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Papp Károly dandártábornokot, a Fe-
jér Megyei Rendõr-fõkapitányság ve-
zetõjét június 15-i hatállyal a Rendé-
szeti Biztonsági Szolgálat parancsno-
kává nevezték ki. A tábornok a megye-
házán ünnepi állománygyûlésen kö-
szönt el munkatársaitól, a rendõrség-
gel együttmûködõ civilektõl, a megye
polgáraitól. A vendégként megjelent
megyei és székesfehérvári vezetõk fel-
szólalásaikban megköszönték a pa-
rancsnok által végzett munkát.

Dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyûlés elnöke gratulált a parancsnok új
beosztásához, méltatta, hogy a tábor-
nok megyei fõkapitányként már bebi-
zonyította csapatépítõ és csapaterõsítõ
képességeit. „Ennek köszönhetõen pedig
– tette hozzá – igen erõs szakembergár-
dát, kitûnõ kollektívát hagy utódjára, s így
biztosak lehetünk benne, hogy a megyei
rendõr-fõkapitányság kitûnõ szakembere-
ivel a jövõben is töretlen lesz a Fejér Me-
gyei Önkormányzat együttmûködése”.

SZÉKESFEHÉRVÁRI
EGYHÁZMEGYEI MÚZEUM
2007. AUGUSZTUS 11–NOVEMBER 11.

A XV. század derekáig, Kálmáncsehi
Domokos prépost koráig visszavezethe-
tõ hagyomány szerint Szent Imre her-
ceg 1007-ben Székesfehérváron, a mai
Barátok temploma közelében született.
A szülõhelyén épült egykori ferences
rendházban mûködõ Egyházmegyei
Múzeum, felvállalva történelmi örök-
ségét, a szent millenniumát nagyszabá-
sú nemzetközi kiállítással ünnepli. 

Szent Imre herceg korai halála
után székesfehérvári sírja körül ala-
kult ki elõször egy szentként tisztelt
személy kultusza Magyarországon.
Szentté avatását követõen (1083)
tisztelete egész Európában elterjedt.
Kultuszának emlékei megtalálhatók
szerte a Kárpát-medencében, Ná-
polytól Firenzén át Zágrábig, Len-
gyelországban, Bécstõl, Aachenen
keresztül egészen Brüsszelig. A leg-
híresebb, Szent Imrét patrónusaként
tisztelõ történeti személyiség
Amerigo Vespucci, Amerika névadója
volt. 

Történelmi alakja a múlt ködébe
vész, s csak halvány kontúrja látható
ezer év távlatából. Tisztelete azon-
ban újra és újra át tudta lendíteni vi-
harok tépte országát történelme

holtpontjain. Szent Imre a magyar
történelemben a reményt, a jövõt, a
fiatalságot, az újrakezdés lehetõségét
jelenti. Szent Istvánnal és Szent
Lászlóval együtt a magyar állam
szuverenitását jelképezõ, közjogi
tartalmú szimbólummá vált. 

Születési helyén, a 2007. augusztus
11-én nyíló kiállításon bemutatásra
kerülnek Szent Imre közel ezeréves
tiszteletének hazai és külföldi emlé-
kei a magas mûvészet kiemelkedõ
mûalkotásaitól a szélesebb rétegek
számára elérhetõ könyvmûvészeti és
grafikai mûveken keresztül, a zenei
és irodalmi alkotásokon át egészen az
imakönyvekben õrzött szentképekig.
Az országos érdeklõdésre számot tar-
tó, három hónapig látogatható kiállí-
táshoz tudományos katalógus készül.

Elbúcsúzott
a kapitány

PPuusszzttaavváámm  aaddootttt  ootttthhoonntt  aazz  iiddeeii  FFeejjéérr
mmeeggyyeeii  nneemmzzeettiissééggii  nnaapp  pprrooggrraammjjaaii--
nnaakk..  AA  sszzeerrvveezzõõkk  jjúúnniiuuss  1166--aa,,  sszzoommbbaatt
rreeggggeellttõõll  vváárrttáákk  aa  vveennddééggeekkeett,,  aazzookkaatt,,
aakkiikk  aa  sszzóórraakkoozzááss  mmeelllleetttt  aa  vveellüünnkk  ééllõõ
nneemmzzeettiissééggeekk  kkuullttúúrráájjáávvaall  iiss  sszzeerreetttteekk
vvoollnnaa  mmeeggiissmmeerrkkeeddnnii..  

Megnyitóbeszédében  dr. Balogh Ibo-
lya a megyei közgyûlés elnöke örömét
fejezte ki, amiért személyesen kö-
szönthette a német, a szlovák és ci-
gány kisebbség képviselõit, és megkö-
szönte Pusztavámnak, hogy vállalta a
Nemzetiségi Napok házigazda szere-
pét. Mint mondta, nem csak a múl-
tunk közös, a jelenünk és a jövõnk is.
A történelem során mindegyik nem-
zetiségnek volt része viharokban, de
ennek is köszönhetõ, hogy a hétköz-
napokban valódi sorsközösséggé ko-
vácsolódtak össze.  

– Amikor szétnézünk a világban,
sajnos sokszor azt látjuk – mondta –,
hogy a nemzetiségi sokszínûség bizo-
nyos országokban összeférhetetlenség-
hez vezet. Ez sok esetben azt eredmé-
nyezi, hogy az egyén kénytelen feladni,
megtagadni kulturális, nemzeti hova-
tartozását. Hogy ez mit jelent, azt dr.
Balogh Ibolya Ipolyi Arnold gondola-
taival érzékeltette: „Az a nemzet,
amely emlékeit veszni hagyja, az saját

síremlékeit építi, s az végsõ soron vesz-
tesége az egész emberiségnek.” 

Büszke vagyok arra – folytatta –,
hogy itt ebben az országban, ebben a
megyében nem titkoljuk, hanem
együtt ünnepeljük a nemzetiségek ho-
vatartozását, és együtt, egymás örö-
mére fejezhetjük ki szokásainkat. Az
emberiség történelmét a kultúra cse-
réje vitte elõre. Az egymástól eltérõ
szokások, emberi és közösségi menta-
litások hozzájárultak a magyar nem-
zeti sokszínûséghez és sokgyökerû-
séghez. Magyarország ezekkel a saját-
ságokkal és értékekkel vált az Európai
Unió tagjává, amelyeket remélem, to-
vább tudunk gazdagítani.

Az elnök végezetül a Fejér Megyei
Nemzetiségi Napok jelentõségét mél-
tatta, mint olyan hagyományteremtõ
rendezvényét, amelynek nagy szerepe
van a kulturális önállóság kiteljesedé-
sében, a hagyományõrzés erõsítésé-
ben, az emberi és közösségi értékeinek
megtartásában.

A zene, a tánc, az ének, a jókedv és
az együttes élmény mind hozzájárul-
nak, egyfajta hidat emelnek a magyar
és a szomszédos nemzetek közötti ter-
mékeny baráti kapcsolatok ápolásában.

A különbözõ mûvészeti csoportok
színes bemutatói után este sváb bállal
zárult a rendezvény.

Megyei nemzetiségi nap
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napirend kezdetén elõször Dr.
Papp Károly dandártábornok ka-
pott szót, akit nemrég a Rendésze-
ti Biztonsági Szolgálat (REBISZ)

parancsnokává neveztek ki. Megkö-
szönte a testülettõl kapott támogatást,
együttmûködést és a kritikát is.  

A közgyûlés korábban már elfogad-
ta a 2006–2010-re vonatkozó gazdasá-
gi programját, melynek hangsúlyos
eleme a megyei önkormányzat felada-
tait ellátó intézmények mûködése,
korszerûsítése és ésszerûsítése. Ezen
kívül a testület az ülésnapon megtár-
gyalta és szintén elfogadta a szociális
és gyermekvédelmi intézmények, va-
lamint az egészségügyi ellátás átszer-
vezésében rejlõ lehetõségekrõl készí-
tett dokumentumokat.   

E tárgyakban az a cél vezérelte a tes-
tületet, hogy a kormányzati forrásel-
vonások hátrányos hatását úgy védjék
ki, hogy lehetõleg ne kerüljön sor lét-
számleépítésre, ugyanakkor az ellátás
színvonala érzékelhetõen emelkedjen.

A képviselõk zárt ülés keretében
döntöttek a 1,2 milliárdos fejlesztési
célú hitelfelvételrõl. A szociális intéz-
mények átszervezésrõl szóló napirendi
elõterjesztéshez kapcsolódva az ellen-
zéki képviselõk vitatták a „mamutin-
tézmény” célszerûségét. Végül a köz-
gyûlés megszavazta a hét megyei szo-
ciális intézménybõl  kialakításra kerü-
lõ integrált szociális intézmény létre-
hozását. 

A Fejér Megyei Közgyûlés októberi
megalakulása óta ismerten aktív sze-
repet vállal az országos közélet terén
is. Tevékenységébe illeszkedik az az

állásfoglalás, amely a régészeti lelõhe-
lyek feltárását szabályzó miniszteri
rendeletet bírálataként fogadta el. Ko-
rábban a rendelet a megyei múzeumi
szervezetekhez rendelte a régészeti
feltárások munkafázisát. Az új szabá-
lyozás alapján létrehozzák a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Szakszolgálatot,
melynek hatáskörébe rendelte a mi-
nisztérium a nagyberuházásokhoz
kapcsolódó megelõzõ régészeti feltá-
rások elvégzését. A megyei múzeu-
moknak csupán az utolsó, a feldolgo-
zás végsõ fázisban ad lehetõséget, a
feltárásból azonban kizárja õket. Az
állásfoglalás szerint a módosítás a me-
gyei intézmények szakmai rangját sú-
lyosan alábecsüli. Az ülésen a képvise-
lõk – a megyei múzeumi szakemberek
véleményre is alapozva – úgy döntöt-
tek, az Alkotmánybírósághoz is bead-
vánnyal fordulnak, mert alkotmá-
nyossági aggályokat vet fel, hogy a
rendelet a megyei önkormányzatok
kötelezõ feladatait vonja el, és testálja
egy újonnan létrehozott kormányzati
szervre.

A közgyûlés pályázatot ír ki az al-
jegyzõi állás betöltésére. A kiírást az
tette szükségessé, hogy a korábbi al-
jegyzõt a megyei önkormányzat fõ-
jegyzõjévé nevezték ki. A közgyûlés
döntött két intézményének az igazga-
tói pályázatáról. A Prelúdium Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
(Bicske) igazgatójává Lukácsné Ádám
Annamáriát nevezték ki. Az ugyancsak
bicskei Vajda Gimnázium, Postafor-
galmi Szakközépiskola igazgatói
posztját Gyimesi István nyerte el. 

A június 28-i, nyári szünet elõtti utolsó ülésnapja igencsak zsú-
folt volt a Fejér Megyei Közgyûlésnek. A képviselõk 47 napiren-
di pontot tárgyaltak meg.

