
Július 31-én az Országos

Rendőr-főkapitányság

vezetői, dr. Balogh Ibo-

lya, megyei közgyűlési elnök 

és Balsay István alelnök jelen-

létében kapott megbízást Fejér

megye új főkapitánya.

2
Több mint 200 gyermek

és fiatal fogadta el a

„Vigyázó kéz” Gyer-

mekvédelmi Egyesület meghí-

vását Velencére, hogy egy forró

nyári napot együtt töltsön a

szünidőben.

3
Izzad a ló, sárgul már

a kukoricaszár, egy-

millió napraforgó bó-

logat az égi reflektorra. A nyár

az ásványvízgyártók és a lég-

kondi-forgalmazók nagy barát-

ja és üzletfele.

14
Endresz György pilóta

és Magyar Sándor na-

vigátor 76 évvel ez-

előtt 1931. július 15-16-án, a

magyarok között elsőként, a

világon 15-ként repülték át az

Atlanti-óceánt. 

16
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Gárdony városa régóta szívügyének
tekinti, hogy híres fia, Gárdonyi Géza
szülõházát méltó állapotba állítsa visz-
sza. Hosszas munkálatok után, a gár-
donyi lakosok kétkezi munkájának
eredményekképpen teljesült a régi
vágy. 2007. augusztus 3-án, az író szü-
letésének 144. évfordulóján ünnepélyes
keretek között felavatták a megújult
agárdpusztai szülõházat. Az eseményt
színes mûsor kísérte. A rendezvényt
számos neves közéleti személyiség és
politikus is megtisztelte jelenlétével. 

JJúúlliiuuss  3311--éénn  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  ddíísszztteerrmméébbeenn  aazz  OOrrsszzáággooss
RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  vveezzeettõõ  mmuunnkkaa--
ttáárrssaaii,,  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii
KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee,,  ééss  BBaallssaayy  IIssttvváánn  aalleell--
nnöökk  jjeelleennllééttéébbeenn  kkaappootttt  mmeeggbbíízzáásstt  FFeejjéérr
mmeeggyyee  ffõõkkaappiittáánnyyaa,,  vvaallaammiinntt  SSzzéékkeessffee--
hhéérrvváárr,,  MMóórr  ééss  SSáárrbbooggáárrdd  úújj  kkaappiittáánnyyaa..

Az országos rendõrfõkapitány a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság keddi ál-
lományülésén tett bejelentése alapján
augusztus 1-tõl Sándor Miklós rendõr
ezredes, Fejér megye eddigi megbízott
rendõrfõkapitánya lett a Rendészeti Biz-
tonsági Szolgálat (Rebisz) parancsnok-

helyettese. Bencze Jó-
zsef rendõr altábor-
nagy az ülésen kijelen-
tette, hogy a távozó
Fejér megyei fõkapi-
tány feladatainak ellá-

tásával Simon László rendõr alezre-
dest bízták meg, aki eddig a Székesfe-
hérvár rendõrkapitánya volt.

A megyei fõkapitányság vezetésével
megbízott Simon László rendõr ezre-
des helyett Csizek Tibor rendõr alez-
redes, eddigi móri rendõrkapitány ke-
rült megbízottként a Székesfehérvár
Városi Rendõrkapitányság élére. Az õ
helyét, a Mór Városi Rendõrkapitány-

ság élén Jakab Róbert rendõr õrnagy
vette át, szintén megbízottként.
Lasancz Zoltán rendõr alezredes – aki
eddig fõkapitány-helyettesként a Fejér
Megyei Rendõr-Fõkapitányság meg-
bízott bûnügyi igazgatója, és egyben
Sárbogárd rendõrkapitánya volt – ki-
nevezett bûnügyi igazgató lett. He-
lyette Sárbogárdon Enczi József rend-
õr õrnagyot bízták meg a városi rend-
õrkapitányság vezetõi feladatainak el-
látásával. Vörös Ferenc rendõr alezre-
dest, aki a Gárdony Városi Rendõrka-
pitányság eddigi vezetõje volt, a me-
gyei fõkapitány helyetteseként meg-
bízták a közbiztonsági igazgatói fel-
adatok ellátásával. Az új gárdonyi
rendõrkapitány személyérõl késõbb
döntenek.

Egy régi 
vágy teljesült

AA  PPáázzmmáánnddii  TTûûzzoollttóóeeggyyeessüülleett  aa  ffoollyyaa--
mmaattooss  ffeellkkéésszzüüllééss  ééss  aa  hhaazzaaii  vveerrsseennyyeekk
mmeelllleetttt  rreennddsszzeerreesseenn  nneemmzzeettkköözzii
sszzíínnttéérreenn  iiss  mmeeggmméérreettii  mmaaggáátt..  IIffjjúússáá--
ggii  ccssaappaattuukk  lleegguuttóóbbbb  aa  vvaajjddaassáággii
MMaarrttoonnoossoonn  vvééggzzeetttt  eellssõõ  hheellyyeenn  aa  kküüll--
ffööllddii  ccssaappaattookk  kkaatteeggóórriiáájjáábbaann..

A fiatalokat Magyarkanizsa Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete és Martonos köz-
ség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete hív-
ta meg, a meghívást a Magyar Diák-
tûzoltó Szövetség közvetítette. A ve-

télkedés mellett a rendezvény jó alka-
lom volt az ismerkedésre, a kapcsolat-
építésre is. Az egyesület a település
legjelentõsebb civil szervezõdése, és
egyúttal a megye egyik legnagyobb
tûzoltó szervezõdése. Komoly védel-
mi feladatokat lát el, céljuk, hogy hi-
vatalosan elismert és így államilag tá-
mogatott önkéntes tûzoltósággá vál-
hassanak. E törekvésükben egyaránt
támogatja õket a község önkormány-
zata és a körzet mindkét országgyûlé-
si képviselõje.

110011..  sszzüülleettééssnnaappjjáánn
kköösszzöönnttööttttee  JJuu--
hháásszz  JJeennõõnnéétt  aa
SSzzeenntt  GGyyöörrggyy
KKóórrhháázzbbaann  vviirráágg--
ccssookkoorrrraall  ééss  jjóókkíí--
vváánnssáággookkkkaall  ddrr..
BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa
mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss
eellnnöökkee..

Irén néni – aki nagy gonddal készült
az ünnepnapra – jókedvûen koccin-
tott – természetesen valódi pezsgõvel
– az elnök asszonnyal, valamint a
kórház fõigazgatójával, dr. Szabó
Lászlóval és Szabó Bakos Zoltánné
ápolási igazgatóval. Nagyon megörült

az idõs asszony, amikor az ápolási
osztály munkatársai kedvenc csokolá-
dés, illetve joghurtos tortájával is
meglepték.

Az idõs asszony Székesfehérváron
él. Az adóirodában dolgozott nyugdí-
jazásáig. A hosszú élet titkát abban
látja, hogy mindig figyelt önmagára, a
mértékletesség híve volt fiatal korá-
ban és az ma is, minden téren. Két év-
tizede özvegyült meg. Gyermeke nem
született, de rokonai segítik minden-
ben, amire szüksége van. Mindeddig
jó egészségben élt, gondoskodott ön-
magáról saját fehérvári házában.
Nemrég került szívproblémák miatt a
kórházba. Mint elmondta, mielõbb
szeretne teljesen meggyógyulni, és bí-
zik benne, hogy a 102. születésnapján
is ilyen jókedvûen ünnepelhet majd
kedves vendégeivel.

Külföldi tûzoltóversenyek

Több mint egy évszázad

Otthont teremtett

Új fõrendõröket köszöntöttek Fejérben 

Kovács Ferenc, a polgárdi ápoló-gon-
dozó igazgatója nyugdíjba ment. A te-
lepülés polgármestere és a fenntartó
Fejér Megyei Önkormányzat közgyû-
lésének elnöke munkatársai körében
köszönt el a vezetõtõl. Dr. Balogh Ibo-
lya a búcsúzó igazgatónak 28 évi mun-
kája elismeréseként átadta a közgyûlés
által adományozott aranygyûrût.
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polgári frakció részérõl Tiborcz
Péter, a megyei közgyûlés alelnöke
az eseményekre reagálva kért szót.
Hozzászólásában elmondta, fontos

lenne, ha a baloldal belátná annak ko-
molyságát, hogy az együttmûködés az õ
érdeküket is szolgálná, továbbá a köz-
gyûlés munkáját nagyban elõsegítené és
eredményessé tenné. 

Horváth András, az MSZP frakcióve-
zetõje viszontválaszában elmondta, a
közgyûlés munkájából, valamint a jelen-
legi jobboldali vezetés alatt álló települé-
sek gyakorlatából hiányolja a demokrati-
kus elemeket. Varga Gábor, a polgári
frakció képviselõje, Cece polgármestere

visszautasította Horváth András vádjait,
mondván, a bajok gyökere abban áll,
hogy a kormányzat intézkedései nyomán
mind a megye, mind pedig a települési
önkormányzatok intézményei „sanyarú”
helyzetbe kerültek. Úgy véli, a baloldal
megpróbálja ezeket a nehézségeket úgy
„tálalni” a közvélemény elõtt, mintha ez
a települési vezetõk, illetve a megyei ön-
kormányzati vezetõk hibájából fakadna.

Varga Gábor elmondta, hogy az építõ
együttmûködés érdekében olyan javas-
latokat várnak, mely a közjót szolgálja. 

Zárt ülésre nem kerülhetett sor, mert
a közgyûlés idõközben határozatképte-
lenné vált, ugyanis a szocialista frakció

elhagyta az ülésterembõl. Így a szociális
intézmények gondozottjai részérõl a
közgyûléshez benyújtott fellebbezések
elbírálására már nem kerülhetett sor. 

Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei
Közgyûlés elnöke ezzel kapcsolatban
sajtótájékoztatóján kifejtette, rendkívül
sajnálatosnak tartja, hogy a szocialista
frakció ennyire nem viseli a szívén a me-
gye intézményhálózatában ápolt és gon-
dozott emberek problémáit, hiszen a
zárt ülésen, kivétel nélkül a térítési dí-
jakkal kapcsolatos fellebbezések elbírá-
lásról lett volna szó.

