meg a kis-és nagy nyilvá-
nosság egyetlen fórumán sem. Reméljük eddig nem
csalódtak! 

A Fejér Megyei Napilap új és más újság, mint a töb-
bi. A mássága abban rejlik, hogy az ország és a világ
eseményei éppúgy helyt kapnak benne, mint szűkebb
környezetünk hírei, érdekességei. De más a lap készí-
tése is. Többek között attól, hogy az újság nemcsak
helyt adna az önök véleményének, hanem a közremű-
ködésükre is számítana. 

Szeretnénk mindenhova eljutni, szeretnénk minden-
honnan tudósítani. Ehhez kérjük az önök, az olvasók, az
önkormányzatok, az író, fotózó emberek segítségét. Le-
vélben, e-mailben, telefonon keressenek, tudósítsanak
bennünket. Mi történik a faluban, a városban, ahol él-
nek, mire hívnák fel a figyelmet, mivel elégedettek és
mivel nem. Várjuk fiatal kollégák jelentkezését.

Itt a nyár, itt a vakáció. Médiaszakos diákok számára
pedig itt a lehetőség…

Közösen tegyük tartalmasabbá, színesebbé a Fejér
Megyei Napilapot.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Postacímünk: 8000, Székesfehérvár, Petőfi utca 5.
E-mail cím: szerkesztoseg@fmnapilap.com
Telefonszám: 06-20-547-99-00
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JJúúnniiuuss  1155––1166––1177..
XVI. Sárbogárdi Napok
Sárbogárd, Ifjúsági Park
JJúúnniiuuss  1166..
Horgászverseny a Lépakúti
tónál
Pusztavám
JJúúnniiuuss  1166..
Sárkányhajó Fesztivál
Sukoró, Velencei-tavi Vízi
Sportisk. és Szabadidõközpont 
JJúúnniiuuss  1166––1177..
Pusztavámi Napok
Pusztavám
JJúúnniiuuss  1166––1177..
Vértesi Futófesztivál
Csákvár
JJúúnniiuuss  1177––aauugguusszzttuuss  2266--iigg
mmiinnddeenn  vvaassáárrnnaapp  1188  óórraa
Nyári Zenei Estek
Mór, Lamberg-kastély park-
ja-Zenepavilon
JJúúnniiuuss  2211––2244..
Velencei-tavi Nyári Játékok
Velence, Kastélypark
JJúúnniiuuss  2211––2244..
Nemzetközi Velencei-tavi Vi-
torlás Hét
Agárd, Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidõköz-
pont
JJúúnniiuuss  2233..,,  1177  óórraa
Alcsúti Kápolnakoncertek  1.
Komolyzenei hangverseny 
Alcsútdoboz, Arborétum Ká-
polna 
JJúúnniiuuss  2233––2244..
Királyi Esküvõ
Székesfehérvár, Belváros, Vá-
rosház tér, Zichy-liget 

JJúúnniiuuss  2244––2255..
Mezõfalvi Vigasságok
Mezõfalva, iskola, tájház
JJúúnniiuuss  2288..
Komolyzenei Hangverseny
Dég, Festetics Kastély
JJúúnniiuuss  2288––2299..,,  1166  óórraa
László napi Vígságok
Agárd, Simon Panzió és Bor-
ház
JJúúnniiuuss  2299––jjúúlliiuuss  11..  
XVI. Nemzetközi 
VW Bogár Találkozó
Gárdony, Sport Beach
JJúúnniiuuss  2299––jjúúlliiuuss  88..
Nyári Fesztivál
Mezõszilas, Civil Ház 
JJúúlliiuuss  11..
Szent Péter Napi Halászbúcsú
Sáregres-Rétimajor
JJúúlliiuuss  22..,,  99..,,  1166..,,  2233..
Harmonia Albensis
Székesfehérvár, Belvárosi
templomok
JJúúlliiuuss  55––88..
XIII. Nemzetközi Motoros
Találkozó
Polgárdi, kastélykert 
JJúúlliiuuss  66––77..
Falunapok
Fehérvárcsurgó
JJúúlliiuuss  77..
Falunap
Sárkeresztes, Sportpálya
JJúúlliiuuss  77..
Lovasnap
Lovasberény, Kastélypark
JJúúlliiuuss  77..,,  1177  óórraa
Alcsúti Kápolnakoncertek  2.
„Szép szerelmem Magyarország” 

Alcsútdoboz, Arborétum Ká-
polna
JJúúlliiuuss  77––88..
XVI. Mezõföld Teljesítménytúra
Nagylók
JJúúlliiuuss  77––88..
Országos Horgász Csapatbaj-
nokság
Velence, Velencei-tavi Vízi
Sportisk.  és Szabadidõközpont 
JJúúlliiuuss  1111..,,  1188..,,  2255..,,  1166  óórraa
Kerti Parti
Agárd, Simon Panzió és
Borház
JJúúlliiuuss  1122––1155..
XIV. Vízparti Rock & Roll
Weekend
Gárdony, Sport Beach
JJúúlliiuuss  1133––1144..
Baracskai Napok
Baracska, sportpálya, faluház,
Osváth-kert 
JJúúlliiuuss  1133––1155..
Sárosd Napok
Sárosd, sportpálya, horgásztó,
lovaspálya
JJúúlliiuuss  1133––2299..  
17. Martonvásári Napok
Martonvásár
JJúúlliiuuss  1144..
Falunap, Csákberény
JJúúlliiuuss  1144..
Falunap, Bodajk, Tófürdõ
környéke
JJúúlliiuuss  1144..,,  1199  óórraa  
((EEssõõnnaapp::  jjúúlliiuuss  1155..))
Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekar Beethoven-estje
Martonvásár, MTA Kutatóin-
tézet Parkja

Fejér megyei programajánló (2007. június 15–július 15.)
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