
A megyeházán augusztus
23-án kerekasztal-kon-
ferencián látták vendégül

mindazokat, akik érdekeltek a Ve-
lencei-tavi Vízi Sportiskola és
Szabadidő Központ működtetésé-
ben, jövőjének biztosításában. 

2
Fejér Megye Önkor-
mányzatának közgyűlé-
se szeptember 6-án tar-

totta soros ülését.  A képviselők
megtárgyalták az integrált intéz-
mények szervezeti kialakításának
tapasztalatait.

3
„A megye napját nem ír-
ják piros betűkkel a
naptárban, de a közgyű-

lésünk mindig is igazi ünnepnek
tekintette” – ezekkel a szavakkal
köszöntötte dr. Balogh Ibolya a
Megyenap résztvevőit.

A „Vigyázó kéz” Gyermek-
védelmi Egyesület szerve-
zésében immár ötödször

valósulhatott meg az a „Testvértá-
bor”, ahol az állami gondozásban élő,
egymástól elszakított testvérek egy
hétig ismerkedhettek egymással. 

7

FEJER LAP
2007. SZEPTEMBER, I. ÉVFOLYAM, 7. SZÁMw w w . f e j e r l a p . h u

Megemlékezés a Nemzeti
Emlékhelyen
Sólyom László köztársasági elnök
augusztus 20-án Székesfehérváron
mondott ünnepi beszédet. – 4. OLDAL

Új vezető a megyei
rendőrség élén
Dr. Simon László új megyei
rendőrfőkapitánnyal 
beszélgettünk. – 8. OLDAL

A bicskei muzsikusok
Vége a vakációnak. Kezdődik az
iskola. A Prelúdium Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben
jártunk. – 12. OLDAL

Országos Szent Imre ünnep
Székesfehérváron
Ezer éve, 1007-ben született ál-
lamalapító Szent István királyunk
fia Szent Imre herceg. – 14. OLDAL

F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p

Mór-
az Ezerjó
városa

MEGYEJÁRÓ – 10. OLDAL
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Megállapodást írt alá augusztus 24-
én a Csókakõn épülõ autista foglal-
koztató központról a Fejér Megyei
Önkormányzat, a Sárvíz kistérség,
a Móri kistérség, az Autisztikus
Gyermekek Szüleinek Egyesülete,
az Autifarm Kht. és a Sziebler Bt. A
külföldi támogatókat tömörítõ Etel-
ka Alapítvány képviselõje közeli
Magyarországi útján csatlakozik az
aláírókhoz. Az országosan egyedül-
álló intézmény – teljes nevén:
Komplex Autizmus Rehabilitációs
és Nemzetközi Tudásközpont –
nem csupán elhelyezést és rehabili-
tációt nyújtana a tünetegyüttessel
küzdõ fiataloknak, hanem a foglal-
koztatásukat is megoldaná. A me-
gyei közgyûlés elnöke, dr. Balogh
Ibolya, az aláírást követõ sajtótájé-
koztatón elmondta, bízik benne,
hogy a Norvég Alaphoz benyújtan-
dó pályázat érdekében a kormány-
zat is latba veti a befolyását, annál is
inkább, mert a tervek teljes mérték-
ben összhangban vannak a vonatko-
zó 2006. évi kormányhatározattal,
és megfelelnek az Európa Tanács
2007-es ajánlásának is.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  mmeeggáállllaappooddáásstt  íírrtt  aalláá
aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  IIggaazzssáággüüggyyii  HHiivvaattaall
iiggaazzggaattóójjaa,,  vvaallaammiinntt  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii
RReennddõõrr--ffõõkkaappiittáánnyyssáágg  vveezzeettõõjjee..  AAzz
eesseemméénnyyrree sszzeepptteemmbbeerr  33--áánn  kkeerrüülltt  ssoorr..
KKeevveesseenn  ttuuddjjáákk,,  hhooggyy  aa  ddááttuummnnaakk  kküü--
llöönnööss  aakkttuuaalliittáássaa  vvaann..  SSzzeepptteemmbbeerr  33..  aa
ppáárrttffooggááss  nnaappjjaa..