A szocialista frakció vezetõje újság-
írói kérdésre elmondta, azért nem vár-
ták meg a közgyûlés végét, mert frakci-
ójuk tagjai nagyrészt szabadságon van-
nak. Hozzátette: mivel nem tudták elér-
ni a napirendek elõzetes sorrendjének
változatlanul hagyását (a hosszabb tár-
gyalást igénylõ új pont elsõ helyen törté-
nõ tárgyalását késõbbre tenni), ezért
nem tudták frakciójuk egységes vélemé-
nyét képviselni az általuk is fontosnak
tartott napirendi pontokban. – SZÜCS

öbb mint 200 gyermek és fiatal fogad-
ta el a „Vigyázó kéz” Gyermekvédel-
mi Egyesület meghívását Velencére a
Speciális Gyermekotthon árnyas fái

alá, hogy egy forró nyári napot együtt
töltsön a nyári szünidõben. Elõszállásról,
Balinkáról, Budapestrõl, Bodajkról, Csó-
kakõrõl, Dégrõl, Ercsibõl, Lepsénybõl,
Sárbogárdról, Tatáról és Székesfehérvár-
ról a Kikindai utcai Gyermekotthon ösz-
szes lakója, valamint a Reménység Házá-
ból és a Rehabilitációs Otthonból érkeztek
az Egyesület meghívására a vendégek,
akiket már nagyon várt a velencei Speciá-
lis Gyermekotthon 96 lakója. Több hetes
elõkészülettel sok-sok programot biztosí-

tottak – a 14 önkéntes segítségével – a
résztvevõ gyerekeknek és az õket kísérõ
felnõtteknek. Ez egyben remek alkalom
volt arra is, hogy a rég nem látott barátok,
volt csoporttársak és külön intézetekben
élõ testvérek találkozhassanak. Az OTP
Roadshow keretén belül a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat szervezésében
ingyenes szûrést végzõ mozgó fogászati
busz érkezett; több mint 200 gyermek
fogszûrését végezték el a szakemberek és
tanították õket a helyes fogmosás szabá-
lyaira. A mozgó rendelõnek azért is volt
nagy sikere, mert fájdalommentes kezelés
után sok-sok ajándékkal távozhattak a
rendelõbõl.  A színes programokról meg-
hívott vendégek és önkéntes segítõk gon-
doskodtak: a székesfehérvári és a Fejér
Megyei Polgári Védelem, a vízimentõk, a
tûzoltóság és a rendõrség munkatársai
eszközbemutatót tartottak, tájékoztatták
a fiatalokat munkájukról, bûn és baleset-
megelõzési fórumot tartottak. „Úristen,
kamasz lettem” címmel Sohonyai Edit
írónõ rendhagyó irodalomóráján vettek
részt az érdeklõdõ 13-18 évesek. Az írónõ
nem csak a könyveiben talál hangot a fia-
talokhoz, ezen a találkozón is egy nyelvet
beszélt a hallgatóságával, különösen a ta-
butémák érdekelték a gyerekeket. Kovács
Árpád festõmûvész-tanár vizuális játszó-
házat tartott, valamint két festményt

ajándékozott a velencei gyermekotthon
lakóinak. Ezen kívül akadályverseny, fal-
mászás, labirintus, kézmûves foglalkozá-
sok (gyöngyfûzés, makramé, kõfestés,
ékszerkészítés, szalvétatechnikával kép  és
cserép díszítés), bohóc animátorok, arc-
festés és henna testfestés tették változatos-
sá a napot. Az éhes gyerekeket és felnõtte-
ket finom gulyásleves és több mint 100 kg
dinnye várta ebédre.  Napközben kis cso-
portokban a gyerekek, este az önkéntesek
hûsítették magukat a Velencei-tó vizében.
A nap záró programjaként az ajándékosz-
tást követõen az Illúzió zenekar szóra-
koztatta a közönséget, majd vacsora után
magyar táncház zárta a napot.

A

T
A MEGYEI KÖNYVTÁR
NYÁRI MUNKARENDJE

A Vörösmarty Mihály Megyei
Könyvtár felnõttek számára köl-
csönzõ és gyermekrészlege július
16-tól augusztus 20-ig zárva lesz.
Ebben az idõszakban az olvasóte-
rem, valamint az audiovizuális és
számítógépes részleg hétfõtõl pén-
tekig 10 órától 15.30-ig tart nyitva.

„Nézd! Milyen színes a világ!”

Nyári találkozó
Velencén

Július 26-án rendkívüli ülést tartott a Fejér Megyei Közgyûlés.
A baloldali frakció tagjai a rendkívüli közgyûlés kezdetén az
eredetileg kiírt napirendi pontok sorrendiségének megtartását
javasolta, és jelezte, hogy ellenkezõ esetben az ülésrõl távozni
fognak. Beterjesztett javaslatukat a többség nem szavazta meg. 

Nyári rendkívüli közgyûlés
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„Örültünk, hogy lesz végre elegendõ
pénz az értékek feltárására, és európai
színvonalú bemutatására, ám hama-
rosan csalódnunk kellett, mert nem
errõl van szó” – mondta el az alelnök.

A Nemzeti Emlékhely nem szerepel
kellõ súllyal a kiemeltnek javasolt pro-
jektek között, ezért a Fejér Megyei
Közgyûlés alelnöke, Balsay István nyílt
levelet írt Szili Katalinnak, mert véle-
ménye szerint egyáltalán nem szerepel
kellõ súllyal a fejlesztések között a be-
ruházás folytatása, pedig erre maga a
házelnök adta a szavát a kuratórium

legutolsó ülésén. Ezért a tervek újra-
gondolását kérte tõle.

Balsay István tájékoztatójában azt is
jelezte a testület felé, hogy visszatérõ
hiányosságnak számít, hogy az állami,
egyházi és városi rendeletek felsorolá-
sánál a Fejér Megyei Önkormányzat
döntéseire nem tartanak igényt. Az al-
elnök javaslatára a közgyûlés kinyilvá-
nította, hogy az egykori bazilika
Nemzeti Emlékhely szintû kialakítá-
sával és szabályozásával továbbra is
egyetért. A megyei önkormányzat
igényt tart rá, hogy az egyeztetések so-

rán véleményét megfogalmazhassa, és
továbbra is részt vegyen a konszenzus
megteremtésében. 

Javasolták egy olyan munkacsoport
létrehozását, amely végsõ soron egy
partnerségi szerzõdésben meghatá-
rozza a költségeket, a felelõsöket és a
tennivalókat, s azokról az önkor-
mányzat testületeinek beszámol. 

Hozzátette: az operatív programok
között szerepel a „Királyi séta”, amely
a „Történelmi idõutazás az ezer éves
Székesfehérváron” – elnevezést viseli,
mint kiemelt támogatási cél.

Balsay István, a Fejér Megyei Közgyûlés alelnöke július végén
sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Emlékhellyel kapcsolatosan.
Az alelnök tájékoztatójában elmondta: nagyon örültek, amikor
kézhez kapták a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
javaslatainak listáját, amely kiemelten taglalja a Nemzeti Em-
lékhely ügyét. Abban három helyen is említik a Székesfehérvá-
ri Nemzeti Emlékhelyet. 

A közgyûlés alelnöke nyílt levelet írt Szili Katalinnak

A megye felelõsséget érez
a Nemzeti Emlékhelyért

HIRDETÉS

Átszabott 
régészeti
feltárások
A Fejér Megyei Közgyûlés újjáalaku-
lása óta aktív szerepet vállal az orszá-
gos közélet terén is. E tevékenységébe
illeszkedik az az állásfoglalás, melyet
a régészeti lelõhelyek feltárását sza-
bályozó miniszteri rendelet bírálata-
ként fogadtak el. 

A megyei közgyûlésen (a kollégi-
um egyhangú döntése szerint) a kép-

viselõk – megyei múzeumi szakem-
berek véleményére is alapozva – a
szakmai ellentmondásokat tartalma-
zó módosítás visszavonása mellett az
Alkotmánybírósághoz is beadvány-
nyal fordulnak, mert alkotmányossá-
gi aggályokat vet fel, hogy a rendelet
a megyei önkormányzatok kötelezõ
feladatait vonja el és testálja egy
újonnan létrehozott kormányzati
szervre.

Korábban a rendelet a megyei mú-
zeumi szervezetekhez rendelte – mint
területileg illetékes és arra hivatott
szakmai szervezetekhez – a régészeti
feltárások valamennyi munkafázisát.

Az új szabályozás szerint létrejön a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszol-
gálat (KÖSZ), melynek hatáskörébe
rendelte a minisztérium a nagyberu-
házásokhoz kapcsolódó megelõzõ ré-
gészeti feltárások elvégzését. A megyei
múzeumnak csupán az utolsó fázis-
ban, a feldolgozás munkafázisánál ad
mûködési lehetõséget. A feltárásokból
azonban kizárja õket. A közgyûlés ál-
lásfoglalása szerint a módosítás a me-
gyei intézmények szakmai rangját is
súlyosan alábecsüli.

A Fejér Megyei Múzeumok Igazga-
tóságát az idei évben is különösen hát-
rányosan érinti a rendelet módosítása,
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Augusztus 20.

Szent István király ünnepe
István király kultusza már halála után néhány évvel meg-
gyökeresedett a középkori magyar társadalomban. Az állam-
alapító szentté avatása 1083. augusztus 20-án történt meg.
Ettõl kezdve lett hivatalos egyházi ünnep augusztus 20-a.  

A középkori magyar társadalomban élõ
hagyomány volt Szent István ünnepe. 
A kultusz fontos része volt a búcsújárás és
az Aranybullában is leírt „szent király
ünnepe”, melyet Székesfehérváron tartot-
tak. A török hódoltság idején az ünnep
szinte teljesen eltûnt. Újjáéledése Mária
Teréziához kötõdik, aki 1771-ben
Raguzából elõbb Bécsbe, majd Budára
vitette a Szent Jobb ereklyét. A királynõ
egyben nemzeti ünneppé nyilvánította
Szent István napját. Az ünnep alkalmából
elõször 1818-ban tartottak körmenetet,
akkor még a Budai Várban. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc leverése után,
a bécsi udvar betiltotta az ünnepet és csak
1860-ban engedélyezte újra. Innentõl fogva
augusztus 20-a egészen 1945-ig nemzeti
ünnep volt. A II. világháború után Szent
István király ünnepét betiltották, de mivel a
magyar társadalomban nagy hagyományai

voltak augusztus 20-ának, ezért az 1949-ben ezen a napon bevezetett új
alkotmány apropóján ezt a napot az „alkotmány ünnepévé”
keresztelték át. 1989-tõl újra a régi szokások szerint rendezik meg Szent
István ünnepét, igaz, a Szent Jobb körmenetet már nem a Budai Várban,
hanem a Szent István Bazilika körül tartják. A rendszerváltás utáni elsõ
magyar parlament 1991-ben a Magyar Köztársaság hivatalos állami
ünnepének nyilvánította Szent István napját, augusztus 20-át.  

Meglepõ az is, hogy fõ célkitûzés-
ként egymilliárd forint értékben, valós
értéket nem tartalmazó, 1:10 arányban
Disneyland-típusú elgondolás megépí-
tését támogatja és szorgalmazza a
programcsomag.

A kormány augusztus elsõ hetében
döntött a kiemelt projektek listájáról, s
átdolgozásra visszautalta a különben
kiemelt „Királyi séta” programot. A
székesfehérvári polgári frakció szerint
ez az eset is jó példázza a városvezetés
rendkívül gyenge lobbitevékenységét.
Viniczai Tibor alpolgármester ez
utóbbi lépést sajtótájékoztatójában
„figyelmeztetõ jelként” értékelte, s je-
lezte, hogy az elõkészítést jóval alapo-
sabban kell elvégezni, melyet szep-
tember végig meg kell tenniük.