A

A munkaülés megkezdése elõtt a köz-
tisztviselõi nap alkalmából elismerése-
ket adtak át. A Köz Szolgálatáért Ér-
demrend bronz fokozata kitüntetést ve-
hette át kiváló közigazgatási munkájá-
ért Rácz Györgyi és Buzás Lászlóné, s a
szakminiszter ajándéktárgyával jutal-
mazták Boda Melindát és Tóth Berna-
dettet. A kitüntetést és a jutalmat dr.
Gelencsér József, a Regionális Közigaz-
gatási Hivatal vezetõje adta át. Földes
László, a Magyar Államkincstár Terü-
leti Igazgatóságának nemrég nyugdíjba
vonult vezetõje több évtizeden át kifej-
tett, magas szintû szakmai munkája el-
ismeréseként a Fejér Megyei Önkor-
mányzat emlékplakettjét, ajándékát ve-
hette át dr. Balogh Ibolya elnöktõl.

Ülésezett a megyei közgyûlés

A képviselõk az ülésen megtár-
gyalták a 2009–2013-as idõszak fej-
lesztési elképzeléseinek, valamint az
önkormányzat és intézményei két-
éves akciótervének elõkészítésére
vonatkozó indítványt. A vita során
L. Simon László, a polgári frakció
tagja javasolta egy, a bizottsági elnö-
kökbõl és a frakcióvezetõkbõl álló
testület felállítását, mely elõzetesen
véleményezi és folyamatosan nyo-
mon követi a fejlesztési elképzelése-
ket és megvalósulásukat. Horváth
András (képünkön), a Fejér Megyei
Közgyûlés szocialista frakciójának
vezetõje annyival módosította a ja-
vaslatot, hogy kérte: a frakciók 3-3
szakértõt is delegálhassanak az új
testületbe. A közgyûlés elfogadta a
javaslatot.

Közös munka a fejlesztésekért
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ÍÍggyy  mmiinnõõssíítteettttee  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa
FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee,,  aa  FFee--
jjéérr  mmeeggyyee  ééss  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr  eeggyyeezztteettõõ
bbiizzoottttssáággáánnaakk  jjúúlliiuuss  44--ii  üülléésséétt..  AAzz  eell--
nnöökk  aasssszzoonnyy  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóónn  iissmmeerr--
tteettttee  aa  kkéétt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköözzööss  üüggyyeeii--
vveell,,  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  lleehheettõõssééggeeiivveell  ffoogg--
llaallkkoozzóó  ggrréémmiiuumm  ttaannááccsskkoozzáássáánnaakk
rréésszzlleetteeiitt..  AA  ttáárrggyyaalláássrraa  aa  mmeeggyyee  kkeezzddee--
mméénnyyeezzéésséérree,,  aa  kköözzggyyûûllééss  áállttaall  eellffooggaa--
ddootttt  jjaavvaassllaatt  aallaappjjáánn  kkeerrüülltt  ssoorr,,  ééss  ttööbb--
bbeekk  kköözzöötttt  aa  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  KKóórrhháázz,,  aazz
ookkttaattááss  ééss  aa  kkuullttúúrraa  tteerrüülleetteeiitt  éérriinntteettttee..

– A lakosság várja az eredményt; azo-
kon a területeken, amelyek mindkét
testületre felelõsséget rónak, együtt
kell mûködnünk a székesfehérváriak
érdekében – magyarázta az esemény
jelentõségét az elnök, és egyúttal elé-
gedetten szögezte le, hogy az elsõ érte-
kezlet jó alapot, biztató kezdetet nyújt
ezen eredmények eléréséhez. A bizott-
ság áttekintette a Fejér Megyei Szent

György Kórház mûködtetését. A me-
gyei intézmény látja el a székesfehér-
vári betegek zömét is, ezért a megye
elengedhetetlennek tartja a város fele-
lõsségvállalását. A részletek kidolgozá-
sát szakértõkre bízzák.  A Hunyadi Já-
nos Szakközépiskola város által terve-
zett megszüntetésének ügye is napi-
rendre került. A városi önkormányzat
végül is letett a tervérõl, ebben nem kis
része volt annak, hogy a megye fel-
ajánlotta a bezárásra ítélt intézmény
átvételét. A bizottság tagjai egyetértet-
tek abban, hogy közösen kell megol-
dást találniuk rá, hogy ez a jó hírû is-
kola megmaradhasson. 

A kultúra kérdését illetõen a megyei
közgyûlés elnöke sajnálattal számolt
be arról, hogy a megye anyagi lehetõ-
ségeit érintõ kormányzati intézkedé-
sek miatt a megyei önkormányzat nem
képes tovább támogatni a város fenn-
tartásában álló Vörösmarty Színházat
és Székesfehérvár civil szervezeteit.

Ez azonban mégsem jelenti a támoga-
tás megszüntetését, hanem annak
rendszerét úgy alakítják át, hogy az
intézmény vagy a szervezet helyett a
fontosnak tartott tevékenységhez kö-
tõdjön az anyagi segítség.

Mindezen témákban a részletek ki-
dolgozását szakemberekre bízzák, akik
a következõ két hónapban azon dolgoz-
nak majd, hogy a konkrét, testületek ál-
tal tárgyalható elõterjesztések megszü-
lessenek. A megye–város egyeztetõ fó-
rumon szó esett még egy közös városi és
megyei könyvtár létrehozásáról, vala-
mint a sportolás népszerûsítésének és
az ifjúság védelmének szükségességé-
rõl, ehhez kapcsolódóan a Velencei-tavi
Vízi Sportiskola és Szabadidõközpont
sportolási és turisztikai lehetõségeinek
kihasználásáról.

Június 23-án, szombaton, délelõtt 10 órakor – a hagyo-
mánynak megfelelõen – Keresztelõ Szent János születésé-
nek ünnepéhez kapcsolódva Spányi Antal püspök a szé-
kesegyházban pappá szentelte Ambrózy Tamás, Kiss Csa-
ba és Mojzer György diakónust, és diakónussá szentelte
Mórocz Tamás papnövendéket.

MMoojjzzeerr  GGyyöörrggyy 1966-ban született Budapesten. Tanulmá-
nyait Érd-Tusculanumban és Székesfehérváron kezdte, majd
az esztergomi szemináriumban fejezte be. Az Érd-
Tusculanum-i egyházközség tagjaként rendszeresen és aktívan
vett részt a liturgikus eseményekben és templom körüli mun-
kákban egyaránt. 2000-tõl az egyházközség gondnoka volt. 

KKiissss  CCssaabbaa 1981-ben született Budapesten. Tanulmányait
Budapesten és Budakeszin kezdte, majd a váci piarista gimná-
zium után az esztergomi szemináriumban fejezte be. A csepe-
li Jézus Szíve Egyházközség hûséges tagjaként vett részt a kö-
zösség életében, az egyházközségi programok szervezésében.

AAmmbbrróózzyy  TTaammááss 1980-ban született Budapesten. Tanulmá-
nyait Budapesten és Budakeszin kezdte, majd Budapesten, a
Központi Papnevelõ Intézetben fejezte be. A budakeszi egyház-
község tagjaként aktívan részt vett a közösség életében, különösen
a lelki programokban.

Ebben a szentmisében adtak hálát szolgálatuk kegyelmeiért az
egyházmegye jubiláns papjai: az aranymisés Lauber Benedek és
Molnár László atya, valamint a gyémántmisés Nádi Ferenc, Tóth
István, Ujfalussy Ottó Gusztáv O.Cist., és Zsolnay Béla atya. 

Papszentelés Székesfehérváron

Történelmi jelentõségû találkozó

A székesfehérvári Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület és az Androméda
utazási iroda jóvoltából az idén nyolc Fejér megyei fiatal állami gondozott
vehetett részt kilencnapos nyaraláson, a görögországi Makrigialoszban. 
A csoportot az egyesület két felnõtt tagja, Lukács Imre és Kovács Andrea kí-
sérte. A Dégen, Martonvásáron, Székesfehérváron és Válon élõ fiatalok a ten-
gerparti nyaralás mellett, kulturális programokon is részt vettek, többek kö-
zött ellátogattak a világörökség részét képezõ Meteórákhoz. A Vigyázó Kéz

Gyermekvédelmi Egyesület 1999 óta segíti azokat az átmenetileg vagy tartósan család nélkül maradt gyermekeket,
akikrõl ma az állam gondoskodik. Tagságuk 24 olyan emberbõl áll, akik nem csak átérzik ezeknek a gyerekeknek a
nehéz sorsát, hanem tevékeny szerepet vállalnak abban, hogy az otthonok lakóinak örömet, meglepetést szerezze-
nek, életükbe személyes törõdést, szeretetet vigyenek.
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Kilenc izgalmas nap Görögországban
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MMoonnddttaa  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  mmiiuuttáánn  NNaavvrraaccssiiccss  TTiibboorrnnaakk,,  aa  FFiiddeesszz  PPoollggáárrii  SSzzöö--
vveettsséégg  oorrsszzáággggyyûûllééssii  ffrraakkcciióójjaa  vveezzeettõõjjéénneekk  aa  ssáárroossddii  sszzoocciiáálliiss  ootttthhoonn  ppééllddáájjáánn
mmeeggmmuuttaattttaa,,    hhooggyy  aa  kkoorrmmáánnyyzzaatt  mmeeggsszzoorrííttóó  iinnttéézzkkeeddéésseeii  mmiillyyeenn  kköözzvveettlleenn
kköövveettkkeezzmméénnyyeekkkkeell  jjáárrnnaakk  aa  sszzoocciiáálliiss,,  ááppoollóó--ggoonnddoozzóó  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  ééllõõkk
kköörrüüllmméénnyyeeiirree::  „„AA  kkoorrmmáánnyyttööbbbbssééggnneekk  iiss  sszzeemmbbeessüüllnniiee  kkeelllleennee  vveellee,,  hhooggyy  íírróó--
aasszzttaall  mmeelllleetttt  kkiiggoonnddoolltt  ddöönnttéésseeiikkkkeell  mmiillyyeenn  ssoorrssaa  ííttéélliikk  eezzeekkeett  aazz  eemmbbeerreekkeett””..
AA  kkééppvviisseellõõccssooppoorrtt  vveezzeettõõjjee,,  aakkii  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkéénneekk  aa  mmeegghhíí--
vváássáárraa  jjúúlliiuuss  55--éénn  llááttooggaattttaa  mmeegg  aazz  iinnttéézzmméénnyytt,,  eeggyyeettéérrtteetttt  vveellee,,  ééss  mmeeggrráázzóónnaakk
nneevveezzttee  aazz  ééllmméénnyytt..