Az együttmûködési megállapodás lét-
rejöttének elsõdleges célja a bûnelkö-
vetõk reintegrációjának elõsegítése, a
bûnismétlés kockázatának csökken-
tése, az okozott károk mérséklésének
elõsegítése. Nem kevésbé a társada-
lommal összeütközésbe került sze-

mély támogatása abban, hogy életét,
magatartását az általános normák
szerint tudja irányítani. A Fejér Me-
gyei Igazságügyi Hivatal részérõl alá-
íróként megjelent dr. Juhász Ferenc
igazgató egyetértett abban dr. Simon
László rendõrfõkapitánnyal, hogy a
megállapodásban rögzítettek az egy-
más tevékenységét érintõ feladatok
kölcsönösen hatékonyabb, eredmé-
nyesebb teljesítését hivatottak szol-
gálni. Az aláírás elõtti percekben a
hivatal igazgatója elmondta, hogy
megítélése szerint a megállapodás
szövegezése olyan jól sikerült, hogy
egyfajta kézikönyvként is szolgálhat
az áldozatvédelem és pártfogói mun-
ka területén dolgozó szakemberek
számára. 

Nagy lépés

A megyeházán 2007. augusztus 23-án
kerekasztal-konferencián látták ven-
dégül mindazokat, akik érdekeltek a
Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Sza-
badidõ Központ mûködtetésében, jö-
võjének biztosításában. Dr. Balogh
Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke a
tanácskozásra meghívta a megbeszé-
lés kezdeményezõjét, Elbert Gábor ál-
lamtitkárt (Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium), a Ma-
gyar Kajak-kenu, a Magyar Evezõs és
a Magyar Vitorlás Szövetség képvise-
lõit, valamint a tókörnyék települései-
nek polgármestereit és az intézmény
igazgatónõjét.

Az elnök asszony szóvá tette, hogy
három, az iskolát is érintõ fejlesztési
pályázatot nyújtott be a megye - mind-
hármat elutasították. Pedig az országo-
san is elismert utánpótlásképzõ mun-
kát végzõ iskola épületei sürgõs felújí-
tásra, létesítményei pedig fejlesztés-
re szorulnak. Különösen fájó a támo-
gatás elmaradása, ha tudjuk, hogy a
hasonló funkciójú szolnoki és szegedi

pályák részesültek a központi forrá-
sokból. A kormányzatot képviselõ ál-
lamtitkár, bár burkoltan, de ezúttal
is elhárította a támogatási igényeket. A
tanácskozás ezért lényegében a lehetsé-
ges pénzforrásokra vonatkozó elképze-
lések összegyûjtésére szorítkozott. Fel-
merült az önkormányzati források, az
uniós pályázatok bevonása, és még az
is, hogy az intézmény egykori neveltjei
közül azok, akik sikeres üzletemberek
lettek, befektetõként térhetnének visz-
sza a tóhoz.

A pártfogás napja  

Ki dob mentõövet?

Perkáta 5,927 km hosszúságú útra
több mint 3 milliárd forint támogatás
nyert, míg a 62. sz. fõút Seregélyest
elkerülõ szakasza kimaradt a Közle-
kedési Operatív Programból – e té-
makörrõl adott információt Balsay
István, a megyei közgyûlés alelnöke,
Somogyi Balázs, Perkáta és Paudits
Béla, Seregélyes polgármestere au-
gusztus 14-ei megyeházi sajtótájé-
koztatóján. Fejér megye többet érde-
mel! – hangsúlyozta Balsay István.
Keveselte az alelnök a kormányprog-
ram Fejér megyei támogatottságát a
halmozottan hátrányos déli települé-
sek útfejlesztésére. Véleménye szerint
így a legelmaradottabb térségek hely-
zete 2010-ig nyilvánvalóan csak to-
vább romolhat. 