A távolabbi jövõrõl annyi derült ki,
hogy az év végén újabb pályázat kiírá-
sa várható. 

„Nagyon szomorú, hogy az ország
állítólag legjobban fejlõdõ városa
mindjárt az elsõ pályázati körben el-
bukott” – reagált az alpolgármester
szavaira Cser-Palkovics András, a pol-
gári frakció vezetõje. Hozzátette: is-
mét bebizonyosodott, hogy a városve-
zetés lobbitevékenysége közelít a nul-
lához, hiszen kormánypárti vezetésû
nagyvárosként rögtön kudarccal in-

dult a pályázatok során. Elmondta,
készen állnak az együttmûködésre, hi-
szen közös érdek, hogy az uniós forrá-
sok megérkezzenek Székesfehérvárra.
A Királyi séta-projekt nem kezelhetõ
külön a Nemzeti Emlékhely méltó
rendezésétõl.  – Szücs Gábor

hiszen erre az évre tervezték az
M6-os autópálya még hiányzó,
Fejér megyére esõ szakaszának ré-
gészeti megelõzõ feltárását. Ennek
a munkának a meghiúsulása jelen-
tõs bevételkiesést okoz.  A további
jelentõs bevételkiesés is már látha-
tó, bár nagyságát nehéz elõre meg-
becsülni. A közgyûlés úgy véli,
hogy a hivatalos kommunikáció-
ban megjelenõ „hatékonyabb for-
rásfelhasználás” nem más, mint a
megyei önkormányzatokat és in-
tézményeiket sújtó, pénzügyi elle-
hetetlenítésüket szolgáló újabb
kormányzati intézkedés. 

AAuugguusszzttuuss  1177..
14.00 Városháza – kisterem: Lánczos
Kornél – Szekfû Gyula és Deák Dé-
nes ösztöndíjak átadása. A díjakat át-
adja: Warvasovszky Tihamér polgár-
mester és Döbrentey Gyula kuratóri-
umi elnök, km. a Tilinkó Zenekar

1155..0000  Városháza – nagyterem: Szent
István napi ünnepi közgyûlés 

– Himnusz 
– Fehérvár fanfár 

– Himnusz Szent István királyról, 
ea: Keller János színmûvész 

– Stamitz: Rondo capriccio, 
ea: Drahos Béla Liszt-díjas fuvola-
mûvész 

– dr. Szabó Katalin jegyzõ köszöntõje 
– Warvasovszky Tihamér polgármes-

ter ünnepi beszéde 
– Székesfehérvár kitüntetéseinek át-

adása
1177..0000 Szent István tér: Fejér Megye

Önkormányzatának és Székes-

Ízelítõ a Szent István napi ünnepségekbõl
Székesfehérvár

folytatás a következõ oldalon
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fehérvár Önkormányzatának
közös ünnepsége Szent István
szobránál 

– Díszõrök felállítása 
– Történelmi zászlók bevitele 
– Szózat 
– Gaude Civitas Regia - Örvendezz,

királyi város! Mûsor Szent István
király tiszteletére

Közremûködik: Tilinkó együttes,
Keller János színmûvész, Matus
György színmûvész
Ünnepi köszöntõt mond: Dr. Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés el-
nöke. Ünnepi beszédet mond:
Warvasovszky Tihamér polgármester,
országgyûlési képviselõ
– Koszorúzás
– Himnusz 
1188..0000 Szent István mauzóleum: virág-

elhelyezés Szent István szarko-
fágjánál 

AAuugguusszzttuuss  2200..
1100..3300  Székesegyház: Szent István napi

ünnepi püspöki szentmise 
– Körmenet 
– Koszorúzás Szent István sírjánál 
Beszédet mond: Warvasovszky Tiha-

mér polgármester és Spányi Antal
megyés püspök 
– Az új kenyér megáldása a Városház

téren. Az új kenyeret megáldja:
Spányi Antal megyés püspök

AAuugguusszzttuuss  2200..
1155..0000 Nemzeti emlékhely: Dr. Sólyom

László köztársasági elnök a ma-
gyar királyok sírjánál 

– Díszõrség felállítása 
– Történelmi zászlók bevitele 
– Himnusz 
– Reviczky Gyula: Szent István nap-

ján. Ea: Kovács Zoltán színmûvész 
Warvasovszky Tihamér polgármester
köszöntõje, Dr. Sólyom László köz-
társasági elnök ünnepi beszéde 
– Koszorúzás 
– Oh, Szent István dicsértessél… –

népének. Ea: Vakler Anna népdal-
énekes 

– Szózat 

A KIRÁLYI NAPOK SZENT ISTVÁN ÜNNEP-
SÉGEIHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK: 
AAuugguusszzttuuss  1111.., 1100..0000: Szent Imre 1000
éve c. kiállítás ünnepélyes nyitása az
Egyházmegyei Múzeumban 

AAuugguusszzttuuss  1144..,, 1188..0000: István felajánlja
országát Máriának. Fogadalmi szent-
mise a Székesegyházban, fõcelebráns:
Spányi Antal megyés püspök 

AAuugguusszzttuuss  1155..,, 1166..0000: Történelmi-ke-
gyeleti szertartás Szent István király
sírjánál a III. Béla Lovagrend szerve-
zésében 

AAuugguusszzttuuss  1155..,,  1188..0000::
Nagyboldogasszony-napi ünnepi
szentmise a Székesegyházban. Celeb-
rálja: Spányi Antal megyés püspök 

AAuugguusszzttuuss  1155--2200..:: Királyi Napok
Nemzetközi Néptáncfesztivál 

AAuugguusszzttuuss  1188., 1155..3300: Országos Szent
Imre-nap. Díszelõadás a Vörösmarty
Színházban. Ünnepi hangverseny 

AAuugguusszzttuuss  1188..,, 1188..0000: Ünnepi szent-
mise a Székesegyházban. Celebrálja:
dr. Erdõ Péter bíboros, prímás 

AAuugguusszzttuuss  1199--2266..: VIII. Aranybulla
Mûvészeti Napok, Öreghegyi Közös-
ségi Ház
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„Méltatlanul keveset foglalkoznak a Ve-
lencei-tóval” – mondja lapunknak Bá-
lint György. Az immár Nadapon élõ, lo-
kálpatrióta attitûddel bíró vállalkozó
szerint teljesen más megvilágításba kel-
lene kerülnie a tónak. Országos szinten
nincs igazán meghirdetve, reklámozva a
Fejér megye gyöngyszemének nevezhe-
tõ tó. A VEKI abból a célból jött létre,
hogy a tó körül élõ, a helyzeten változ-
tatni akaró és arra képes emberek össze-
fogjanak a Velencei-tó fellendítése érde-
kében. A VEKI célja a környék idegenfor-
galmának fejlesztése és marketingstraté-
giájának kialakítása. Ennek keretében
minõsítési rendszerbe foglalnák a tókör-
nyéki idegenforgalmi szolgáltatásokat.

Bálint György szerint olyan adottsá-
gokkal rendelkezik a tó, amelyeket vé-
tek lenne nem kihasználni. – „A kör-
nyék sajátos mikrovilágot alkot. Ez a
Közép-Dunántúl kapuja, nemzetközi
fõútvonalak, vasúti fõvonalak futnak el
mellette. Ott van maga a sekély, édes
vízû tó, nyaranta könnyen melegedik fel
a vize, ez vonzza a strandolókat. Az
északi part érintetlensége is vonzó lehet:
a pákozdi arborétum, a Velencei-hegy-
ség masszívuma a természetjárók ked-
vencévé válhatna. 

A tó nyugati fele
és a dinnyési fertõ
igazi madárrezervá-
tum: a madárlesõk,
természetfotósok
számára valódi pa-
radicsom lehetne.” A
természeti értékek
miatt a VEKI ki-

emelten fontosnak tartja a kistérség kör-
nyezetvédelmének erõsítését, mely so-
rán környezetvédelmi koncepciókat dol-
goznának ki és együttmûködnének a
kistérségi környezetvédelmi szakmai
szervezetekkel és civil szervezetekkel.

A Velencei-tónál nemsokára meg-
nyitja kapuit az elsõ új építésû négycsil-
lagos szálloda. A hotelhez termálfürdõ
is kapcsolódik majd. A termálvizek ki-
használásával meg lehetne hosszabbíta-
ni a sajnos alig két hónapra lerövidült
nyári szezont. A VEKI az idegenforga-
lomban a mennyiség helyett a minõség-
re helyezi a hangsúlyt. Olyan turisztikai
és rekreációs szolgáltatásokat támogat-
nak, amelyek a színvonalas pihenést és
szórakozást szolgálják. A magánkezde-
ményezésekben, civil erõben bízva a he-
lyi vállalkozásokat erõsítenék. Az egye-
sület tagjai között találhatjuk a legfon-
tosabb térségbeli cégek és vállalkozások
tulajdonosait. Ha õk egységesen lépnek
fel a Velencei-tavat érintõ kérdésben,
akkor annak valóban lehetnek pozitív
fejleményei. Az egyesület jórészt saját
pénzébõl, felajánlásokból, önerõbõl fi-
nanszírozza tevékenységét, de munká-
jához segítséget kap a Fejér Megyei Ön-
kormányzattól és a Közép-Dunántúli
Regionális Marketing-igazgatóságtól is.

Bálint György úgy véli: meg kell te-
remteni a Velencei-tó és környékének
máshoz nem hasonlítható, eredeti
imázsát. Összetéveszthetetlen látvá-
nyosságok, attrakciókra van szükség. Az
egyesület elnöke szerint nem kell a Ba-
latonnal versenyezni. A magyar tenger-
rel szemben a Velencei-tó emberlépté-
kû, könnyen össze lehet fogni, egységes
térségként kezelni. A gárdonyi kistérség

is a tó környéki és attól kicsit távolabb
lévõ településeket fogja össze. A VEKI
részt vesz a kistérségi munkaerõpiac fej-
lesztésében, bõvítésében és mindezek
segítésében. A helyi lakosokat és a helyi
kultúrát integrálnák az idegenforga-
lomba.

A VEKI Bálint György szerint még
gyerekcipõben jár. Bár a civil egyesület
mindent megtesz, hogy változtasson a
helyzeten, még hosszabb idõnek kell el-
telnie, hogy ennek valódi látszatja is le-
gyen. Az egyesület elnöke számára az a
továbblépés záloga, ha találnak egy fix
helyet a VEKI számára. Egy olyan iro-
dát terveznek, ahol az egyesületet min-
dig el lehetne érni, és ahol az érdeklõdõk
felvilágosítást kaphatnának a progra-
mokról és rendezvényekrõl. Ez egy új
szintet jelentene, ami a szervezettség
magasabb fokát követeli meg. Bálint
György szerint a VEKI tagjai „nagy kö-
veket” mozgatnak meg, de még messze
nem jött el a hátradõlés ideje. A VEKI-t
a tó körül is egyre többen ismerik. A tó
sorsa iránt érdeklõdõ helyi lakosok zö-
me már ismeri az egyesületet és annak
eddigi munkáját.