Sárosdon, az egykori Esterházy-kas-
télyban elhelyezett intézménynek az
épület alkalmatlansága miatt csak ide-
iglenes mûködési engedélye van.  Az
otthon eredetileg 60 gondozott ellátá-
sára szolgált, a folyamatos létszámnö-
vekedés miatt azonban egy-egy szobá-
ban – bár a törvény szerint egy lakóra
legalább 6 négyzetméternyi területnek

kellene jutnia – 10-11 ágyat kellett elhelyezni. Így jelenleg 136 idõs ember él
rendkívüli zsúfoltságban. A legtöbb szobának ráadásul nincs természetes szel-
lõzése. Az ott tapasztaltakat megrázó élménynek minõsítette a politikus. Dr.
Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke tájékoztatta a frakcióvezetõt és
egyúttal a sajtót arról is, hogy a megyei önkormányzat 32 intézményének több-
sége ápoló-gondozó, gyermekvédelmi és gyógypedagógiai feladatokat lát el.
Ezek hasonlóan katasztrofális helyzetben vannak.  Így például semmivel sem
jobb a helyzet Polgárdiban, ahol a 120 súlyos értelmi és halmozottan fogyaté-
kos gondozottnak az M7-es autópálya egykori felvonulási épületeibõl alakítot-
tak ki otthont. Indokolt lenne az otthon új beruházással történõ kiváltása, de a
megyei önkormányzat ilyen tárgyú pályázatait eddig minden alkalommal el-
utasították. 

Navracsics Tibor megígérte, hogy tapasztalatairól beszámol a  Fidesz szoci-
álpolitikai kabinetjének, és a jövõ évi költségvetésbõl a Fidesz megpróbál több
pénzt „kiharcolni” szociálpolitikai célokra, az ápoló-gondozó otthonok hely-
zetének javítására. „Abban bízom, hogy a kormányoldal is meghallgatja azokat
a javaslatokat, amelyek a helyzet jobbítását tûzik ki célul” – tette hozzá.

A III. EGYHÁZMEGYEI 
ZSINAT 10. ÉVFORDULÓJA
JJúúnniiuuss  2288--áánn,,  ddéélleellõõtttt  1100  óórraakkoorr  aa  
sszzéékkeesseeggyyhháázzbbaann  üünnnneeppii  sszzeennttmmiisséé--
vveell  kkeezzddõõddöötttt    aa  mmeeggeemmlléékkeezzééss  aa  SSzzéé--
kkeessffeehhéérrvváárrii  EEggyyhháázzmmeeggyyee  IIIIII..  EEggyy--
hháázzmmeeggyyeeii  ZZssiinnaattáárróóll..  „„MMiinnddeenntt
mmeeggúújjííttaannii  KKrriisszzttuussbbaann!!””  EEzz  vvoolltt  aa  1100
éévvvveell  eezzeellõõttttii  zzssiinnaatt  jjeellmmoonnddaattaa  ééss
eeggyybbeenn  ccéélljjaa..  AA  kkoonncceelleebbrráálltt  sszzeennttmmii--
ssee  uuttáánn  üünnnneeppii  üülléésstt  ttaarrttoottttaakk  aa  SSzzeenntt
IIssttvváánn  MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann..

A megemlékezés elsõ
felében visszatekin-
tettek a III. Egyház-
megyei Zsinatra.
Spányi Antal püspök
személyes felkérésé-
re, Dr. Takács Nán-
dor nyugalmazott

püspök elõadásában a „fõpásztor sze-
mével”, Száraz László esperes a „lel-
kipásztor szemével”  és Turai István a
„világi hívõ szemével”  emlékezett
vissza az akkori eseményekre.  

Az ünnepi ülés második részének
elõadói a zsinat utáni változásokat
összegezték, és az új egyházmegyei
törvénykönyv alapján elõretekin-
tettek az egyházmegye jövõjére. 
A pasztorális helyzet változása az el-
múlt 10 évben címmel Ugrits Tamás
püspöki irodaigazgató tartott elõ-
adást, majd Hajdú Ferenc kanonok
azokat a változásokat ismertette,
amelyeket az új Egyházmegyei
Törvényköny hoz az egyházmegye
életében. Válasz az új helyzetre cím-
mel Spányi Antal székesfehérvári
püspök arról beszélt, hogy az elmúlt
10 év alatt gyökeresen megváltozott
helyzetben miként látja az egyház-
megye jövõjét.

A megemlékezés végén a fõpásztor
ünnepélyesen átadta az Egyházme-
gyei Törvénykönyvet, amely alapján
mûködnek tovább az egyházmegye
intézményei, plébániái. Ezután került
sor a lelkipásztori körzetek kihirdeté-
sére, melyekben a közeljövõben pasz-
torális tanácsok alakulnak. Végül át-
adták az új körzetek pasztorális veze-
tõinek megbízólevelét. A Magyar Ka-
tolikus Egyház életében az egyre sú-
lyosbodó paphiány miatt új útkeresés-
nek számít a Székesfehérvári Egy-
házmegye kezdeményezése.

„Ki kellene szállni a bársonyszékekbõl...”

Díjazott pedagógusok
2007. június elején tartották azt az ünnepséget, melyen kiosztották a
Klebensberg Kunó emlékérmet. A rendezvényen a díjazottak  dr. Balogh
Ibolyától, a megyei közgyûlés elnökétõl vehették át Fejér Megyei Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által néhány éve alapított kitüntetést.

A díjazottak: Budai Ferencné, óvónõ, Rákóczi utcai óvoda, Székesfehérvár;
Kutasi Zsuzsanna, tanító, Kõrösi Csoma Sándor Általános iskola, Tatabánya;
Puskás Józsefné, tanár, Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Enying; Simon Gyuláné, tanár, Szent István Általános Iskola, Kálóz;
Jákóné Fekete Teréz, tanár, Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképzõ
Iskola, Dunaújváros; Horváth Elemérné (postumus), Petõfi Sándor
Általános Iskola, Mór
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AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy  KKóórrhháázz
iinnttéézzmméénnyyii  ssttrruukkttúúrraa--ááttaallaakkííttáássáárróóll,,
vvaallaammiinntt  aazz  AAllbbaa  VVoolláánn  ZZrrtt..  vveezzéérr--
iiggaazzggaattóójjáávvaall,,  TTóótthh  IIssttvváánnnnaall  ttöörrttéénntt
ttáárrggyyaalláássaaiirróóll,,  aa  kköözzlleekkeeddééssii  vváállllaallaatt
jjáárraattsszzáámm--ccssöökkkkeennttééssii  eellõõzzeetteess  eellkkéépp--
zzeelléésseeiirrõõll  ttaarrttootttt  jjúúnniiuuss  2222--éénn  ssaajjttóóttáá--
jjéékkoozzttaattóótt  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa  FFeejjéérr
MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee..

Az elnök asszony elmondta: a kor-
mány megszorító intézkedései miatt a
Szent György Kórházban 200-zal
csökkent az aktív ágyak száma, ami
nagyban hozzájárult egy új intézmé-
nyi struktúra kidolgozásához. Dr. Ba-
logh Ibolya kiemelte: az egészségügy
mai válságos helyzetére való tekintet-
tel az átalakítás nagy körültekintéssel,
a Fejér Megyei Önkormányzat felelõs-
ségteljes irányításával zajlik. A kor-

mány megszorító intézkedései ellenére
továbbra is kiemelten szem elõtt tart-
ják a betegek és az intézmény dolgozó-
inak érdekeit. Az elnök beszámolójá-
ban igyekezett eloszlatni a kétségkívül
meglévõ félelmeket: a struktúra-átala-
kítás ellenére a Szent György Kórház-
ban nem lesznek jelentõs elbocsátások.
A különféle híresztelések ellenére a
kórházban mindössze mintegy 40
munkavállaló helyzete változik meg,
de õk sem kerülnek az utcára.  A jövõ-
ben pedig a finanszírozási tárgyalások
sikerének függvényében ismét a kór-
ház szakmai létszámának növelését
tervezik.

A Fejér Megyei Önkormányzat el-
nöke tárgyalásokat kezdeményezett az
Alba Volán Zrt. vezérigazgatójával,
Tóth Istvánnal a volános járatszám-
csökkentési elképzelések miatt. A me-

gyei közgyûlés elnöke a sajtótájékoz-
tatón elmondta: arról kapott tájékoz-
tatást, hogy a vállalat nehéz helyzet-
ben van. A kormány csökkentette az
utasok közlekedési támogatását, a bér-
letek drágultak, emiatt az utóbbi évek-
ben sokkal kevesebben utaznak autó-
busszal. Ennek következtében, a költ-
ségtakarékosság kényszere miatt, bi-
zonyos járatokat várhatóan meg kell
szüntetniük. Ezt a súlyos problémát
szeretnék úgy kezelni, hogy az utasok
érdekei a legkevésbé sérüljenek. Az
Alba Volán Zrt. vezérigazgatója az au-
tóbusz-járatokkal kapcsolatos elkép-
zelésekrõl részletesen tájékoztatja
majd a megyei közgyûlést.

Struktúra-átalakítás a kórházban

A Megyei Mûvelõdési Központ adott
otthont június elején a sajátos neve-
lésû igényûek 9. Fejér megyei kultu-
rális fesztiváljának. A rendezvényen
Veszprém és Komárom-Esztergom
megyei intézmények lakói is részt
vettek, így összesen 15 intézménybõl
200 szereplõ lépett a közönség elé.

Kulturális fesztivál

A bajai Eötvös József Fõiskola székesfehérvári kihelyezett képzõhelyének
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet ad otthont.
A két intézmény összefogása 2004 õszétõl kezdõdött, az idén már a máso-
dik évfolyam végzett. Az ünnepélyes diplomaosztó alkalmából a hallgató-
kat dr. Balogh Ibolya megyei közgyûlési elnök és Kremnitzky Gábor igaz-
gató köszöntötte.

Fejlesztõ pedagógusokat avattak

A bosznia-hercegovinai önkormány-
zatok és kistérségek fejlõdése érdeké-
ben szerveztek tanulmányutat a 20
közigazgatási szakemberbõl – polgár-
mesterekbõl, önkormányzati és mi-
nisztériumi tisztviselõkbõl – álló dele-
gáció részére június 17. és 26. között ha-
zánkban. A küldöttség tagjai június 20-
án, a Megyeházán ismerkedtek a ma-
gyar közigazgatás rendszerével, ame-
lyet számukra dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyûlés elnöke elemzett. 