Perkáta igen,
Seregélyes nem

A KISOSZ Fejér Megyei
Érdekképviseleti Szervezete

Tájékoztatja tagjait és leendõ
ügyfeleit, hogy 22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  

11--jjééttõõll új helyre költözik.
ÚJ CÍMÜNK: 8000 SZÉKES-

FEHÉRVÁR, GÕZMALOM U. 24.
TTEELLEEFFOONNSSZZÁÁMMUUNNKK::  2222--550055--558811,,  
e-mail címünk: kisoszfe@t-online.hu

továbbra is változatlan. 
Ügyfélfogadás ideje:

hétfõtõl–csütörtökig de.: 8.00–12.00-ig.
du.: 13.00–15.00-ig várjuk ügyfeleinket,

érdekképviseleti és felnõttképzési
ügyek intézése céljából.

Kérjük tagjainkat, együttmûködõ
partnereinket és ügyfeleinket, hogy

22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  1100-tõl 
a fenti elérhetõségeken 

keressenek minket.

A KISOSZ munkatársai
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2007. augusztus 30-án megrendezésre került a Fejér Me-
gyei Önkormányzat 2007-2008-as Fejlesztési Akciótervé-
nek, valamint a 2009-2013-as idõszak konkrét fejlesztési el-
képzeléseinek megvitatását szolgáló Egyeztetõ Bizottság ülé-
se. A bizottság tagjai a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, alel-
nökei; bizottságainak elnökei, alelnökei, frakcióvezetõi és ta-

nácsnokai voltak. Az ülésen a vitát megnyitó beszámoló
hangzott el.  A vitaanyag alapja a  2007. július havától augusz-
tus 20-áig beküldött projektötletek, illetve az ebbõl összeállí-
tott idõstruktúra volt. Az idõstruktúra meghatározza a Fejér
Megyei Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit 2007 és 2013
között. Az  ülésen a tagok megállapodtak, hogy a vitaanyag-
ban szereplõ 60 projektet valamennyi szakbizottság vélemé-
nyezi, a megfelelõ kidolgozottságú ötleteket pedig támogatja,
azok pályáztatását megkezdi. A 2007. szeptember 27-i köz-
gyûlést megelõzõ bizottsági ülések feladata lesz a további, ke-
vésbé elõkészített projektjavaslatok rangsorolása.

Fejér Megye Önkormányzatának
közgyûlése 2007. szeptember 6-án,
csütörtökön tartotta soros ülését. A
nyilvános tanácskozáson többek kö-

zött megtárgyalták az integrált in-
tézmények szervezeti kialakításának
tapasztalatait; pályázatokról, közbe-
szerzési eljárásról döntöttek; megvi-

tatták és elfogadták a megyei önkor-
mányzat és intézményei 2007-2008-
as akciótervét, valamint a 2009-2013-
as idõszak fejlesztési elképzeléseinek
idõtervét.

A számos gyakorlati jelentõségû
napirendi pont elõtt L. Simon Lász-
lónak, a Kulturális Bizottság elnöké-
nek a javaslatára a közgyûlés szimbo-
likusnak mondható témákban is ha-
tározatot hozott. A gróf Cziráky Já-
nos és gróf Károlyi József egykori
megyei fõispánokat ábrázoló, jelenleg
a megyei múzeum tulajdonában levõ
festményeket restauráltatják, és 2009.
augusztus 20-án ünnepélyes keretek
között elhelyezik a díszteremben.

Az elnök asszony megnyitó
beszédében kiemelte:  „Szinte minden
megváltozott körülöttünk az elmúlt
két évszázadban. Csak egy valami
nem: a felelõsségre gondolok. Akik itt,
ebben a Szent István téri épületben
dolgoznak, akár képviselõként, akár
köztisztviselõként, legfõbb kötelessé-
gük a Fejér megyében élõket szolgál-
ni, életüket jobbá tenni, nehézségeik
közepette mellettük állni, az intézmé-
nyek mûködését az õ érdekeik szerint
irányítani.