Bálint György abban bízik: kiváló
alapra építhetnek a Velencei-tó és kör-
nyékének fejlesztõi, most már csak élni-
ük kell a tó adta lehetõségekkel.    – R. G.

A Kortárs Kiadó szeretettel meg-
hívja LL..  SSiimmoonn  LLáásszzllóó József Atti-
la-díjas író, szerkesztõ, a megyei

közgyûlés oktatási és kulturális bi-
zottsági elnökének

Versenyhátrány
A (kultúr)politika fogságában 

címû új könyvének bemutatójára.

A kötetet bemutatja: LLeezzssáákk  
SSáánnddoorr,, az Országgyûlés alelnöke.

Köszöntõt mond: GGoommbbaasszzööggiinnéé
DDrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,, a Fejér megyei
Közgyûlés elnöke. A beszélgetést

vezeti: BBaakkoonnyyii  IIssttvváánn
irodalomtörténész. 

A bemutató helye: Szent István
Mûvelõdési Ház, Székesfehérvár,

Liszt Ferenc utca 1., Ideje: 
22000077..  ookkttóóbbeerr  1111..,,  ccssüüttöörrttöökk  1188  óórraa

Minden a kultúra és a kultúr-
politika iránt érdeklõdõ olvasót 

szeretettel várunk!
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AJÁNLÓ

Új megoldásokat keres a Velencei-tó idegenforgalmának és
imázsának fellendítésére a Velencei-tavi Kistérség Idegenfor-
galmi Egyesülete. A Fejér Lapnak Bálint György, az egyesület
vezetõje beszélt a tó helyzetérõl és a VEKI terveirõl.

Civil kurázsival a Velencei-tóért
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nádasdladányi kastély falai egy le-
tûnt korra emlékeztetnek, amikor
ifjú földesurak élték vadászattal,
autóversennyel és mulatságokkal

fûszerezett gondtalan életüket, miköz-
ben a kastélyparkon kívül szerényen
avagy szegényesen éltek az egyszerû
kisgazdák és falusi emberek. De meny-
nyire igaz az évtizedekig szajkózott,
léhûtõ, tehetségtelen arisztokratákról
és kisemmizett, elnyomott agrárprole-
tariátusról alkotott kép?

Bányai Balázs történész a kastély
utolsó uráról, Nádasdy Ferenc grófról
írt életrajzában korabeli dokumentu-
mok és visszaemlékezések alapján raj-
zolja meg a fiatalon elhunyt arisztok-
rata portréját. A hosszú történelmi
múltra visszatekintõ Nádasdy família
már a török háborúk idején kitûnt hõs-
ként harcoló õseivel. A XVI. század vé-
gén élt, törökverõ Nádasdy Ferenc, a
fekete bég; majd a Wesselényi-féle ösz-
szeesküvésben való részvétele miatt
1671-ben kivégzett Nádasdy Ferenc
utódai a XIX. században emelkednek
fel újra a legfontosabb magyarországi
arisztokraták közé. A katonai, vitézi és
hazafias múlttal rendelkezõ Ferencek
élettörténete valószínûleg a kastély

utolsó ura elõtt is példaként lebegett:
azonos nevet viselõ kései leszármazott-
juk a II. világháborúban halt hõsi halált.

RÉGI ARISZTOKRATÁK
A korai halál egy klasszikus arisztokra-
ta életét törte derékba. Nádasdy Ferenc
1907-ben született Tamás gróf és
Wenckheim Mária grófnõ gyermeke-
ként. A két család Magyarország leg-
gazdagabb famíliái közé tartozott.
Gyermekeiket ennek megfelelõen az
õsi nemesi hagyományok szerint ne-
velték. Az ifjú Ferenc és hat testvére,
Ilona, Katalin, Orsolya, Pál, Tamás és
László a nádasdladányi kastély neogó-
tikus falai között és a hozzá tartozó, el-
zárt angolparkban töltötték gyermek-
korukat. Az ifjakat magántanárok és
külföldi nevelõk tanították, hogy eleget
tegyenek az általános mûveltség és az
arisztokrata lét követelményeinek. Fe-
rencet angol nevelõ tanította idegen
nyelvre, a tanítónõ rövid színdarabo-
kat írt a gyermekek számára, de hang-
szereken is megtanultak játszani. 

Ferenc gróf életében gyermekkora
óta nagy jelentõsége volt a sportnak.
Házi teniszezés, környékbeli lovaglás
és vadászat, valamint autózás tette ki a

szabad idejét. Míg a legtöbb arisztokra-
ta hobbiból ûzte ezeket a sportokat, ad-
dig Nádasdy Ferenc komoly verseny-
zõnek számított. Lovas versenyeken
nyert elsõ helyezéseket, de korabeli au-
tós gyorsasági futamokon is indult.
Míg a legtöbb arisztokrata távol tartot-
ta magát a focitól, addig Ferenc gróf
maga is rúgta a bõrt, sokszor a falusi-
akkal együtt. Ugyanakkor szenvedélyes
Fradi-szurkoló volt, hétvégenként
gyakran járt Pestre automobilján, hogy
megtekintse a Ferencváros aktuális
mérkõzését. Temészetesen a nemesek
õsi sportja, a vadászat sem maradhatott
ki az életébõl. Családi jó barátjuk, a hí-
res vadász és író, Széchenyi Zsigmond
avatta be az ifjú Nádasdy fiúkat a vadá-
szat rejtelmeibe. Az arisztokratikus
hagyományok a gyermek- és ifjonti
évek után is megmaradtak. A felnõtt
Nádasdy Ferenc és testvérei a harmin-
cas években is a régi nemesség e korban
már kissé anakronisztikus életét élte. 

Az arisztokraták és nagypolgárok rit-
kán kerültek egy közösségbe a falu lakó-
ival. Bányai Balázs szerint a külvilágtól
elzárt kastélyparkba ritkán juthattak be
a falubeliek. A grófi gyerekek a falusi is-
kolában is tettek le vizsgákat, a nemesi
család tagjai megjelentek egy-egy fon-
tosabb helyi ember esküvõjén, temeté-
sén, de összességében elmondható, hogy
a Nádasdyak, más arisztokratákhoz ha-
sonlóan elkülönült luxuséletet éltek,
míg a távolabbi majorokban a Puszták
népében leírtakhoz hasonló, szegényes
körülmények között laktak a tanyasiak.

Ugyanekkor, a kastélylakók világá-
ban vadászat vadászatot követett, a va-
kációt vagy a Balaton partján vagy kül-

Nádasdladány községe különleges kastélyáról híres. A neogótikus,
angol Tudor-stílusban épült palota a Nádasdyak birtokközpontja
volt a második világháborúig. Utolsó gazdájáról, Nádasdy Ferenc
grófról nemrégiben jelent meg egy életrajzi összeállítás.

A Nádasdyak alkonya

A
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földön, sok esetben a francia Riviérán
töltötték. A megváltozó társadalmi vi-
szonyokat viszont jól jelzi, hogy a gróf
Nádasdladányba látogató barátai közt
egyre több polgári származású személy
volt megtalálható. Nádasdy rendszere-
sen járt Budapestre színházba is. A szín-
pad iránti rajongása vezetett nem min-
dennapi döntéséhez is: polgári családból
származó színésznõt vett el feleségül.

LÁZADÁS A HAGYOMÁNYOK ELLEN
Az arisztokraták világában jellemzõen
nem a shakespeare-i romantikus szere-
lem vitte házasságig az ifjú szíveket.A
szülõk megmondták, hogy kivel nem
házasodhatnak gyermekeik, és elsõsor-
ban rangjukbéli házastársat kerestek
számukra. A család jó hírnevének és va-
gyonának megtartása elsõ-
rangú szempont volt a csa-
ládtagok számára. Ritka
volt az az eset, amikor egy
házasulandó fiatalember
avagy eladósorba került le-
ány nem követte az évszá-
zados hagyományokat.
Nádasdy Ferenc a kivételek
közé tartozott. Romantikus
filmbe illõ történet lehetett,
mely szerint az ifjú Ferenc
gróf budapesti színházlá-
togatásai során megismert
egy fiatal színésznõt, és be-
leszeretett. Radó Máriát
1931-ben vette el Nádasdy
Ferenc. A házasságkötés
után az egyébként tehetsé-
ges fiatal színésznõ vissza-
vonult a színpadról, hogy a
nádasdladányi kastélyban élje tovább a
grófnõk kellemes életét. A házaspárnak
három gyermeke született, Júlia, Kata-
lin és a legifjabb Ferenc.

Míg magánéletében talán lázadt a
régi szokások ellen, addig Ferenc gróf
gazdasági próbálkozásaival is kitûnt
arisztokrata társai közül. A Nádasdy-
hitbizomány a XX. század elején több
mint 30 ezer holdat tett ki a Dunántú-
lon és az Alföld egyes részein. A gróf
1929-ben fejezte be a mosonmagyaró-
vári Gazdasági Akadémiát. A gazdasá-
gi világválság magyarországi hatásait
azonban a Nádasdyak is megérezték.
Családi adósságaik növekedése miatt a
harmincas években egyre több ingat-
lanjuktól és földterületeikrõl kellett
megválniuk. Ferenc gróf mindezek el-

lenére mindent megtett a tulajdonában
álló földek legjobb hasznosításáért. Je-
lentõs szarvasmarha- és juhtenyésztés
folyt Nádasdladányban. Egy kisebb
tejüzemet is felállítottak a községben.

HÕSI SORS
A gazdasági ügyeket legjobb tehetsége
szerint továbbvivõ Nádasdy Ferenc a II.
világháború kezdetekor, tartalékos tiszti
rangja miatt bevonult a hadseregbe.
Történelmi jelentõségû katona-õsei pél-
dája lebeghetett szeme elõtt, hiszen más
arisztokratákkal ellentétben nem kere-
sett kibúvót a katonai szolgálat alól. A
gróf 1938 végén már a 3. huszárezred 3.
századának szakaszparancsnoka volt.
Nádasdy és ezrede részt vett az 1938 és
1941 közötti területvisszacsatolásokban.

Késõbb, az ukrajnai
hadszíntéren folytatott
harcai után Horthy
Miklós kormányzó tar-
talékos fõhadnaggyá
nevezte ki. Bár 1941-
ben egy olyan ajánlatot
kapott, miszerint a
fronttól távol, a kémel-
hárításnál szolgálhatott
volna, a gróf nem hasz-
nálta ki ezt a lehetõsé-
get. Továbbra is, életét
kockáztatva a hadszín-
téren vállalt feladatokat.
1944-tõl újra az ukraj-
nai hadszíntéren har-
colt, majd a visszavonu-
lás során magyar terü-
leteken is küzdött a
szovjet hadsereg ellen.