A magyar közigazgatással
ismerkednek

Az iskolatársulásokról tárgyaltak a
képviselõk június 20-án a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi társulás
rendkívüli közgyûlésén, ahol a tóparti
települések idegenforgalmi és kulturá-
lis összefogásán túl az oktatási terüle-
ten kialakítandó együttmûködés lehe-
tõségét vitatták meg. Kutai Tibor,
Pázmánd község polgármestere, a kis-
térségi tanács elnöke elégedettséggel
szólt arról, hogy az elmúlt két év közös
munkája alapján az önkormányzatok
bizonyították elkötelezettségüket a
kistérség közös érdeke iránt. Követke-
zõ feladatként az oktatás terén a peda-
gógusok bevonásával történõ szakmai
munkák tervének kidolgozását jelölte

meg. A közös célok érekében olyan
megállapodás kerülhet kidolgozásra,
amely az önkormányzatok önállóságát
továbbra is megtartja. A társulási for-
mákban az önkormányzatoknak lehe-
tõségük van uniós forrásokra pályázni,
ha az oktatási intézmények korszerû-
sítést, bõvítést terveznek. Idegenfor-
galmi területen a desztinációs pályázat
kapcsán, és a kultúra tekintetében a
„Közkincs-Kerekasztal”-program
végrehajtásában már eredményes kez-
deti összefogás tapasztalható. Most az
oktatás ügyében szükséges összefogá-
sát kialakítani – mondta Dr. Szecsõdi
Zsuzsanna, a Gárdonyi Kistérségi Iro-
da vezetõje.

Kistérségi összefogás az oktatás ügyéért
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JJúúlliiuuss  22--áánn  üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt
ffooggaaddttaa  FFeejjéérr  mmeeggyyee  rreennddõõrrssééggee  aa
sszzoollggáállaattbbaa  áállllóó  úújj  kkoollllééggáákkaatt  aa  SSzzéé--
kkeessffeehhéérrvváárrii  RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg  ttaann--
tteerrmméébbeenn..  AAzz  öösssszzeesseenn  2244  vvééggzzõõss
sszzaakkkköözzééppiisskkoolláásstt  ééss  ffõõiisskkoolláásstt  aa  mmee--
ggyyee  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyyaa  mmeelllleetttt  lleeeennddõõ
áálllloommáánnyyiilllleettéékkeess  ppaarraannccssnnookkaaiikk,,  aa  ttee--
lleeppüülléésseekk  ppoollggáárrmmeesstteerreeii  ééss  aa  mmeeggyyeeii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköözzggyyûûlléésséénneekk  eellnnöökkee
ffooggaaddttaa,,  iilllleettvvee  kköösszzöönnttööttttee..  

A Székesfehérvári Rendõrkapitányság
állománya tizenhat fõvel, a Dunaújvá-
rosi kapitányság öt fõvel, a Bicskei két,
míg a Gárdonyi egy fõvel gyarapodott. 
A kinevezések után dr. Balogh Ibolya, a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke köszön-
tötte a fiatal rendõr szakembereket. Az
elnök asszony beszédében hangsúlyozta
az udvarias, határozott, szakszerû rend-
õri intézkedés fontosságát. Továbbá ki-
emelte, hogy mindaz a figyelem, ener-
gia, szaktudás, amit parancsnokaikkal,
tapasztalt társaikkal együtt a közbizton-
ságra fordítanak, megtérülõ beruházás.

Az ünnepség végén Sándor Miklós
ezredes a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság megbízott vezetõje tartotta
meg ünnepi köszöntõjét. A fiatalokat
életük új szakaszának kezdetén arra
kérte a fõkapitány: „erõsítsék sorain-
kat, erõsítsék a tisztességgel, szaksze-
rûen, jogszerûen és kulturáltan intéz-
kedõ rendõrök táborát.”  

Életük új
szakasza kezdõdik

AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  eell--
kkéésszzíítteettttee  22000066--22001100--eess  ggaazzddaassáággii
pprrooggrraammjjáátt,,  aammeellyybbeenn  kkiieemmeelltt  hhee--
llyyeenn  sszzeerreeppeell  aa  kkiissttéérrssééggeekkkkeell  vvaallóó
eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  aallaapp  mmeeggtteerreemmttéé--
ssee..  AA  mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  aa  ssii--
kkeerreess  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  éérrddeekkéébbeenn
ttaannááccsskkoozzáássrraa  hhíívvttaa  öösssszzee  aa  tteelleeppüü--
llééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ppoollggáárrmmeessttee--
rreeiitt,,  aa  1100  kkiissttéérrsséégg  vveezzeettõõssééggéétt  ééss  aa
jjeeggyyzzõõkkeett..  AA  rréésszzttvveevvõõkk  eellhhaattáárroozz--
ttáákk  eeggyy  KKiissttéérrssééggii  SSzzoolliiddaarriittáássii
AAllaapp  llééttrreehhoozzáássáátt..

Dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyûlés elnöke elmondta: a találko-
zón négy központi területet vitat-
tak meg, a szociális gondoskodást,
a gyermekvédelmi ellátást, a
gyógypedagógiai ellátást és szol-
gáltatást. Legkonkrétabb ered-
ményként elvi megállapodásban
rögzítették egy Kistérségi Szolida-
ritási Alap kialakításának szándé-
kát. Ez a funkcionális „megatár-
sulás” országosan egyedülálló kez-
deményezés lehet – hangsúlyozta
az elnök. 

Az alap várhatóan januártól fog
mûködni, a települési önkormány-
zatoknak nyújtva segítséget többek
között a pályázati önrészek befize-
téséhez, továbbá a szükséges elõfi-
nanszírozáshoz kaphatnak majd
támogatást ebbõl a forrásból.

Kistérségi 
szolidaritási alap

PETÕFI MÛVÉSZETI LIGET 2007. július
július 15., vasárnap 19 óra, zenepavilon
A JAZZ STEP DUÓ koncertje

július 20., péntek 20 óra, szabadtéri színpad
A KTL TRIÓ koncertje

július 22., vasárnap  19 óra, zenepavilon
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND koncertje

július 27., péntek 20 óra szabadtéri 
színpad
ORSZÁCZKY JACKIE BAND
(Ausztrália) koncertje
Közremûködik: Tina Harrad

július 29., vasárnap 19 óra zenepavilon
A LATIN SPIRIT TRIÓ koncertje

Az elõadások ingyenesek. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Rossz idõ
esetén a koncertek a Bartók Kamara-
színházban kerülnek megrendezésre.

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

AJÁNLÓ

Kastély Estek
Bicske, 2007
Batthyány-kastély
JJúúlliiuuss  1144..  ((sszzoommbbaatt)),,  2211  óórraa
Tolcsvay László–Tolcsvay Béla:
Magyar Mise, oratórikus mû
Belépõdíj: 1200 Ft; diákoknak, nyug-
díjasoknak: 1000 Ft. Rossz idõ esetén
a katolikus templomban
JJúúlliiuuss  2277..,,  ((ppéénntteekk))  2222  óórraa
R’n’B est, Dj.: Soul”Ja
A program reggel 4 óráig tart. 
Belépõdíj: 500 Ft
JJúúlliiuuss  2288..,,  ((sszzoommbbaatt))  2200  óórraa
Sziget Színház bemutatja: Padlás,
musical két részben
Belépõdíj: 1200 Ft; diákoknak, nyug-
díjasoknak: 1000 Ft
AAuugguusszzttuuss  1111..,,  ((sszzoommbbaatt))  2200  óórraa
Turay Ida Színház bemutatja: Móricz
Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó
nélkül, színmû két felvonásban
Belépõdíj: 1200 Ft; diákoknak, nyug-
díjasoknak: 1000 Ft
AAuugguusszzttuuss  1188..,,  ((sszzoommbbaatt))  2222  óórraa
Kowalsky meg a Vega
Belépõdíj: 1000 Ft 
Rossz idõ esetén a programok a Magyar Mise
kivételével a Mûvelõdési Központban kerülnek
megrendezésre.

Jegyelõvétel és bõvebb információ:
Petõfi Mûvelõdési Központ, 2060-
Bicske, Kossuth tér 20. Tel: 22/350-
604, 565-095, e-mail: bicspmk@t-
online.hu, www.c3.hu/~muvkbics
A programok változtatásának joga fenntartva.

NYÁRI KIÁLLÍTÁSOK
A BATTHYÁNY-KASTÉLYBAN
22000077..  jjúúnniiuuss  3300––aauugguusszzttuuss  3311..
Képek a legnagyobb magyar életérõl.
Kiállítás gróf Batthyány Gyula rajzaiból.
Színész karikatúrák. Makay Sándor
színmûvész, grafikusmûvész kiállítása.

NYÁRI KIÁLLÍTÁSOK A PETÕFI
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN (BICSKE)
JJúúnniiuuss  2299––jjúúlliiuuss  1144..  

Mesterségek Hornok Magdolna festõ-
mûvész kiállítása
JJúúlliiuuss  2200––aauugguusszzttuuss  44..
Rezümé
Válogatás a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem ifjú alkotóinak munkáiból.
AAuugguusszzttuuss  1100––2255..  
Bemutatkozunk
A Mûvelõdési Központ képzõmûvé-
szeti körének csoportos kiállítása.
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Felavatták a Nemzeti Emlékhely nyu-
gati romterületén kialakított új múze-
umot. Milyen régészeti emlékeket te-
kinthetnek meg a látogatók?

– Az emlékhely nyugati területén
eredetileg az Árpád-kori templom fal-
építménye állt két toronnyal. Majd
késõbb, a XIII–XIV. század tájékán

romlásnak indult. Ekkor Ozorai Pipo
Filippo Scolari a délnyugati tornyot
kijavíttatta, s ezzel jogot nyert, hogy
õt és feleségét a templomban temessék
el. A terrazzo-padlós Árpád-kori sza-
kasz mellé épült fel a nagyobb méretû
torony. Késõbb a török idõkben, lõ-
porraktárnak használták, s az 1601-es
ostrom idején, amikor a magyarok a

várat vissza akarták foglalni, belövést
kapott, s felrobbant. Ekkor a bazilika
délnyugati része erõsen megsérült. A
török távozása után jó ideig állt a
templom. Az 1700-as évek végére,
Séllyei Nagy Ignác, az elsõ székesfe-
hérvári püspök szorgalmazta a temp-
lom újjáépítését, hiszen az északi
részben és a középhajóban még ren-
deztek misét. A büdzsé pénzügyi hely-
zete akkor is olyan volt, mint amilyen
általában lenni szokott. Mária Terézia
korában, 1777 után, az örökösödési
háború rengeteg pénzt emésztett fel, s
bár a kincstár szándéka megvolt, a
pénzesláda üres volt. Így pár évtized
leforgása alatt a püspökség és a fehér-
vári polgárok építõanyagnak használ-
ták fel a bazilika kõmaradványait.
Ezért, amikor a városban napjainkban
épületfelújítás történik, s a vakolatot
leverik, a belvárosban számtalanszor
elõkerül a bazilika területérõl szár-
mazó középkori faragvány. Ezeket az
emlékeket a múzeum, 1873-as fennál-
lása óta, lehetõség szerint begyûjti. Így
sikerült kialakítani a több évszázadról
korképet adó részleteket. Akik már lát-
ták az emlékhelyet, azt mondják róla,
csodálatos, európai szintû építmény-
maradványok. Én azt mondom, ez jó-
val több annál. Sikerült megõrizni
Szent István király templomának egy
olyan részletét, amely valóban azt az
érzést kelti az emberben, mintha kor-
társként közlekedne a bazilikában Ist-
ván királlyal, IV. Bélával, Mátyás ki-
rállyal és a többi uralkodóval.