Alapvetõ elvi kérdés ez. Miért? Rö-
viden megindokolható. Szeretném is-

mét hangsúlyozni: egy közösséget al-
kotunk mi, Fejér megyeiek, függetle-
nül attól, hogy melyik pártra szavaz-
tunk, melyik templomba járunk, falu-
ban vagy városban élünk…

Majd így  folytatta: „A párbeszéd
fontosságára, a közös céljaink érdeké-
ben a kompromisszumkészség jelen-
tõségére, a megyében élõk érdekeinek
szolgálatára figyelmeztetnek, emlé-
keztetnek bennünket Fejér vármegye
jelképei: a címerek, a bélyegzõk, a két
évszázaddal ezelõtt született tervrajz-
ok.

(…) Felelõsségteljes képviselõi
munkánkat e történelmi örökséghez
méltóan végezzük!” – zárta beszédét
dr. Balogh Ibolya.

Ülésezett a fejlesztéseket elõkészítõ
Egyeztetõ Bizottság

A megyei közgyûlésen történt

200 éve kezdték
építeni a megyeházát 
HHoosssszzúú,,  ttööbbbb  éévviigg  ttaarrttóó  eellõõkkéésszzííttõõ
mmuunnkkáákkaatt  kköövveettõõeenn  ––  220000  éévvee,,  11880077--
bbeenn  kkeezzddttéékk  ééppíítteennii  aa  VVáárrmmeeggyyeehháázzáátt..
AAzz  éévvffoorrdduullóó  aallkkaallmmáábbóóll  „„VVáárrmmeeggyyee--
hháázzaa  ééppííttééssee  ––  FFeejjéérr  vváárrmmeeggyyee  jjeellkkéé--
ppeeii””  ccíímmmmeell  kkiiáállllííttááss  nnyyíílltt  aazz  ééppüülleett
aauulláájjáábbaann..  AA  rreennddeezzõõ  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii
LLeevvééllttáárr  ééss  aa  MMeeggyyeeii  MMûûvveellõõddééssii
KKöözzppoonntt,,  aa  mmeeggnnyyiittóónn  ppeeddiigg  ddrr..  BBaa--
lloogghh  IIbboollyyaa,,  aa  mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöö--
kkee  mmoonnddootttt  bbeesszzééddeett..
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z elnöki látogatás augusztus 20-án,
délután vette kezdetét, amikor Só-
lyom Lászlót Warvasovszky Tiha-
mér, Székesfehérvár polgármeste-

re fogadta. Az elnök rövid séta kereté-
ben megtekintette a Fõ utcát, s megláto-

gatta a cisztercita rend templomát. Ezt
követõen kíséretével a Nemzeti Emlék-
helyre látogatott, ahol már nagyszámú
hallgatóság várta és tapssal fogadta.

A díszõrség felállítása, a történel-
mi zászlók bevitele és a Himnusz kö-

zös eléneklése után Kovács Zoltán
színmûvész szavalatában Reviczky
Gyula költeményét, a „Szent István
napján” címû verset hallhatták az
emlékezõk. Székesfehérvár polgár-
mestere beszédében arról szólt, hogy

zent István téren, az államalapító uralkodó lovas-
szobránál, Sidló Ferenc szobrászmûvész alkotásánál a
Tilinkó Együttes muzsikájával vette kezdetét az ün-
nepség. Keller János és Adorján Viktor mûvészek pró-

zai elõadását követõen Dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyû-
lés elnöke mondott ünnepi köszöntõt.

– Ezer évek múlva utódaink is megemlékeznek arról,
hogy élt itt egy nagyszerû király, aki államközösségbe szer-
vezte a magyar törzseket, megalapította a magyar királysá-

got, és olyan erõs országot teremtett, amely hosszú törté-
nelme során minden nehézséggel megbirkózott: kibírt ta-
tárt, törököt, osztrákot és szovjetet. Bár önállóságát sokszor
elveszítette, soha nem hullott szét, csupán szétszakítani
próbálták, ám minden megpróbáltatás ellenére lakói sosem
adták fel szabadságukat, leleményüket, erejüket.