Nádasdy Ferenc 1944. október 26-án halt
hõsi halált egy ellenséges akna becsapó-
dásakor, Kiskunfélegyháza közelében. 
A fiatalon elhunyt grófot a nádasd-
ladányi kastélyban ravatalozták fel. 
A front közeledtével a Nádasdy család el-
hagyta a kastélyt. A háború után vissza-
térve kifosztva találták régi otthonukat,
végül Budapestre kellett költözniük.
Nádasdy Ferenc grófot, Nádasdladány
utolsó urát a Farkasréti temetõben he-
lyezték örök nyugalomra. – R. G.

Bányai Balázs
történész korabeli
dokumentumok 

és visszaemlékezések
alapján rajzolja meg 

a fiatalon elhunyt
arisztokrata portréját

A nádasdladányi kastélyban 
október végéig látható a száz éve

született Nádasdy Ferenc 
életérõl szól kiállítás.

Petõfi 
Mûvészeti 
Liget, Dunaújváros

22000077..  aauugguusszzttuuss  3311,,  ppéénntteekk

LIGETZÁRÓ 
ÉS ÉVADNYITÓ PIKNIK
Vége a nyárnak, itt az õsz! Bezár a
liget, nyit a színház! Szeretne elsõ-
ként értesülni a 2007-2008-as évad
programjáról? Akkor töltse velünk
a nyár utolsó napját. Ezen a napon
a színes programok, koncertek,
színházi elõadás mellett megismer-
heti a következõ évad programját,
ötleteivel segítheti munkánkat.
Amennyiben ezen a napon igényel
jegyet elõadásainkra jegyárkedvez-
ményt biztosítunk.

A PROGRAM
1166..0000:: A 2007-2008. évad ismerteté-
se a közönségszervezõk részére a
Mûvész Fészek teraszán.
A csodakút – a Gabalyda Bábszín-
ház mûsora a liget gyepén
1177..0000::  Betyárok – a Nagyvenyimi
Táncegyüttes és a baracsi Széchenyi
Zsigmond Általános Iskola és Mû-
vészeti Alapiskola felsõs és középis-
kolás tanulói mûsora a szabadtéri
színpadon.
1177..3300:: Paul Batto Jr. és Ripoff Ras-
kolnikov koncertje a zenepavilon-
ban
1199..0000::  A Gyöngyvér zenekar és a
Viadana Kamarakórus közös kon-
certje a szabadtéri színpadon.
2200..0000::  Carlo Goldoni: Chioggiai
csetepaté – a Bartók Kamaraszín-
ház és a Dunaújvárosi Bartók Tánc-
színház közös produkciója a szín-
házteremben. 

A délután folyamán tárgyalkotás és
korongozás a kerámiaszakkörrel. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Bartók Kamaraszínház és Mûvésze-
tek Háza. 2400 Dunaújváros, Bartók
tér 1. Tel/Fax: (25)411-208, Szerve-
zés: (25)402-598, www.bartokszin-
haz.hu,  bartokszinhaz@vnet.hu
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
A korabeli írások szerint, már a rómaiak
körében is kedvelt volt a Velencei-tó. A
közelben fekvõ Gorsium település la-
kossága is elõszeretettel mártózott meg
a tóban, és a római kori Pannónia egyik
legfontosabb – az Aquincum felé vezetõ
– útvonala is a tó északi partján húzó-
dott. A népvándorlás idején avarok tele-
pedtek meg a tó partján, de ezt követõen
nem alakult ki jelentõsebb település a
mai Gárdony területén, ami nagyrészt
annak köszönhetõ, hogy ez a terület
mocsaras vidékké vált. Még az újkor
hajnalán is kevés ember lakott itt. A II.
József által elrendelt országos összeírás
is mindössze 34 állandó lakost említ
Agárdon. A térség a XIX. században in-
dult igazán fejlõdésnek. A terület a
Nádasdy, majd Sigray uradalomhoz ta-
rozott, akik a kiváló mezõföldi talajon
világhíressé tették az agárdi gabonabú-
zát. Nekik köszönhetõ, hogy a dualiz-
mus korában megépített déli vasút,
mely a fõvárost kötötte össze Székesfe-
hérvárral, Agárdon is megállt. De ekkor
még elsõsorban a gabona szállítására
használták a vasutat. Gárdony gyors fej-
lõdése a XX. század 30-as éveiben a für-
dõkultúra fellendülésével kezdõdött el.
A Velencei-tó a fõváros és Székesfehér-
vár kisebb pénzû családjai körében lett
igen népszerû. Míg az arisztokrácia és a
tehetõsebb polgárság a Balatonon nya-
ralt, addig a tisztviselõk, alkalmazottak
a Velencei-tavat választották. 

A FELLENDÜLÉS ÉS HANYATLÁS ÉVEI
A II. világháború után az 50-es évek-
ben indult újra a fürdõélet. Nagy lö-

kést adott a tókörnyék fejlõdésének a
Velencei-tavi Intézõbizottság megala-
kulása a 60-as években. Kiemelt fon-
tosságú üdülõövezet lett a tó környéke,
így nagyarányú fejlesztések kezdõd-
tek. A fõvárosi kevésbé tehetõs csalá-
dok kedvelt üdülõhelyévé
vált a Velencei-tó. Sokan
vettek itt telket és építet-
tek nyaralót. Kiépült a
csatornahálózat, az ivó-
víz-szolgáltatás, a gáz- és
a közúthálózat. Ennek is
köszönhetõen a négy
részbõl álló (Agárd, Gár-
dony, Dinnyés és
Zichyújfalu), kilencezer
lakosú település 1989-ben
városi rangot kapott. „A
rendszerváltozással az ál-
lami finanszírozás csapjai
elzárultak, az addig köz-
ponti pénzeken élõ állami
gazdaságok, szocialista
vállalatok csõdbe mentek.
Ezeknek az üzemeknek a
nagy pénzeken felépített
létesítményeit, nemhogy
mûködtetni, de még kar-
bantartani sem tudta a szûkös anyagi
forrásokkal rendelkezõ önkormány-
zat. És a baj nem járt egyedül. Erre jött
az is, hogy a 90-es évek közepétõl kez-
dõdõen a turizmus is hanyatlani kez-
dett. Ami érthetõ is: a 40 éves infrast-
ruktúra a mai kor követelményeinek
már nem felelt meg. Egyszóval jelen-
tõs probléma halmozódott föl.” – tér
rá a közelmúlt és a jelen megoldandó
kérdéseire a polgármester. 

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
Szerencsére ma már nem ennyire tra-
gikus a helyzet. Bár a 90-es évek kö-
zepén a településbõl kivált
Zichyújfalu lakosságszámban érzé-
keny veszteségeket okozott Gárdony-

nak – több, mint 1000
fõ „távozott” a telepü-
lésrõl –, de ma már
ezt a népességvesztést
visszaszerezte a város.
„Évente 2-300 fõvel
nõ a lakosságunk. Ma
újra 9000 fõ körül van
a népesség. Ez nem a
természetes szaporu-
latból adódik, hanem
sok fehérvári és buda-
pesti család talál ma-
gának Gárdonyban
otthont” – mondja
Tóth István polgár-
mester. 

A településnek je-
lentõs ipara nincs. És
bár Dinnyésen az ön-
kormányzat kijelölt
egy kisebb ipari zónát,
a fejlõdés útját nem az

iparban látja a polgármester. Két
olyan kincs is a kezükben van, amely-
lyel kevés önkormányzat büszkélked-
het. Az egyik természetesen a Velen-
cei-tó, a másik pedig a föld alatt rej-
tõzködõ termálvíz, ami a 80-as évek
szénhidrogén-kutatásának köszön-
heti felfedezését. A kutatók kõolajat
és gázt nem, de termálvizet talál-
tak a város alatt. Ennek ered-
ményeként egy kis fürdõ is

Ha azt mondjuk Gárdony,
szinte mindenkinek a forró
nyári napok velencei-tavi hû-
sölése jut az eszébe. Persze a
város legfõbb bevételi forrása
a turizmusból származik, de
vannak más rejtett értékek is a
településen. Gárdonyban jár-
tunk, ahol Tóth István polgár-
mester kalauzolt bennünket.

„Sok fehérvári és
budapesti család talál
magának Gárdonyban

otthont” – mondja
Tóth István 
polgármester

A Velencei-tó fõvárosa

Gárdony
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épült a kút köré. A Széche-
nyi-terven 2001-ben el-
nyert 560 millió forintos tá-
mogatással és 1,5 milliárd
forint banki hitel felvételé-
vel látványos fejlesztések
indulhattak el a fürdõ te-
rületén. Megépült egy
egész fürdõkomplexum,
amit a város üzemeltet. „Terveink
közt szerepel, hogy továbbfejlesztjük
a fürdõt, ami ma már gyógyfürdõ mi-
nõsítésû. Gyermekmedencét, well-
ness-részleget, fedett uszodát és –
külsõ források bevonásával – egy
szállodát is szeretnénk építeni. A für-
dõt egy, a város tulajdonában lévõ zrt.
üzemelteti, ami a kezdeti nehézségek
ellenére ma már nyereséget termel” –
teszi hozzá a polgármester. 

Ami a Velencei-tavi turizmust ille-
ti, már nehezebb a helyzet. „El kelle-
ne végre dönteni, hogy milyen tavat is
akarunk. Olyat, ami csak nyáron, hét-
végenként »üzemel« hangos koncer-
tek és bulik kíséretében, vagy olyat,

amelyik több napra, hétre is ide-
vonzza a kikapcsolódni vágyó

vendéget. A kettõ nem fér
meg egymással” – osztja
meg velünk kételyeit Tóth

István. Persze itt is van
elõrelépés. Az önkormányzat

nemrég értékesítette az úgyne-
vezett félszigetet, ahol két-há-

rom éven belül egy
új, korszerû
vendégcsaloga-

tó város-
negyed

épülhet fel. Idén nyáron
az idelátogató turisták
kényelmét emelendõ, a
város kibocsátotta a Gár-
dony-kártyát, mely az itt
megszálló vendégeknek
nyújt kedvezményeket.
Ez a próbaév, de már
most látszik, hogy egy

sikeres kezdeményezésrõl van szó. 
„Szükség van a tóból élõk szemlé-

letváltására. Összefogás nélkül nem
fog menni. Mindenkinek be kell látni,
hogy a ma örömeiért nem lehet a jö-
võt felélni. A megtermelt nyereséget
vissza kell forgatni, hogy a Velencei-
tó újból vonzóvá váljon a turisták szá-
mára. Persze ehhez a saját pénzen kí-
vül szükség lesz az állam vagy az Eu-
rópai Unió forrásaira is. Terv már van
a tópart reorganizációjára, reméljük,
hogy forrást is fogunk rá találni.” –
sorolja a további terveket a polgár-
mester.