Az emlékhely kuratóriumi ülésén,
amelyen Szili Katalin, az országgyû-
lés elnöke is részt vett, a következõ
feltárási szakaszok programját is át-
tekintették. Melyek lesznek a követ-
kezõ lépések?

– Tekintsük át, milyen építkezések
történetek eddig! 2005-ben kapta 

Beszélgetés dr. Fülöp Gyulával, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatójával

A felújított létesítmény
csodálatos és 
európai színvonalú

A közgyûlés is tárgyalta
a Nemzeti Emlékhely
kérdését
Balsay Istvánnak, a közgyûlés alel-
nökének javaslatára a június 28-i
közgyûlésen a képviselõk kinyilvá-

nították, hogy az egykori bazilika
Nemzeti Emlékhely szintû kialakí-
tásával és szabályozással ért egyet.
A megyei önkormányzat igényt
tart rá, hogy az egyeztetés során
véleményét megfogalmazhassa, to-
vábbá részt vegyen a konszenzus
megteremtésében. Támogatja a ki-

emelt nagy program kategóriában
való megjelenítését, és egyetért a
regionális összehangolás igényével
is. Ugyanakkor jelezte a testület,
hogy visszatérõ hiányosság, ami-
kor az állami, egyházi és városi
rendeletek felsorolásánál a Fejér
Megyei Önkormányzat döntéseire

Újabb elõrelépés történt a Nemzeti Emlékhely kialakításának fo-
lyamatában. Július 3-án ünnepi alkalom keretében  dr. Szili Kata-
lin, az országgyûlés és a Nemzeti Emlékhely Alapítvány Kurató-
riumának elnöke, valamint egyházi és világi vezetõk jelenlétében
átadták át a romkert nyugati területén kialakított múzeumot. 
A területen folytatott munkálatokról és a további tervekrõl kér-
deztük dr. Fülöp Gyulát, a Fejér Megyei Múzeumok igazgatóját, a
Nemzeti Emlékhely Alapítvány Kuratóriumának alelnökét.
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vissza a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól múzeumunk a Nemzeti
Emlékhely munkálatainak felügyeleti
jogát. Így  mi lettünk a „gazdák”. Ek-
kor kellett letenni az asztalra a követ-
kezõ évekre szóló programot. Ennek
forrását minden évre a parlament sza-
vazta meg. 2005-ben 30 millió forintot
kaptunk a munkálatok újraindításra,
majd az elmúlt évben és az idén is 150-
150 millió forintos támogatást szava-
zott meg az országgyûlés erre a célra.
Az elsõ két esztendõben sikerült a
romkert külsõ környezetét teljes egé-
szében felújítani. A korábbi vasbeton
sírkõfedlapok nem nyújtottak esztéti-
kus benyomást, és nem is illettek a
környezethez, bár a hetvenes években
még ez volt a korszerû eljárás. A bazi-
lika különbözõ korszakait megjelení-
tõ pilléreket, sírkõfedlapokat végül si-
került mûkõre, a murvás leszórást
gyöngykavicsra kicserélni, amely
szintén emlékeztet a hajdani bazilika
terrazzó padlózatára. Ezekkel az át-
alakításokkal reményeink szerint si-
került hangulatában visszahozni va-
lamit a XI. és XII. századból. A mun-
kák folytatása – amely már kevésbé
látványos – a gyalogos járdafelület
alatt történik a déli oldalhajó és a hoz-
zá csatlakozó kerengõ bemutatására.
Ennek  a területnek a régészeti feltá-
rása teljes egészében megtörtént. Je-
lenleg az ez évi 150 millió forintos
szerzõdés megkötésére várunk, mely-
bõl a következõ munkákat finanszí-
rozni tudjuk. Ekkor  kialakítjuk a déli
hajóban a 40 méter hosszú és 5-6 mé-
ter széles, jó minõségû felmenõ fala-
kat, temetkezõ helyeket, királyi sírká-
polnák maradványait és át tudjuk ad-
ni a közönségnek a következõ év nya-
rára. Az itt eltemetett királyok portré-
sorozata öt uralkodó után – szponzor
hiányban – befejezõdött. A további tíz
király bronzportréját szeretnék még a
teljes arcképcsarnokhoz elkészíttetni.

A kuratóriumi ülésen az is elhangzott,
hogy a koronázó palást bronzmásola-
tát megkapja a város és a Nemzeti
Emlékhely. A palást 1031-ben készült,
Szent Imre herceg halálakor. Az ere-
detije a Nemzeti Múzeumban találha-
tó. A koronázási palást bronzból ké-
szült másolatát reprezentatív helyen
szeretnénk majd elhelyezni. 

További komoly feladatnak számít a
bazilika prépostsága történeti múzeu-
mának kialakítás is…

– Az egykori Földhivatal épületé-
ben tervezzük ennek kialakítását. A
tervek és a kiállítás forgatókönyve ké-
szen állnak, a közmû áthelyezését kell
még rendezni. Az épület nagy elõnye,
hogy a pince szintje megegyezik a ki-

rályi bazilika járószintjével. Az  apos-
tolokat ábrázoló egykori déli kapun át
közelíthetik meg a látogatók a bazili-
ka területét. A kapu töredékei is a ren-
delkezésünkre állnak, korábban kiál-
lítási anyagban is szerepelt. 

Kevesen tudják, hogy a romkertben
végzett feltárások, a Nemzeti Emlék-
hely végsõ kialakítása voltaképp csa-
patmunkában történik. Méltatlanul
kevés szó esik ugyanakkor a múzeumi
szakemberekrõl, a feltárásokban
részt vevõ régészekrõl. Bemutatná
õket?

– 1988-ban kezdõdött el a feltárás,
ami a végleges célokat szolgálta. Saj-
nos a 90-es évek elején olyan nehézsé-
gek támadtak, amelyek sokáig hátrál-
tatták a munkát. Kralovánszky Alán
korai haláláig végezte feltáró régésze-
ti munkáját, majd dr. Biczó Piroska, a
Nemzeti Múzeum régésze folytatta,
aki jelenleg is itt dolgozik. Az építé-
szeti részt Szabó Zoltán végzi, aki
még fiatal tervezõmérnökként Alán-
nal kezdte el a munkákat. Kezdettõl
ebben a környezetben nõtt fel, mint
mûemléktervezõ mérnök. Olyan be-
hatóan foglalkozott az egykori épü-
lettel, hogy tréfásan azt szoktuk mon-
dani, többet tud a bazilikáról, mint az
eredeti építõk. Sokat dolgozott itt a
mûvészettörténészek közül Mentélyi
Klára, Bartos György, Lõvey Pál, és
Marosi Ernõ akadémikus, aki gyak-
ran illette kritikával a munkálatokat,
de világossá vált, hogy mindig igaza
volt. Antropológusként pedig dr. Éry
Kinga segítette a munkát. Elõkelõ
csontmaradványokat vizsgált. Egy
kutatómunkája, amelyben a baziliká-
ban fellelt királyi sírokat, csontokat
ismerteti, s komoly történeti feldol-
gozás, már nyomdakész állapotban
van, õsz elejére két kötete megjelen-
het. 

A Nemzeti Emlékhely tekintetében
a legfontosabb a nagyközönség visz-
szajelzése, hiszen a bazilika egyrészt
turisztikai látványosság, másrészt
Szent István és Imre temetkezési he-
lyeként, vallási, lelki kötõdés is kap-
csolódik hozzá. A környezetet úgy
alakítjuk ki, hogy idegenforgalmi je-
lentõségén túl, egyházi-világi meg-
emlékezések számára is méltó emlék-
hely legyen.    – SZÜCS GÁBOR

Az új bemutatóhely
felavatása
SSzziillii  KKaattaalliinn  aazz  OOrrsszzáággggyyûûllééss  eellnnöö--
kkee,,  úúggyyiiss  mmiinntt  aa  NNeemmzzeettii  EEmmlléékk--
hheellyy  KKöözzaallaappííttvváánnyy  kkuurraattóórriiuummáá--
nnaakk  eellnnöökkee  aaddttaa  áátt  aa  NNeemmzzeettii  EEmm--
lléékkhheellyy  nnyyuuggaattii  rroommtteerrüülleettéénneekk    úújj
bbeemmuuttaattóóhheellyyéétt..  AA  kkbb..  333300  mmiilllliióó
ffoorriinnttooss  bbeerruuhháázzááss  uuttáánn  aa
kkuurraattóórriiuumm  aa  ddééllii  tteerrüülleett  hhaassoonnllóó
bbeemmuuttaattáássáátt  tteerrvveezzii..  Az átadáson
elhangzott: a következõ, novembe-
ri ülésig a kuratórium tagjai elõké-
szítik a 2008–2010-re tervezett to-
vábbi lépéseket, áttekintik a pályá-
zati lehetõségeket a feltárás és mél-
tó bemutatás érdekében. Biztató,
hogy a Kegyeleti Emlékhely Bi-
zottság hozzáfogott a nemzeti sír-
kertek, emlékhelyek leltárának el-
készítéséhez el, és a rájuk vonatko-
zó törvény tervezetén is munkál-
kodik.  Hogy a nemzeti emlékhely
méltó kiépítését Székesfehérvár és
Fejér megye is szívügyének tekinti,
jelezte, hogy az átadáson az önkor-
mányzatok vezetõikkel képvisel-
tették magukat az eseményen.

nem tartanak igényt. Javasolták
egy olyan munkacsoport létreho-
zását, amely végsõ soron egy part-
nerségi szerzõdésben meghatároz-
za a költségeket, a felelõsöket és a
tennivalókat, illetve azokról az
önkormányzat testületeinek be-
számol.
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usztavám jellegzetes sváb telepü-
lés. A török idõk pusztításai után
Németföldrõl érkeztek betelepü-
lõk a Vértes-hegység északnyugati

lankáira, hogy itt kezdjenek új életet
családjaikkal. A telepesek két hullám-
ban vették birtokukba a falut. Elõször
az osztrák határ közeli Miklósfalváról,
a mai Nickelsdorfból érkeztek betele-
pülõk, akik jellemzõen evangélikusok
voltak. Késõbb katolikus svábok ván-
doroltak Bajorországból Pusztavámra.
Az eredetileg mezõgazdaságból, szõlõ-
mûvelésbõl és erdõgazdálkodásból élõ
községben az ipari fejlesztések idején
szénbányát nyitottak, és a közeli ipar-
városokban is sokan dolgoztak mun-
kásként. A falu profilja így a XX. szá-
zad második felére átalakult.

A svábok századokon
keresztül éltek tisztes jó-

létben és békében, de a
II. világháború
után õket is elérte a
magyarországi né-
metség végzete.