Emlékeztetett: történelmünk megtanított arra, akárki
ragadja is magához a hatalmat,  példamutató szellem, szi-
lárd erkölcs, a múlt tisztelete és a nemzeti érdekek minde-

M e g y e i  h í r e k

A
Közösen ünnepelt a megye és a város önkormányzata  

Méltóképpen emlékeztek államalapító királyunk ünnepén
A Szent István-napi ünnepségsorozat, amely Székesfehérvár leglátvá-
nyosabb rendezvénye, a hagyományos Királyi Napok nemzetközi nép-
táncfesztivállal vette kezdetét. A fesztivál keretében a világ szinte vala-
mennyi pontjáról érkeztek folklór táncegyüttesek a megyeszékhelyre. A
rendezvények méltó keretet adtak a több napon át tartó hivatalos állami

ünnepnek. Augusztus 17-én délután Székesfehérváron közösen ünnepelt a városi és megyei önkor-
mányzat a fegyveres testületek, a pártok, a történelmi egyházak és a civil szervezetek képviselõivel.  

A köztársasági elnök ünnepi beszédet mondott Szent István király sírjánál 

Megemlékezés a Nemzeti Emlékhelyen 
Az augusztus 20-i ünnepségsorozat alkalmával Székesfehérvárra látogatott Dr. Sólyom László, a Ma-
gyar Köztársaság elnöke. A közjogi méltóság a Nemzeti Emlékhelynél mondta el ünnepi beszédét. 
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nek fölé helyezése nélkül hatalma csupán pün-
kösdi királyság, múló másodpercek hosszúra
nyúlt tétovasága.

A megyei elnök beszédében hangsúlyozta azt
is, hogy egy ország ezeréves berendezkedését
nem lehet egy tollvonással megszüntetni. Ha a
kormányzat nem partnerként, hanem ellenség-
ként tekint az államiság egyik tartóoszlopára, a
megyerendszerre, annak senki sem lehet a nyer-
tese. Hozzátette: ez a megyerendszer kiállta a
próbát, s éppen a sokszínû egyformaság a me-
gyerendszer létének igazi elismerése.

– Nyugat-Európában valószínûleg eszébe sem
juthatna egy miniszerelnöknek, hogy személyes
politikai érdekei miatt a megyéket hatalmas, saját
párthelytartóival megregulázott régiókká for-
rassza össze. Mindez a régi átkos évtizedekbõl jól
ismert gondolkodásmód eredménye – mondta az
elnök asszony, végezetül kijelentette, ragaszkod-
nunk kell a megyerendszerhez, az önrendelkezés
jogához, mert ezt diktálja számunkra a Szent
István-i hûség, a becsület és az erkölcs.

Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár pol-
gármestere arról szólt ünnepi beszédében, hogy

Szent István szobra, amely 69 éve áll helyén,
minden magyart és minden fehérvárit a közös
gyökerekre emlékezetet. Arra az ezer évre,
amelyben volt öröm, szenvedés, siker kudarc,
s formálták elõdeink, a befogadott népek, ke-
resztények és másvallásúak, hívõk és pogányok
egyaránt.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy
Szent István királynak köszönhetjük, hogy
Alba Regia neve örökre beíródott a magyar
történelembe. Ezért õrizzük emlékét ragasz-
kodással, hûséggel, szeretettel, hiszen a szé-
kesfehérváriak szívét megdobogtatja a feleme-
lõ érzés, hogy városuk viselheti Szent István
városa egyedülálló rangját.

A beszédek után a város, a megye és a regio-
nális közigazgatási hivatal vezetõi, a fegyveres
testületek, a történelmi egyházak, pártok és ci-
vil szervezetek képviselõi elhelyezték koszorúi-
kat az államalapító király szobrának talapza-
tán, majd a helyõrségi katonazenekar felvezeté-
sével átvonultak a Nemzeti Emlékhelyhez, ahol
az uralkodó szarkofágjánál helyezték el a meg-
emlékezés virágait. – SZÜCS GÁBOR

a város sorsa egy volt a hazáéval, ki-
rályi rangját a magyar történelem
viharai elsodorták, épületei elpusz-
tultak. Csak  a romok õrzik az egy-
kori díszes várost, de minden fehér-
vári szívét melengeti az az érzés,
hogy ez a város nemcsak egy volt a
sok között, hanem elsõ az egyenlõk
között.  