A VÁROS ÉS POLGÁRAI
A gárdonyi önkormányzat nagy in-
tézményfenntartó. A polgármesteri
hivatalban a város méretéhez képest –
a tavalyi létszámcsökkentés ellenére –
még mindig sokan dolgoznak. De ezt
indokolja, hogy a 9000 lakos mellett
majd ugyanennyi üdülõtulajdonos is a
helyhatóságot keresi ügyes-bajos dol-
gaival. Gárdonynak két iskolája is
van. Az egyik az agárdi részen talál-
ható, ez egy 13 évfolyamos oktatási in-
tézmény. 630 diákja közt megtalálha-
tóak a Sándor Károly Futballakadé-
mia növendékei is. A másik iskola

Gárdonyban van 300 tanulóval. Jelen-
tõs megtakarítást eredményezett az
önkormányzat számára, hogy a tava-
lyi évben az óvodákat egy vezetés alá
helyezték, valamint óvodatársulás
jött létre, néhány környékbeli telepü-
léssel. A polgármester büszkén említi,
hogy idén õsztõl már bölcsõde is szol-
gálja az itt lakó kisgyermekes családo-
kat.

Jól mûködik a Fókusz családsegítõ,
amely a szociális háló minden szintjét
biztosítja az itt élõknek. Mûködik
még városi kultúrház és könyvtárhá-
lózat is. A gárdonyi nagykönyvtárnak
Dinnyésen és Agárdon is van fiók-
könyvtára.

A pezsgõ kulturális életet segíti a
majd félszáz civil szervezet. Fontos
szerepük van a város mindennapi éle-
tében. Szép példája a közösségi össze-
fogásnak Gárdonyi Géza szülõházá-
nak teljes felújítása. A nyár folyamán
4-5 alkalommal 30 fõ dolgozott in-
gyen az emlékhely rendbetételéért. A
munkának meg is lett a gyümölcse,
augusztus 3-án avatták a megújult
Gárdonyi-házat. A polgármester sze-
retné, ha ez a közösségi összefogás a
továbbiakban is mûködne. A tervek
között szerepel az egyik óvodaépület-
hez kapcsolódó tornaszoba felépítése
és a Gárdonyi-ház melletti magtár
felújítása is. – H. Z.

N é v j e g y

Gárdony
Település rangja: város

Lélekszám: 8509 fõ
Irányítószám: 2483

Terület: 6260 hektár
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mikor megérkeztem a Bory-vár-
hoz, Dr. Ágoston Béla fõorvos úr
már várt rám, és jelezte, hogy le-
gyek kissé türelemmel, mivel eb-

ben a nyári idõszakban is történnek át-
alakítások. Jelenleg a parkban dolgozó
szakembereknek tart eligazítást.

Amikor visszatér teendõibõl, el-
mondja: – Heten vagyunk unokatestvé-
rek, a Bory Jenõ után következõ máso-
dik generáció a miénk, az unokáké. A
vár a mi tulajdonunk. Mi rendelkezünk
azzal a felemelõ érzéssel, hogy küzdünk
a sokszor erõnket is meghaladó feladat-
tal. Aki belép az épületbe és összehason-
lítja egy normál családi házzal, rájön,
hogy mennyi munka lehet vele. Fõ bû-
nös az elmúlt négy évtized szocializmu-
sa – folytatja Ágoston úr –, hiszen évti-
zedeken át alig-alig törõdött valaki ez-
zel a bonyolult épületegyüttessel.

Változások csak tizenöt esztendeje, a
rendszerváltással kezdõdhettek el. Ez
egyrészt a tulajdonosok megfelelõ hoz-
záállásának, másrészt annak a lehetõ-
ségnek köszönhetõ, hogy a rendszervál-
tás lehetõvé tette alapítványok létreho-
zását. Így a Bory leszármazottak és a vár
ügyét segíteni szándékozók (sokan van-
nak) közpénzeket tudnak felhasználni.

– Nem csak az erõinket aprózza fel a
sok tennivaló, de bizony a „bukszán-
kat” is kiüresíti – meséli  mosolyogva. 

Egy bonyolult, mûtárgyakkal teli
épületrõl van szó, melynek a második
világháború befejeztével – hûen az ak-
kori központosított kultúrpolitikához
– irányított feledtetés lett a sorsa, a
Bory-életmûvel együtt. 

Az épület állaga ezek után nem is cso-
da, hogy leromlott a hosszú évek során:
a beázás és a vakolathullás következté-
ben a képek leestek a falról. Az állapot
rettenetes volt. Sokan segítettek a károk
felszámolásában. Az önkormányzat
kezdettõl fogva felvállalta a segítséget. A
megyei és városi vállalkozók, szomszé-
dok, barátok, ismerõsök személyes kap-
csolatrendszere is sokat jelentett.

– A városban dolgoztam fogorvosként
egész életemben. Ez a mindennapok-
ban sikernek számított. Ahová csak
mentem, mindenhol segítõkre találtam,
amikor a vár ügyében közbenjártam. –
mondja dr. Ágoston Béla.

Az épület sorsa jobbra fordult. A pén-
zekbõl elsõként a födém cseréket kellett
végrehajtani, amit a külsõ homlokzati
felújítások követtek – ezek a munkála-

tok mára 70 százalékban elkészültek.
Mindehhez komoly pénzre volt szükség,
melyet az önkormányzattól, vállalatok-
tól és magánszemélyektõl kaptak.

Mindez kinõtte magát azzá, hogy
pályázatokon komoly nagyságrendû
pénzeket nyertek el és kaptak a támoga-
tók, illetve a szponzorok. Munka min-
dig van: hol itt javítgatni, hol ott rendbe
hozni valamit, ápolni, óvni a több évti-
zedes kincseket. Most van pénz arra,
hogy a második, úgynevezett csúcsos
torony belsejét szeptembertõl újrava-
kolhatják. A boltozatok, boltívek mind-
mind aprólékos, egyedi munkát köve-
telnek. A kilátótornyok közül az elülsõt,
a zászlós tornyot tavaly újították fel.

A munkálatok persze nem egyszerû-
ek. Nemcsak jelentõs pénzeket, de ko-
moly szakképzett apparátust is követel-
nek. A tornyok külsõ felállványozása
másfél milliós költséget tett ki, komoly
mennyiségû és minõségû faanyag kel-
lett hozzá. S mindez csak az épület, de
benne ott található még a sok mûtárgy
is. Azok is mind segítségért kiáltanak.
Az elmúlt 15 évben nem volt könnyû el-
dönteni, melyik a fontosabb: a külsõ ja-
vítások elvégzése, vagy a benti értékek
gondozása? Amint haladtak a munkák-
kal, egyre sürgetõbbé vált a mûtárgyak
felújításának és állagmegóvásának ügye
is. A szobrok az udvaron állnak nyolc-
van éve, elfagyva, deformálódva, né-
melyiket még a Vörös Hadsereg katonái
céltáblának is használták. 

– Örülhetünk, hogy a mûtárgyakkal
is foglalkozhatunk már. Elsõként a kül-
téri szobrokkal, árkádokon álló emlék-
mûvekkel végezhettünk. Talapzatukat,
felirataikat átjavította a restaurátor. -
teszi hozzá Ágoston doktor.

Beszélgetésünk idején az öreg épü-
letben, a Bory-vár legrégebbi épületré-
szében vagyunk, amely magába foglal-
ta azt a kis vályog présházat, amely
azon a telken állt, amelyet Bory mester
elsõként megvásárolt. A présházat an-
nak idején téglából tovább bõvítette.

A felújított hajlékon kívül kellett egy
mûterem is a számukra, amelyet a ház
fölé építettek és körlépcsõn közelítettek
meg. Erre azért volt szükség, mert a fe-
leségével, Boryné Komócsin Ilonával,
akivel a Képzõmûvészeti Fõiskolán is-
merkedett meg, és Székely Bertalan ta-
nítványa volt, mûvészházaspárként él-
tek, s dolgoztak. A ház mindig lakott
volt. A lakásmúzeumban töltötte élete

Székesfehérvár lakóinak, a
hazai és a külföldi látogatók-
nak is bizonyára felejthetetlen
élményt kínál a „várlátogatás”.
Velem együtt sokak számára
jelentett szép gyermekkori él-
ményt, amikor körbebaran-
golhatták a rejtelmes, zegzu-
gos épületet, és elképzelhették
magukat a mesebeli várkapi-
tány délceg alakjának. Az épí-
tészeti remekmûvek, szobrok,
festmények és szerelmes ver-
sek lírai világában minden
korosztály megtalálhatja a
maga számára kedves alkotá-
sokat, mind a mai napig…

A

A mûvészeti alkotások és

a fennkölt szerelem panteonja

Bory-vár
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utolsó szakaszát Bory Jenõ, és itt is
hunyt el. A mûtárgyak s a képek máig is
ott állnak, ahová eredeti tulajdonosuk
egykor elhelyezte õket.

A ház elé borkutat készített, amely
akkori környezetében – présház mellett
a domboldalon – semmiképpen sem illett
a tájba. Most viszont harmonikusan il-
leszkedik a térben. Sokan emlegetik pél-
dás szerelmét, hódolatát felesége iránt,
kinek a várat építette. A valóság az, hogy
az épület maga egy életmû, melyben fe-
lesége jelentette a múzsát,
hajadonként, jegyesként,
majd fiatalasszonyként, ké-
sõbb tisztes asszonyként.
Ez köszön vissza a nõalak
szobrokról, kisplasztikák-
ról, grafikákról és festmé-
nyekrõl. Együtt eltöltött
életút ábrázolódik ki az
épületrõl. Ezért nem vélet-
len, hogy minden korosz-
tály talál magának egy ked-
ves sarkot a várban, egy igé-
nyes alkotást, amely külö-
nösképpen a szívéhez szól.

Ágoston doktor szerint kész csoda,
hogy a vár, elkerülte az államosítást.
Bár az egyik nagyüzem párttitkára több
alkalommal is járt a helyszínen. Úgy
tervezte, hogy munkásszállást alakíta-
nak ki belõle. Többször bejárta az épü-
letet, végül lemondott róla.

– Ez az épület sosem volt üres. Bory
Jenõ 1959-ig, haláláig élt benne. Utána
az elsõ generáció. Most pedig az uno-
kákra hárul a feladat, a vár gondozása,
üzemeltetése. A kertet a hölgyek gon-
dozzák, a fizikai karbantartás pedig a
férfiak feladata.

Száz esztendeje nem volt annyira „el-
utasított” alapanyag a mûvészet részérõl
a beton, mint manapság. A vár egyik fõ
alapanyaga is a beton. Mindehhez hoz-
zájárult a 20-as évek honi állapota, az el-
szakított területek utáni „bénaság”.