Kollektív bûnösként
õket is kitelepítették.
Sokan õseik hazájába,
Bajorországba, Mün-
chen mellé kerültek
vissza. A kitelepítet-

tekkel és leszárma-
zóikkal ma is tart-
ják a kapcsolatot.

Pusztavám több né-
met és osztrák köz-
séggel testvér-tele-
pülési viszonyban

áll. A kitelepítések
dacára Puszta-
vám máig sváb

jellegû falu ma-

radt. A lakosság mintegy fele ma is né-
met származásúnak tekinthetõ. 

A svábság most is élõ hagyomány
Pusztavámon – mondja lapunknak
Merkatz László polgármester. A falu
oktatási és kulturális életében ma is
nagy gondot fordítanak az õsi szokások,
hagyományok továbbvitelére. A községi
óvodában már a legkisebb gyermekek is
ízelítõt kaphatnak a régi
sváb tradíciókból. Nemze-
tiségi nevelés folyik a nyolc-
osztályos általános iskolá-
ban is. Az intézményben
emelt szintû német nyelv-
oktatás zajlik (persze az
angol nyelvrõl sem feled-
keznek meg). Az iskoláso-
kat és a felnõtt pusztavámi-
akat a kultúrház és civil
szervezetek sora fogja össze
a hagyományok ápolására.
A község önkormányzata
jelentõs támogatást ad a
kultúra és a civil élet fej-
lesztésére. 

A mûvelõdési házban
évente mintegy 600-700
programot tekinthetnek
meg a helybéli avagy átuta-
zó érdeklõdõk. A kulturális
intézményben mindenki
helyet kaphat, akik a helyi és nemzeti
hagyományokat illetve a mûvészeti
ágakat magas színvonalon õrzik. Ennek
megfelelõen, mûvészeti kiállításokra,
elõadóestekre, író-olvasó találkozókra
éppúgy sor kerül, mint tanfolyamokra
és bemutatókra. A kulturális központ-
ban található a települési könyvtár, de
az épületben internetsarok is mûködik,
ahol a helyiek ingyenesen használhatják
a világhálót. A falusi és sváb hagyomá-

nyokat a tájházban lehet megismerni. 
A felújított, fehér falú népi épületet fo-
lyamatosan fejlesztik, hogy minél széle-
sebb körben mutathassa be a pusztavá-
miak õseinek mindennapi életét. A kul-
turális intézmények mellett természe-
tesen az egészségügyet sem hanyagolják
el a településen. Az egészségházban
gyermekorvos, felnõttorvos, védõnõ,

fogorvos és gyógyszer-
szoba áll a pusztavámi-
ak rendelkezésére.

A civil szervezetek
és egyesületek sokolda-
lúan színesítik Puszta-
vám hétköznapjait. A
nemzetiségi egyletek
õrzik a sváb hagyomá-
nyokat: a Nemzetiségi
Énekkar a helyi nép-
dalokat adja tovább az
utókornak. Örvende-
tes, hogy az idõs tagság
körébe mostanában fi-
atalabbak is csatlakoz-
tak. Az énekegyüttes
mellett Nemzetiségi
Tánccsoport is mûkö-
dik. Ebben a népes
egyletben mintegy
hatvanan hódolnak a
néptánc örömeinek. A

tánccsoportban felnõttek és gyerekek
egyaránt részt vesznek. A táncosok
talpalávalóját a Nemzetiségi Fúvós Ze-
nekar húzza. Az ötven taggal mûködõ
nagyzenekar kisebb csoportokban is
tud mûködni, gyakran lépnek fel a he-
lyi bálokon és búcsúkon. Pusztavá-
mon ezen kívül nyugdíjasklub és
mozgássérült-egyesület is mûködik,
de sokan vesznek részt a horgászegy-
letben is. A helyi polgárõrségnek is

P

Hagyomány és prosperitás –
ezekkel a szavakkal lehet jelle-
mezni Pusztavám községét. A
Fejér megye északnyugati vé-
gében fekvõ település rohanó
világunkban irigylésre méltó
helyzetben éli mindennapjait.

Merkatz László
polgármester 

elmondta, hogy ma 
is nagy gondot 

fordítanak az õsi 
szokások, hagyomá-
nyok továbbvitelére

Összkomfortos település

Pusztavám
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számos tagja van, akik folyamatosan
figyelik és õrzik a falu értékeit és a bé-
kés hétköznapokat. 

Pusztavám legfõbb helyi ünnepe a
június közepén megrendezésre kerülõ
Pusztavámi Napok. Ez a rendszerint 2-
3 napos rendezvény sokszínû progra-
mokkal várja a helyieket és vendégei-
ket. Az elsõ napon rendszerint gyerek-
programokat szerveznek, de sor kerül
kiállítás-megnyitóra és sportesemé-
nyekre is. Este általában bál várja a
mulatni vágyókat. Másnap is folytató-
dik az ünnepségsorozat, idén például
ezen a napon tartották Pusztavámon a
Fejér megyei nemzetiségi napot, mint-
egy 800 vendég részvételével. A harma-
dik nap, vasárnap jellemzõen a búcsú, a
vásár és az ökörsütés ideje.

Felmerül a kérdés, hogy milyen mó-
don lehet ilyen pezsgõ közösségi életet
fenntartani Pusztavámon. Merkatz
László polgármester elmondta: más te-
lepülésekhez képest Pusztavám elõnyö-
sebb gazdasági helyzetben van. Itt mû-
ködik Magyarország utolsó mélymûve-
lésû szénbányája, a márkushegyi bá-
nya. Bár a kitermelés egy évtizeden be-
lül valószínûleg befejezõdik, a bánya
még jelentõs bevételt hoz a községnek,
de nem elhanyagolható, hogy jelentõs
foglalkoztató is. Pusztavámon egy fes-
tékgyártó és egy tejtermelõ üzem is
mûködik, de az erdészeti ipar is megta-
lálható a községben. A falu lakosságá-
nak egy része a közeli nagyvárosokba,
Fehérvárra, Tatabányára, Mórra vagy
Oroszlányba jár be dolgozni. A polgár-
mester szerint: aki akar, az talál mun-
kát a községben vagy környékén. Ez
mindenképpen elõny a hátrányosabb
helyzetû településekkel szemben. A te-
lepülés lakossága 2500–2600 fõ között

mozog, de rendszeresen érkeznek
újabb betelepülõk. A migráció pozitív: a
városokból, kisebb falvakból folyama-
tosan költöznek be a községbe. Puszta-
vám ezért most újabb lakótelkek kiosz-
tását tervezi. Két helyen több mint hat-
van telket nyitnak az ideköltözni szán-
dékozók számára. Pusztavám össz-
komfortos településnek számít, megfe-
lelõ infrastruktúra és széles körû szol-
gáltatások várják az érdeklõdõket.

Bár a település gazdasági helyzete
jobb a kistelepülések átlagánál,
Merkatz László polgármester szerint
itt is egyre jobban érezni lehet a rosz-
szabbodó körülményeket. „Érezzük,
hogy szûkülnek a lehetõségek és lassul a
növekedés” – mondja a polgármester.
Pusztavám a kötelezõen ellátandó fel-
adatokon túl, a rosszabbodó gazdasági
helyzet ellenére fakultatív feladatokat
is elvállal: a község biztosítja a mûvelõ-
dési ház ingyenes használatát az egye-
sületek számára. Ugyanakkor a gazda-
sági racionalitás fontosságát elfogadva
a település kistérségi társulásokba lép
be, hogy az itt lakók a megszorítások
ellenére továbbra is megfelelõ szolgál-
tatásokban részesüljenek. Mórral pél-
dául iskolafenntartó társulást hozott
létre Pusztavám.

A községet érõ közeljövõbeli kihívá-
sokról szólva Merkatz László elmond-
ta: a márkushegyi bánya 150-160 dolgo-
zónak ad munkát. A bánya leendõ be-
zárása egyszerre okoz adókiesést és
megnövekedõ munkanélküliséget,
ezért a falunak fel kell készülnie a vál-
tozásra. A szénkészletek elfogyása után
új munkalehetõséget kell biztosítani az
itt dolgozók számára. Az önkormány-
zat újabb betelepülõ cégek, vállalkozá-
sok nyitásában bízik, de gondolkodnak

az újfajta energiatermelés meghonosí-
tásában is: biogázüzem nyitását terve-
zik Pusztavámon, ám egyelõre az in-
formációgyûjtés fázisában van ez a
terv. 

A hegyek-dombok között található,
szép fekvésû községben az idegenfor-
galmat is fel lehetne lendíteni. A közeli
Vértes erdeiben a vadászturizmus, tan-
ösvények, mini vadaspark létrehozása,
erdei iskola felépítése mind a megvaló-
suló tervek közé tartoznak. Mindez azt
jelzi: Pusztavám nem vár ölbe tett kéz-
zel az elõre látható jövõre – a körülmé-
nyeket figyelembe véve önmaga irá-
nyítja saját sorsát, ahogy azt egy jól
mûködõ településnek tennie kell.

– RAJCSÁNYI GELLÉRT

N é v j e g y

Pusztavám
Település rangja: község

Lélekszám: 2526 fõ
Irányítószám: 8066
Terület: 3465 hektár
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agyarországon a jogszabályok
nem szabályozzák egyértelmûen
a sportiskolák mûködését, illetve
annak finanszírozását. Ezért az-

tán példaértékû, amit a Fejér Megyei
Önkormányzat tesz egy olyan intéz-
mény fenntartásával, amely az önkor-
mányzat szempontjából nem kötelezõ
feladatot lát el. A Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidõközpontról
(VVSI SZK) van szó, amely – eredetileg
a vitorlázás, majd kajak-kenu és evezés
sportágak számára – élsportutánpótlás-
nevelési célzattal 1972-ben jött létre. A
szegedi maty-éri létesítmények meg-
épülése elõtt Magyarországon elõször
itt volt a nemzetközi szabványoknak
megfelelõ, versenyek megrendezésére is
alkalmas 2000 méteres evezõs és kajak-
kenu pálya. 

A VVSI-t igazgatója, Trembeczki Beá-
ta mutatta be a Fejér Lap helyszínen járt
munkatársainak. „Mikor azt mondjuk,
hogy a Velencei-tó keresi az arcát, akkor
csak azt nem vesszük észre, ami a sze-
münk elõtt van: a sportolók, a családok, a
gyermekek tavát” – mondja rögtön a be-
szélgetésünk elején. Az intézmény nem
csak sportiskola; az igények alapján kibõ-

vült tevékenységi körben – a nehéz kö-
rülmények között is minõségre töreked-
ve – színvonalas szabadidõs szolgáltatá-
sokat is nyújt. Ennek keretében igyek-
szik lefedni a sport és a természetvéde-
lem, illetve a sport és az idegenforgalom
mezsgyéjén fekvõ területeket is. Az egyik
cél például az, hogy a gyermekek megis-
merjék az õket körbevevõ természeti vi-
lágot: itt található Kö-
zép-Európa egyik, kenu-
val is bejárható tanösvé-
nye. A programnak óriá-
si sikere van, Magyaror-
szág minden részérõl
jönnek látogatók, hogy
részt vegyenek a „rend-
hagyó környezetismeret
órán” – meséli az igaz-
gató asszony.