Mészkõ és márvány hiányában szobrász-
kodni alig lehetett, az alapanyagot vala-
miképpen pótolni kellett. Bory pedig sok-
szor – pénz hiányában – új anyaggal kí-
sérletezett, a betonnal. Olyan anyaggal
tudott dolgozni, amelyet meg tudott fi-
zetni. Ezért vára egy „betonkísérleti állo-
más” – ahogyan sok esetben maga is fo-
galmazott. Valóságos építészeti „képes-
könyvvel” találkozhat a látogató, egybe-
ötvözve a korábbi, román, gótikus, ba-
rokk és klasszicista stílusjegyeket.

Bory Jenõ székesfehérvári családból
származott, lakatosok, esztergályosok
voltak az õsei. Országos értékû ember-
nek számított, évtizedeken át dolgozott,
tanított. A Képzõmûvészeti Fõiskolának
volt a tanára. Foglalkoztatott szobrász
volt, országszerte sok közterületen van
elhelyezve szobra. Nagy részük most is
látható, gipszmintáik a várat díszítik.
Székesfehérváron jól ismert a Halesz
parki 1848-as emlékmûvet díszítõ Tu-
rulmadár-szobor, a Piac téren felállí-
tott Püspökkút, az  Ady Endre utca
szegletében az I. István Mezõgazdasá-
gi Szakközépiskola melletti emlékmû,
a Zichy-ligeti elsõ világháborús hõsök
gránitoroszlán-szobra, s a Zenepavi-
lon melletti mozaik virágvázák. A
mester keze munkáit dícséri a Petõfi
utca-Várkörút sarkán, a Kereskedelmi

Iskola elõtt felállított szép, elsõ világ-
háborús hõsök szobra is, mely az isko-
la elesett diákjainak állít emléket (a
szobrot útszélesítés miatt áthelyezték
az Árpád Szálló melletti kisparkba). A
járókelõk, ha nyitott szemmel járják a
várost, minden nap megcsodálhatják e
remek mûalkotásokat.

A mozaik virágvázákat Bory Jenõ
hálája jeléül szülõvárosának készítette,
hiszen Székesfehérvár támogatásával
lehetett a mûegyetem ösztöndíjasa.

Bory Jenõ pályája
nehezen indult, akkor
tört ki a világháború, s
a monarchia  darabjai-
ra hullt. A fõiskolán
tanított, megrendelé-
seket teljesített, ame-
lyért pénzt kapott.
Mániája volt, hogy a
pénzét a városon kívül
az akkori szõlõhegyen
kialakított vár épüle-
tére fordította. Ágos-
ton fõorvos szerint az
a tapasztalat, hogy a

Bory-életmûvet szereti a nagyközön-
ség. Így aztán alig szorulnak rá marke-
ting tevékenységre.

– Azt örököltük, hogy a Bory-várat
nem szükséges reklámozni, mert ön-
magát hirdeti. Iskolai kirándulások ide-
jén szinte egyfolytában érkeznek az au-
tóbuszok, gyerekek tömegével. Az or-
szágban mindenfelé azok, akik a diákok
utazását szervezik – tanárok, idegen-
vezetõk is – kirándulóhelyként ajánla-
nak bennünket.

A turisztikai megjelenéseken sem fe-
lejtik el õket. Ennek pedig jó példája,
hogy az ez év tavaszi Budapesti Turisz-
tikai Kiállításon a székesfehérvári pavi-
lon installációja egyik oldalán a Rom-
kertet, másik oldalán pedig a Bory-várat
ábrázolták. Mindez bizonyítja, hogy jó
a hírük a világban. – SZÜCS GÁBOR

R i p o r t
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A századfordulótól egyre több 1848-
as témájú emlékmû, szobor elõkészí-
tésére jelentkezett igény szerte az or-
szágban, ez adódott a forradalom re-
habilitációt nyert nagy alakjainak
szinte kultuszszerû tiszteletébõl.
Bory Jenõ az 1848-49-es forradalom

és szabadságharc hõsei közül nem
Kossuth szobor állítására kapott
megbízatást, hanem a tragikus sorsú
politikusról, gróf Batthyány Lajos
miniszterelnökrõl mintázott egész
alakos emlékmûvet, melyet 1913-ban
avattak fel Ikervárott. A méltóságtel-
jes bronz férfialak maga elõtt össze-
kulcsolt kézzel, szálegyenesen áll,
köpenye keretbe fogja, beburkolja

alakját, zártabbá téve a kompozíciót.
A rendíthetetlen tartás sziklaszilárd
jellemlét tükrözi. A magas, ünnepé-
lyes kõtalpazatot bronzkoszorú dí-
szíti. Hiteles források szerint nem
Fejér megyében került felállításra az
elsõ Batthyány-szobor, mely Bory
Jenõ munkáját dicséri, hanem a Vas
megyei Ikerváron, a Batthyány-kas-
tély elõtt, ahol mai is áll.

A Batthyány szobor
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V é l e m é n y

ikor tettél valamit utoljára elõ-
ször? – olvasom egy óriásplaká-
ton, és úgy tûnik, a légkondis
irodában ülõ, ásványvizet vedelõ

reklámszakember ötlete bejött: a szlo-
gen-kérdés bogarat ültet a fülembe, és
nem hagy nyugodni. Mondja, Tisztelt
Olvasó: mikor tett valamit utoljára elõ-
ször? Ez itt a nyár, a kereskedelmi té-
vék és a butított reklámok szerint az ál-
modozások, bolondozások és a pihené-
sek kora. Az már a profitot számoló üz-
letemberek hibája, hogy ezekkel a rek-
lámokkal kizárólag a 15 és 30 év közötti
fiatalokat célozzák meg. Hja, kérem,
pedig van élet harmincon, a Budapest
várostáblán és a bõrüléses luxusautó-
kon is túl. Sõt, ott kezdõdik igazán.

Bár a földben gyökerezõ, mezõgaz-
daságból élõ embertársaink számára a
nyáridõ sem jelenthet lazítást, mégis
nagyon sokak számára, a legfiatalab-
baktól az idõsekig ez a néhány hónap
maga a szünidõ, a szabadságolás és az
élet mértékletes élvezetének ideje. Még a
munkahely sem olyan szigorú és pörgõs
nyáron, mint õsztõl tavaszig. Minden
adott tehát, hogy hagyjuk magunkat
egy kicsit elvarázsolni. Egy kicsit élni.

Fejér megyében gyakran panaszkod-
nak, hogy a Budapest és a Balaton közé
szorult megyén a turisták, külhoniak és
belföldiek egyaránt csak átrohannak.
Így lehet vajon? Pedig Székesfehérvár
õsi városától kezdve a Velencei-tó kisvi-
lágán és a csendbe burkolt mezõföldi
falvakon át a Vértes hegységig rengeteg
szépség bújik meg a megye minden
szegletében. De mielõtt a színes-szagos
szenzációkra utazó turistákat vádol-
nánk, kérdezzük meg magunktól: be-
jártuk már a megyét? Falvainkat, váro-
sainkat és természeti kincseinket? Tu-
dunk-e arról, hogy mit láthatunk és mi
történik a harmadik faluban?

Okos emberek azt mondják, felfor-
dult világban élünk. Számos példát lehet
ennek igazolására felhozni, de most
gondoljunk csak arra: régen, a boldog
békeidõkben a falusi emberek minden
fontosat megtudtak az életrõl, a hagyo-
mányokról, a jó és a rossz szétválasztá-
sának képességérõl úgy, hogy legtöbbjük
látóköre csak a harmadik faluig terjedt
ki. Önfenntartó, önszabályozó közössé-
gek léteztek, amiben mindenki otthon
érezhette magát, aki elfogadta az
együttélés õsi szabályait. 

Õseink leszármazottai pedig kéken
villogó tévét vesznek minden egyes ház-
ba, amelyekbõl mindent megtudunk
Amerika hétköznapjairól és szokásairól
– de mit tudunk arról, hogyan is élnek
itt, a szomszédban, a harmadik faluban?
Milyen gondokkal küzdenek, milyen
megoldásokat találnak a problémákra –
és hogyan is örülnek az élet-adta örö-
möknek? Pedig nem is kell mondani:
többet tanulhatnánk nemzet- és sors-
társaink tapasztalataiból, mint az óceá-
non túli filmgyárak sorozataiból. Mégis,
sokan úgy döntenek, nem kérnek a fa-
lusi közösségek élményekkel zsúfolt
életébõl, és otthon maradnak. Hogy
zárt ajtók mögött álmodjanak holly-
woodi kalandokról a Dunántúl kies
dombjai között. 

Talán, remélhetõleg nem mindegyi-
künk alussza át így az életét. Hiszen
tudjuk, minden településen, a legkisebb
falvaktól a nagyvárosokig ott vannak
azok az emberek, nõk és férfiak, akik
munkájukon, hivatásukon túl, szabad-
idejüket feláldozva próbálnak valamit
teremteni a szürke hétköznapokba.
Több százan, ezren tagjai egyesületek-
nek, hobbitársaságoknak, kulturális
csoportoknak. Õk azok, akik néha szél-
malomharcot víva, a közönnyel dacol-
va, és sokszor nagy sikereket elérve ön-
maguknak és a világnak is bizonyítani
akarják: lehet szeretni szülõföldünket,
hagyományainkat, az élet sokszínûségét
– és egy kicsit magunkat is. Csak úgy tu-
dunk megtanulni valami újat, belekós-
tolni valami újdonságba, ha kinyílunk.
És ha kinyílunk, könnyebben szót ér-
tünk embertársainkkal is. Tanuljunk
egymástól és értsük meg a másikat. Egy-
általán: legyünk kíváncsiak másokra is,
azon túl, hogy a mai nehéz helyzetben a
túléléshez szükséges küzdelmeket vív-
juk a nagyvilággal szemben.

Csatlakozzunk a települést szépítõ
társasághoz, hallgassuk meg a helyi
népdalkórust, menjünk ki focizni a rég
nem látott barátokkal – nem kerül
pénzbe, csak akarat kérdése az egész.
Kevesebbek nem, de többek lehetünk.
Tegyünk valamit újra elõször – és nem
utoljára. És bizonyítsuk be , hogy a bol-
doguláshoz nem kell külföldre menni.
Persze, a gazdasági érdek és a racionális
mûködés fontos dolog. De az élet, mint
tudjuk, csak ezen túl kezdõdik.

– RAJCSÁNYI GELLÉRT

Izzad a ló, sárgul már a kuko-
ricaszár, egymillió naprafor-
gó bólogat nap mint nap az
égi reflektorra – a nyár az ás-
ványvízgyártók és a légkon-
di-forgalmazók nagy barátja
és üzletfele. Ez a hevítõ Nap
álom-kora. Mostantól bûvö-
sebb napok jönnek – de vajon
mikor voltunk utoljára elva-
rázsolva?