Az alapfeladat persze
továbbra is az élsport,
amelynek terén az intéz-
mény jelentõs eredmé-
nyeket tud felmutatni.
Országos szinten mind-
három említett sportág-
ban az elsõk között van-
nak a VVSI neveltjei. 

A pekingi olimpiára még tart a kvalifiká-
ció, talán lesz magyar sportoló, aki a
nemzeti színek mellett az intézmény hí-
rét is öregbítheti. Az agárdi központú, de
az északi parton is létesítményekkel ren-
delkezõ VVSI „fõszezonja” természete-
sen a nyár. Ott jártunkkor is épp edzõtá-
bor folyt, melynek során a gyerekek
megismerkedhetnek a vízi sportok alap-
jaival, s nem utolsósorban egy ilyen tá-
bor a tehetségek felkutatását is lehetõvé
teszi. Az élet télen sem áll meg. A nagy-
jából háromszáz igazolt versenyzõ
rendszeres napi programmal készül, s a
szárazföldi edzésekhez a megfelelõ infra-
struktúra – tanmedence, konditerem,
uszoda – is rendelkezésre áll. A téli spor-
tok szerelemesei sem maradnak eszköz
nélkül: alkalom nyílik akár fakutyázás-
ra, jégvitorlázásra, jégszánkózásra, de
korcsolyázásra is. A kínálatban van még
focitábor, gyakran „járnak erre” röplab-
dások, de a judósok és kosarasok is szok-
tak itt felkészítõ edzéseket tartani. 

„Nem pusztán iskolá-
ról és szabadidõközpont-
ról van szó, mert az intéz-
mény inkább egyfajta élet-
módra nevel. A vízi élet-
mód a hagyományosnál
jóval szabadabb” – avat be
minket a Velencei-tó filo-
zófiájába Trembeczki Be-
áta, hozzátéve: ez a sza-
badság belsõ tartást és kö-
zösségi élményt is ad.

S a térség jövõje? „Az
tény, hogy az egykor igen
népszerû Velencei-tavon
kevesebb az üdülõvendég,
de ezt a szolgáltatások bõ-
vítésével és a színvonal
emelésével növelhetjük” 
– mondja az igazgató

Mikor a Velencei-tóra gondolunk, legtöbbünknek csak az
önfeledt fürdõzés jut az eszébe. Pedig valódi „sporttóval” van
dolgunk, ahol hazánkban egyedülálló módon mindhárom
„hajós” olimpiai sportág – a kajak-kenu, az evezés és a vitor-
lázás – fiatal reménységei és egyszerû szerelmesei egy tavon és
egy intézmény keretein belül edzhetnek. A Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidõközpontban jártunk.

M

Trembeczki Beáta, 
a Velencei-tavi Vízi

Sportiskola 
és Szabadidõközpont

igazgatónõje

Harmincöt éve a sportolni vágyók szolgálatában

A Velencei-tóról – másképp
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asszony. Bár a turizmus elengedhetet-
len kellékeként fontosnak tartja, hogy
épüljenek a manapság oly divatos well-
ness-fürdõk, „vízen járó emberként”
Trembeczki Beáta saját szempontja sze-
rint máshová is helyezne hangsúlyokat.
Ahogyan õ fogalmaz: „Vegyük észre,
hogy van egy tavunk!” Így aztán a leg-
fontosabb feladatok között szükséges
lenne a tómeder kotrása, a partfal és a
kikötõ rendezése. A Velencei-tó – a Ba-
latonhoz képest is – tud olyat nyújtani,
ami csak itt érhetõ el. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséghez a  Fejér Megyei
Önkormányzat pályázatokat nyújtott
be az északi és a déli part létesítményei-
nek korszerûsítése érdekében. A déli
part a távlati tervekben a hagyományo-
sabb turizmusra építene – a szabadidõ-
központ szállója például alkalmas lehet-
ne arra, hogy akár négycsillagos üdülõ-
szolgáltatást nyújtson. Ezzel szemben
az északi parton a pálya nyolcsávosra
bõvítésével, a partfal rézsûs rekonst-
rukciójával, a hajótárolók és a
vízreszálló stégek átépítésével igazi ver-
senypályává lehetne alakítani a rendel-
kezésre álló létesítményeket. „Az igé-
nyek azt mutatják, hogy a szegedi
Maty-ér mellett elférne még egy ver-
senypálya az országban” – hangsúlyoz-
za az igazgató asszony. 

„Az intézmény bevételeinek zöme
ma is az idegenforgalomból származik.
A tavalyi évben felújítottuk a szállodán-
kat és a kikötõt, megtörtént az intéz-
mény teljes körû akadálymentesítése, de
tervezzük a marina szolgáltatások to-
vábbi bõvítését is. A komplex fejlesztés
megvalósításához a lobbitevékenység
fokozására, a tó érdekében fellépni kí-
vánó közéleti személyek összefogására
lenne szükség.” – zárja a beszélgetést az
igazgató asszony. – BENKÕ LEVENTE

HIRDETÉS

jjúúlliiuuss  2299..,, Pázmánd
TTéérrssééggii  ééss  OOrrsszzáággooss  NNééppzzeenneeii
MMiinnõõssííttõõ
infó: Juhász Zsófi, tel.: 313-175

jjúúlliiuuss  3300.., 16–19 óra, 119-es terem
NNöövvéénnyyvvééddeellmmii  sszzaakkttaannááccssaaddááss
tanácsadó: Kratancsik Lukácsné
növényvédelmi szakmérnök
infó: Nagy Éva, tel.: 313-175

aauugguusszzttuuss  2255..,,  1188  óórraa,, Kiállítóterem
AAzz  OOrrsszzáággooss  AAkkttffoottóó  KKiiáállllííttááss  
mmeeggnnyyiittóójjaa. A kiállítás szeptember 
12-ig tekinthetõ meg, az intézmény 
nyitvatartási ideje alatt.

aauugguusszzttuuss  2299..,,  1188  óórraa,, III. emeleti
galéria, 07-es és 123-as terem
AA  MMaaggyyaarr  FFoottooggrrááffiiaa  NNaappjjaa  aallkkaall--
mmáábbóóll  rreennddeezzeetttt  ffoottóókkiiáállllííttáássookk
mmeeggnnyyiittóójjaa. 50 éves a Székesfehérvári
Fotóklub – megemlékezés. A kiállítások
szeptember 14-ig tekinthetõk meg, az
intézmény nyitvatartási ideje alatt.

NYÁRI SZAKTÁBOROK
jjúúlliiuuss  22––66..,, Mesterségek Háza
KKoossáárrffoonnóó  hhéétt
A tábor vezetõje: Tolvaj Csaba, az MMK
kosárfonó szakkörének vezetõje. Foglalko-
zásvezetõ: Kis Róbert kosárfonó mester.
Részvételi díj: 7.000.-Ft + anyagköltség

jjúúlliiuuss  22––77..,, Mór, Szabadiskola
KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii  aallkkoottóóttáábboorr  aa
DDeerrkkoovviittss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  KKöörr  ttaaggjjaaiinnaakk
A tábor vezetõje: Szentes Ottokár, 
az MMK Derkovits Képzõmûvész 
szakkörének vezetõje

jjúúlliiuuss  99––1133..,, Mesterségek Háza
FFaaffaarraaggóó  hhéétt
foglalkozásvezetõk: Gál János, a nép-
mûvészet mestere, bútorkészítõ; Láng
György csont- és szarufaragó; Csík 
László famûves. Részvételi díj: 7.000Ft+
anyagköltség

jjúúlliiuuss  2233––2277 Mesterségek Háza
BBúúttoorrffeessttõõ  hhéétt
foglalkozásvezetõk: Haszmann Gabriella
bútorfestõ; Radetzky Jenõné népi ipar-
mûvész. Részvételi díj: 12.000.,-Ft

aauugguusszzttuuss  2277––3311.. GGyyeerrmmeekk  kkéézzmmûûvveess
ttáábboorrookk 2 turnusban, 8-13 évesek
részére. Nemezelés, textilezés,
gyöngyfûzés, szövés, szalma-, csuhé-,
és gyékényfonás, fajátékok készítése
A foglalkozások naponta 8.30-15.30 óráig
tartanak, ebédet biztosítunk.

Jelentkezés és bõvebb információ:
Komendó Gabriellánál személyesen az MMK-
ban, telefonon a 313-175 és a 315-021 -es
számokon, és a gabriellakomendo@fejer-
mmk.hu e-mail címen

A Megyei Mûvelõdési Központ 
2007. július-augusztusi programja

(Székesfehérvár III. Béla király tér 1.)

P r o g r a m
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z intézmény valamivel több mint
harminc évvel ezelõtt alakult át
középsúlyos értelmi fogyatékoso-
kat szolgáló bentlakásos iskolává

elsõ igazgatója, Pápay Ágoston irányí-
tásával. A folyosókat, valamint a háló-

és osztálytermeket járva barátságos,
gyermekközpontú élettérrel találko-
zunk; vendéglátónk, Orbánné Molnár
Anikó igazgató asszony hangsúlyozza,
mindez nagyrészt a kollégák kétkezi
munkájának eredménye, akik elhiva-
tottsággal végzik munkájukat és szere-
tettel szépítik a gyerekek környezetét.

A nemrég befejezõdött idei tanév-
ben összesen százkét gyermek csepere-
dett az iskola falai között – nagyrészt
Fejér megyeiek, de megyeszéli telepü-
lésrõl lévén szó, a szomszédos Pest me-
gye településeirõl is rendszeresen van-

nak érdeklõdõk. Sok szülõ az iskola jó
hírét hallva kopogtat a kapun, de gyak-
ran elõfordul, hogy sajnos vissza kell
utasítanunk õket – mondja az igazgató
asszony. A gyermekek egyébként a ta-
nulói képességet felmérõ szakértõi bi-
zottság véleménye alapján nyernek fel-
vételt a martonvásári intézménybe,

ahol korszerû lakóotthon, illetve a fõ-
épületben kialakított, otthonosan be-
rendezett szobák állnak rendelkezésük-
re. Ennek ellenére természetesen a gyer-
mekek nagy többsége minden hétvégén
hazautazik – ezt az intézmény kéri is a
szülõktõl, hiszen fontos, hogy ne sza-
kadjon meg a családdal való kapcsolat.
Amúgy a nebulók a hétköznapok-
on az asszisztensek segítségével elvég-
zett reggeli teendõk elvégzése után –
más társaikhoz hasonlóan – nyolc órá-
tól az iskolapadokban ülnek. Persze
nem a szigorú értelemben vett iskola-
padokra és a sokunkban rossz emléke-
ket ébresztõ sivár „kisiskolás” körül-
ményekre kell gondolnunk. A különle-
gesen, otthonosan berendezett osztály-
termek is jelzik az oktatás speciális jel-
legét, amellyel vendéglátónk pár mon-
datban megismertet bennünket. „Az
elsõdleges cél nem az, hogy írni-olvas-

ni tanítsunk. Önállóságra akarjuk ne-
velni a fiatalokat, arra, hogy elemi
szintû munkavállalásra képesek legye-
nek” – mondja. A hangsúly ennek
megfelelõen a készség- és képességfej-
lesztésen van, az olvasás, számolás,
írás például „csak” a harmadik osz-
tálytól tananyag.

A Brunszvik-kastélynak is helyt adó Martonvásáron a Készségfej-
lesztõ Speciális Szakiskola épületének láttán könnyen azt gondol-
hatjuk, hogy – sok más intézményhez hasonlóan – valamely ne-
mesi család egykori kúriája elõtt állunk. Elõfeltevésünkre azon-
ban gyorsan rácáfol az elõtérben elhelyezett emléktábla: a létesít-
mény 1903-ban – az elõzõ generációk gondoskodásának egyik
szép példájaként – eleve gyermekvédelmi céllal épült.

A

Szeretet és gyermekközpontúság Martonvásáron

A gondoskodás iskolája
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Tavaly fejezte be tanul-
mányait azon elsõ évfo-
lyam, akiknek körében
már készségfejlesztõ szak-
iskolai képzést is elindí-
tottak. Ennek igen nagy a
jelentõsége, hiszen sajnos
jelenleg még nem kellõ
mértékben kiépült a fiatal
fogyatékos felnõttek fog-
lalkoztatása. Az ilyen fia-
talok nehezen találnak
munkát. A szakképzés ki-
szélesítése azonban újabb
lehetõségeket hozhat szá-
mukra. A martonvásári
iskola pályázati támoga-
tással munkahelyi gya-
korlati programban is
részt vesz, amelynek ke-
retében a fiatalok – elõze-
tes együttmûködési meg-
állapodás alapján – egyes
munkaadóknál térítésmentes munkát
végeznek, s itt életszerû helyzetben
tanulhatnak. Jelenleg négy munkálta-
tóval van kapcsolata az iskolának: a
településen mûködõ Akadémiai
Nyomdával és az MTA kutatóintéze-
tével, egy lovardával, illetve a tordasi
virágkertészettel. Így a munkáltatók
is megismerkednek a fogyatékos fiata-
lok képességeivel, alkalmat nyújtva a
velük szembeni elõítéletek leküzdésé-
re. Az igazgató asszony hangsúlyozza:
a munkaadók megtapasztalhatják,
hogy az itteni fiatalok a képességeik-
nek megfelelõen nagyon is értékes
munkát tudnak végezni. Ennek pél-
dájaként említi, hogy tavaly óta há-

rom, a képzést elvég-
zõ fiatalnak is sikerült
elhelyezkednie. 

Az iskola egyéb-
ként törekszik arra,
hogy a gyerekek bizo-
nyos kézmûves tevé-
kenységeket is elsajá-
títsanak. Elemi szin-
ten négy tevékenység-
gel ismerkednek meg
– a bõrözéssel, a szö-
véssel, az agyagozás-
sal, illetve a varrással
–, s ezekbõl kettõre
szakosodhatnak. A ta-
nári szoba gyermekek
által készített asztal-
terítõje annak bizo-
nyítéka, hogy e téren
igen szép eredmények
születhetnek.

A hazánkban szé-
leskörûen alkalmazott Waldorf-
reformpedagógiai módszer mellett
Martonvásáron a nevelõk olyan szak-
mai programokat is kezdeményeztek
az elmúlt években, amelyek ország-
szerte egyedinek tekinthetõek. Ilyen a
kilencvenes években Németországban
megismert Ulwilla zenei fejlesztési
módszer, amelyben a fogyatékos ta-
nulók számára az ötfokozatú kotta-
rendszer helyett színek jelölik a hang-
jegyeket, s ennek segítségével képesek
a kottaolvasásra és az együtt zenélésre
is. Olyannyira, hogy az iskolának sa-
ját kis zenekara is van, rendszeres fel-
lépési lehetõségekkel. Gyakran kap-
nak meghívást a környék települései-

rõl, decemberben pedig a budapesti
Mátyás-templomban vettek részt egy
hangversenyen. Az összetett hatású új
módszerek segítik a gyermekek kész-
ségeinek fejlesztését, önkifejezésüket,
szocializációjukat. Ez utóbbi – a
gyermekek társadalmi beilleszkedése
– egyébként az igazgató asszony egyik
fõ törekvése, amelynek érdekében
nyílt programokat, kiállításokat, ese-
ményeket szerveznek. „Nem akarunk
zárt intézmény lenni. A cél, hogy az
intézményt és az itt cseperedõ gyer-
mekeket minél jobban megismertes-
sük az épek közösségével. Képletesen
szólva és fizikailag is megnyitjuk a ka-
pukat, hogy létrejöhessenek ezek a ta-
lálkozók” – mondja.

A kérdésre, hogy mi szerepel „kí-
vánságlistáján”, az igazgató asszony
az intézmény bõvítését és felújítását, s
a belsõ udvarrész befedését hozza fel
példának, ahol az így kialakítandó te-
ret mûhelyhelységként hasznosíta-
nák. Árgus szemekkel figyelik a pá-
lyázati lehetõségeket, amelyeket igye-
keznek maximálisan kihasználni – el-
sõsorban a módszertani munka, az
eszközfejlesztés és a szabadidõs tevé-
kenység fejlesztése érdekében. A kör-
nyezeti nevelés fontosságát hangsú-
lyozva Orbánné Molnár Anikó a sike-
rek között említi, hogy intézménye
megpályázta és elnyerte az ökoiskola
címet. Joggal: a fásítási pályázatot és a
„madárbarát iskola” címet is elnyert
intézmény épületét körbevévõ szép
parkot a munkatársak és a nebulók
közösen tartják rendben.

– BENKÕ LEVENTE

HIRDETÉS

Orbánné 
Molnár Anikó,
a martonvásári
Készségfejlesztõ

Speciális Szakiskola 
igazgatónõje
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JJúúlliiuuss  1133––2299..  
17. Martonvásári Napok
Martonvásár
JJúúlliiuuss  2211..
Velencei Nyári Zenés
Esték, Velence, Kastélypark
Színpad
JJúúlliiuuss  2211..  ((1199..0000  óórraa))
(Esõnap: július 22.)
Nemzeti Filharmonikus
Zenekar Beethoven-estje
Martonvásár, MTA
Kutatóintézet Parkja
JJúúlliiuuss  2211..  ((2211  óórraa))
Ákos Koncert
Agárdi Pop Strand
JJúúlliiuuss  2277..
Gyertyafényes
Hangverseny
Fehérvárcsurgó, Károlyi
Kastély díszudvara
JJúúlliiuuss  2277..    ((2200  óórraa))
Néptánc Gála
Martonvásár, MTA 
Mezõgazdasági Kutatóin-
tézet szabadtéri színpada
JJúúlliiuuss  2277––2288..
Eddások Hétvégéje
Agárdi Pop Strand
JJúúlliiuuss  2277––3300..
Aerobicamp Találkozó
Agárdi Pop Strand
JJúúlliiuuss  2288..
Falunap, Bakonycsernye,
Sportpálya
JJúúlliiuuss  2288..
Velencei Nyári Zenés Esték
(Bál, Derby táncjáték)
Velence, Kastélypark
Színpad

JJúúlliiuuss  2288..
Képzõmûvészeti kiállítás
Dég, Festetics Kastély
JJúúlliiuuss  2288..    ((99  óórraa))
Országos Lovasverseny
Martonvásár, Vásártér
JJúúlliiuuss  2288..  ((1199..0000  óórraa))
(Esõnap: július 29.)
Nemzeti Filharmonikus
Zenekar Beethoven-estje
Martonvásár, MTA
Kutatóintézet Parkja
JJúúlliiuuss  2288..    ((2211  óórraa))
Edda Mûvek Koncert
Agárdi Pop Strand
AAuugguusszzttuuss  11--1155..
Musica Regia
Székesfehérvár, Belváros,
Városház tér
AAuugguusszzttuuss  11..,,  88..,,  1155..,,  2222..  
((1166  óórraa)) Kerti Parti
Agárd, Simon Panzió és
Borház
AAuugguusszzttuuss  22--55..
Férfi Horgász OB, Velence
AAuugguusszzttuuss  44..
Kettes és Népi Fogathajtó
Verseny
Nagylók, Lovaspálya
AAuugguusszzttuuss  44..
Velencei Nyári Zenés Esték
(Grease musical)
Velence, Kastélypark Színpad
AAuugguusszzttuuss  44..  ((1177  óórraa))
Ökörsütés
Agárd, Nádas Étterem
AAuugguusszzttuuss  44..    ((2200..3300  óórraa))
Irigy Hónaljmirigy – Bikini
Koncert
Agárdi Pop Strand

AAuugguusszzttuuss  88––1122..
Seuso Mûvészeti Fesztivál
Polgárdi, a város közin-
tézményei és közterei
AAuugguusszzttuuss  99––1122..
Falunapok, Zámoly
AAuugguusszzttuuss  1100––1111..    ((1155..0000  óórraa))
Falunapok
Vereb, Mûvelõdési Ház
AAuugguusszzttuuss  1100--1111--1122..
Úrhida Napok
Úrhida, Tájház, Közösségi
Ház, Sportpálya
AAuugguusszzttuuss  1100––1122..
V. Lóki Napok
Nagylók
AAuugguusszzttuuss  1111..
Díjugrató verseny, Káloz
AAuugguusszzttuuss  1111..
Velencei Nyári Zenés Esték
(István a király rockopera)
Velence, Kastélypark
Színpad
AAuugguusszzttuuss  1111..    ((2211  óórraa))
„Csak Tánc!” a Pop
Strandon
Agárdi Pop Strand
AAuugguusszzttuuss  1111--1122..
40. Falunap, Káloz
AAuugguusszzttuuss  1111--1133..
III. Ercsi Zenei Fesztivál
Ercsi, Eötvös József
Mûvelõdési Ház
AAuugguusszzttuuss  1122..
Fogathajtó Verseny, Káloz
AAuugguusszzttuuss  1155--2200..
XII. Királyi Napok Nem-
zetközi Néptáncfesztivál
Székesfehérvár, Városház
tér
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AAuugguusszzttuuss  44..,,  1188  óórrááttóóll  FFeejjéérr  aasszzttaall  ––  TTóó
kköörrüüllii  llaakkoommaa:: az ország leghosszabb
terített asztala a Nádas étterem ökörsü-
tésétõl a gárdonyi Sport Beachig. 
A VEKI rendezvénye (www.veki.info.hu)
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