M

Napsütötte, vízáztatta napok mellé

Élni nyárban

HIRDETÉS
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P r o g r a m

Megyei programajánló (2007. augusztus 15–szeptember 30.)
AAuugguusszzttuuss  1155--2200..
XII. Királyi Napok
Nemzetközi
Néptáncfesztivál
Székesfehérvár, Belváros,
Városház tér, Táncház

AAuugguusszzttuuss  1166––1188..
II. Dunaújvárosi Bor-, 
és Sörfesztivál
Dunaújváros, 
Városháza tér

AAuugguusszzttuuss  1177––1199..
Szent István Napi
Rendezvénysorozat
Velence, Ezüstparkoló
rendezvénysátor

AAuugguusszzttuuss  1188..
Falunap
Tabajd, Általános Iskola

AAuugguusszzttuuss  1188..
Falunap
Mátyásdomb

AAuugguusszzttuuss  1188..  (17 óra) 
Alcsúti Kápolnakoncertek
3. Komolyzenei hang-
verseny – Pitti Katalin
operaénekes ária és dalestje
Alcsútdoboz, Arborétum
Kápolna

AAuugguusszzttuuss  1188..    (20 óra)
Demjén Ferenc Koncert
Agárdi Pop Strand

AAuugguusszzttuuss  1188––2200..
Falunapi Rendezvények
Alcsútdoboz, Arborétum
Kápolna, Sportcsarnok,
Futballpálya

AAuugguusszzttuuss  1188––2200..
Baracs Fesztivál 2007.
Baracs

AAuugguusszzttuuss  1188––2200..
Nyugdíjas Kórustalálkozó
Baracs

AAuugguusszzttuuss  1188––2200..
Falunap
Mezõszilas, Németh
László Általános Iskola
és a Civil Ház

AAuugguusszzttuuss  1199..
16. Öreghegyi Mulatságok
Székesfehérvár, 
Bory-vár és tér

AAuugguusszzttuuss  1199..
Falunap
Bodmér, Polgármesteri
Hivatal 

AAuugguusszzttuuss  1199..
Lajos-napi Vigalom
Lajoskomárom

AAuugguusszzttuuss  1199..
Komolyzenei
Hangverseny
Dég, Festetics Kastély

AAuugguusszzttuuss  1199––2200..
Szabadbattyáni Napok
Szabadbattyán, 
Csíkvár tér – park, 
Cifrakerti tó

AAuugguusszzttuuss  1199––2200..
Rácalmási Falunapok
Rácalmás, Jankovich
kastély

AAuugguusszzttuuss  2200..
Falunapi programok
Csákvár, Erdészeti
Pihenõpark

AAuugguusszzttuuss  2200..
Augusztus 20-i Ünnepség
Vértesacsa, Általános
Iskola udvara

AAuugguusszzttuuss  2200..
Falunap
Szár, Szabadtéri Színpad
és környéke

AAuugguusszzttuuss  2244..
Gyertyafényes
Hangverseny
Fehérvárcsurgó, Károlyi
Kastély kápolnája

AAuugguusszzttuuss  2244––2266..
IV. VW Fanatic Országos
Találkozó
Gárdony, Sport Beach

AAuugguusszzttuuss  2255..
Falunap
Söréd, Mûvelõdési Ház 

AAuugguusszzttuuss  2255..  (20 óra)
Benkó Dixieland Band
Koncert
Agárdi Pop Strand

AAuugguusszzttuuss  2255..
III. Rigó Jancsi Fesztivál
Pákozd

AAuugguusszzttuuss  2255.. (17 óra)
Ludi Romani-Gorsiumi
Nyári Játékok
Tác, Gorsium, Szabadtéri
Múzeum – Régészeti Park

AAuugguusszzttuuss  3311..--
SSzzeepptteemmbbeerr  11..
Csókakõi Várjátékok
Csókakõ

SSzzeepptteemmbbeerr  11..
Bányásznap, Falunap
Kincsesbánya,
Mûvelõdési Ház,
Bányász Emlékhely 

SSzzeepptteemmbbeerr  11.. (17 óra)
Ludi Romani-Gorsiumi
Nyári Játékok
Tác, Gorsium, Szabadtéri
Múzeum – Régészeti Park 

SSzzeepptteemmbbeerr  88..
Vonósnégyes párbeszéd
a természetben –
Kamarazenei Fesztivál
Nádasdladány, Nádasdy
Akadémia kastély

SSzzeepptteemmbbeerr  88..
Szüreti Felvonulás
Kápolnásnyék község
utcái, Mûvelõdési Ház

SSzzeepptteemmbbeerr  88..
Szüreti Felvonulás
Sukoró utcái, indulás
a Kultúrháztól

SSzzeepptteemmbbeerr  88––99..
Fehérvári Zenei Napok
Székesfehérvár, Bregyó köz

SSzzeepptteemmbbeerr  88––99..
Horgász Világbajnokság
Velence

SSzzeepptteemmbbeerr  99..
Templomosi 
Falunapok 2007.
Baracs-Templomos

SSzzeepptteemmbbeerr  1122--1177..
Finn Felnõtt, Junior és
Masters OB.
Agárd

SSzzeepptteemmbbeerr  1144––1166..
Fejér Megyei
Természetbarát Találkozó
Kisgyón Természetbarát
Telep

SSzzeepptteemmbbeerr  1155..
Alcsútdoboz 
2007. - Fotókiállítás
Alcsútdoboz,
Sportcsarnok Galéria

SSzzeepptteemmbbeerr  1155..  
(10 órától)
Úrhidai Szüreti
Felvonulás
Úrhida, Sportpálya,
Tájház, Közösségi Ház

SSzzeepptteemmbbeerr  1155––OOkkttóóbbeerr  2277..
Nyitott Õsz Etyeken
(szombatonként)
Etyek

SSzzeepptteemmbbeerr  2211..
Fiatalok koncertje
Velence, Lidó Parkoló

SSzzeepptteemmbbeerr  2211––2222..
Baracskai Szüreti
Mulatságok
Baracska, borospincék,
Faluház

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Szüreti Mulatság
Velence, Lidó Parkoló

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Bornap
Csákberény, 
Orondi-hegy

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Szüreti Felvonulás
Zámoly

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Etyeki Kezes-lábos
Fesztivál
Etyek

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Szüreti Mulatság
Lovasberény,
Sportcsarnok

SSzzeepptteemmbbeerr  2222..
Szüreti Mulatság 
(Felvonulás, Fõzõver-
seny, Bál) Szár, fõutca 
és a Szabadtéri Színpad
körüli terület, Petõfi
Sándor Mûvelõdési Ház

SSzzeepptteemmbbeerr  2233..
Szüreti Felvonulás
Mezõfalva, Mûvelõdési
Ház

SSzzeepptteemmbbeerr  2288––3300..
XVI. Pákozdi Napok
Pákozd

SSzzeepptteemmbbeerr  2288––3300..
III. Székesfehérvári
Sárkányhajó Fesztivál
Székesfehérvár,
Vidámparki Csónakázó tó

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Fehérvári Vigasságok 
Székesfehérvár, Belváros,
Városház tér

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Székesfehérvári
Lecsófesztivál
Székesfehérvár, Várkörút

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Szt. Mihály Napi Lovas
és Pásztortalálkozó
Csákvár, Berényi úti
Csikó Akol, Gessner ház 

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Szüreti Felvonulás
Káloz

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Szüreti Felvonulás
Nagylók

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..  
(11-22 óra)
Szabadbattyáni Szüreti
Felvonulás
Szabadbattyán, 
Csíkvár tér – Móricz Zs.
Mûvelõdési Ház

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..  (15 óra)
Szüreti Vígasságok
Martonvásár

SSzzeepptteemmbbeerr  2299..
Szüreti Felvonulás és
Mulatság, Kerti
Termelvények Kiállítása
Alcsútdoboz, a település
utcái és a Sportcsarnok

SSzzeepptteemmbbeerr  2299--3300..
Megemlékezés és
Koszorúzás a csata
emlékmûvénél –
„Huszárkavalkád” 
és Huszárpróba 
a Mészeg-hegyen
Pákozd, Katonai
Emlékhely, 
Mészeg-hegy

fejerujsag06.qxd  2007.08.10.  14:52  Page 15



magyar repülõsök régi álma
volt: átrepülni az Atlanti-óce-
ánt, leszállás nélkül. A fel-
adatra Endresz György és

Magyar Sándor vállalkozott, aki
egyben a gondolat szülõatyja is volt.
Az út elõkészítése már jóval az út
elõtt elkezdõdött. A két pilóta úgy
tervezte, hogy a repülõgép árát köz-
adakozásból gyûjti össze. Két nagy-
lelkû támogatója is akadt a kezdemé-
nyezésnek: Szalay Emil, az Egyesült
Államokban élõ magyar nagyiparos
és Lord Rothermere, az angol Daily
Mail újságkonszern elnöke. Az õ
kezdeményezésére nevezték el az
utazáshoz kiválasztott 470 lóerõs
Lockheed Sirius repülõgépet Justice
for Hungary!-nak (Igazságot Ma-
gyarországnak!). A repülõgép korá-
nak egyik legjobb távolsági gépe
volt, de a különleges feladathoz át-
alakításokra volt szükség. 

A gép 1931. július 15-én 17 óra 20
perckor szállt fel a kanadai Harbour
Grace repülõtérrõl. A két repülõs re-
kordidõ alatt érte el az ír partokat, de
a rossz idõjárás okozta kényszerû
manõverezés miatt – az eredetileg
tervezett mátyásföldi repülõtérre va-
ló érkezés helyett  – kényszerleszál-
lást kellett végrehajtani. A gép július
16-án a délutáni órákban Fejér me-
gyében, Bicske közelében, Felcsút
mellett szállt le egy kukoricaföldre. A
két pilóta 25 óra 20 perc alatt tette
meg az 5770 km-es utat. Ilyen mélyen
még senki nem repült addig a konti-
nens belsejébe. A két pilótát nemzeti
hõsként fogadták Budapesten. A Mil-
lenniumi Emlékmûnél százezrek
ünnepelték a fõvárosba érkezésüket. 

Endresz György egy évre rá repü-
lõbalesetben meghalt. Róla utcát ne-
veztek el Budapesten, melynek nevét
1945 után megváltoztatták. Ma
Endresz György emlékét egy sport-
repülõ egyesület és a felcsúti általá-
nos iskola õrzi, mely 2005-ben vette
fel a pilóta nevét. Egy éve 2006. júli-
us 15-én avatták fel, landolásuk hely-
színén, Felcsút határában a két piló-
tának tisztelgõ új emlékmûvet.
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KERESZTREJTVÉNY

Endresz György pilóta és
Magyar Sándor navigátor 76
évvel ezelõtt 1931. július 15-
16-án, a magyarok között el-
sõként, a világon 15-ként re-
pülték át az Atlanti-óceánt. 

A

ÉÉrrddeekkeessssééggeekk  FFeejjéérr  mmeeggyyéébbõõll

Az elsõ magyar
óceánrepülõk
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