Ünnepi beszédében Sólyom László
kifejtette: Szent Istvánnak köszön-
hetjük Magyarországot. Õ adott for-
mát a Kárpátok gyûrûjében megtele-
pült magyarságnak azzal, hogy meg-
alkotta az államot. Szent Istvánra

emlékezve az õ mûvét ünnepeljük
ma: a magyar államot, amely mind-
annyiunk életének kerete és a nemzet
megmaradásának biztosítéka. 

– Szent István napja ezért az egy-
ség ünnepe – hangsúlyozta az elnök,
majd hozzátette, hogy Magyarország
függetlensége, biztonsága, jóléte az
az alap, melyben mindenki egyetért,
és amely mindenkinek érdeke.

Közös emlékezésre szólítva hang-
súlyozta: István király nem azzal al-
kotta meg és tette évszázadokkal da-
colóvá a magyar királyságot, hogy fe-
jére helyezte a koronát, kezébe vette
a zászlós lándzsát és nem is hadjára-
taival, hanem az egész életét kitöltõ
államszervezõ építkezésével. Már a
kortárs Európa tudta, hogy hazánk
jog- és vagyonbiztonságot nyújt.
Gondoljunk erre ma – emelte ki be-
szédében –, amikor a közélet vitái
gyakran az állam szerepérõl szólnak.
Az olcsóbb, karcsúbb állam, a parla-
menti képviselõk létszámának csök-
kentése „kavarog” a közéletben. 

– Ma a bizalomra van leginkább
szükségünk. A bizalmatlanság a féle-
lembõl ered. A rendszerváltás utáni
politika nagy bûne, hogy bevezette a
politikai riválissal szembeni félelem-
keltés módszerét. Ha a politikai el-

lenfelet az abszolút rosszá nagyítják
fel, akitõl félni kell, az ugyan össze-
tarthatja saját táborát, de mérhetet-
lenül rombolja a közös alapokat – fo-
galmazott a köztársaság elnöke, majd
annak adott hangot, hogy elsõként a
félelemmel való manipulációnak kell
véget vetni.

A beszédét követõen megkoszo-
rúzta Szent István király sírját a
Nemzeti Emlékhelyen. Az ünnepi
megemlékezés Vakler Anna népdal-
énekes mûsora után a Szózattal zá-
rult. – SZÜCS GÁBOR
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ajd ünnepnapnak nevezte az ese-
ményt, melyet Márai Sándor sza-
vaival így fogalmazott meg: „Ha az
ünnep elérkezik az életedben, ak-

kor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál
belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata.” 

Majd így folytatta az elnök asszony:
„Az ünnepek azért fontosak nekünk, mert
ezek mutatják meg magunknak és mások-
nak is, hogy egyek vagyunk. Ugyanazon
muzsika hangjára érzékenyülünk el,
ugyanazon versek hallatán kapjuk föl a fe-
jünket. Összetartozunk, mi itt, a Kárpát-
medencében – és még inkább összetarto-
zunk mi itt, szûkebb pátriánkban. Igen,
egy közösséget alkotunk mi itt, Fejér me-
gyeiek, függetlenül attól, hogy melyik
pártra szavaztunk, melyik templomba já-
runk, faluban vagy városban élünk…

(…) Szóljon ez a nap az együttmû-
ködésrõl, az összefogásról, a szomszéd
település és a megye néprajzi, tánc- és
népdalkultúrájának megismerésérõl, a
múlt és a jelen értékeinek megõrzésérõl
és felmutatásáról.„

Turi Balázs, Bakonycsernye polgár-
mestere is örömének adott hangot,

hogy idén ez a kis Gaja-völgyi település
lehetett a házigazdája a megye nagy-
szabású rendezvényének. Erre a napra
idõzítették a legidõsebb lakók köszön-
tését is. A polgármester és a közgyûlés
elnöke közösen gratulált a 95 esztendõs
Csepi Jánosnénak és a 93 éves
Mátrahegyi Pálnak, akik személyesen
nem lehettek jelen az ünnepségen. A 93
esztendõs Farádi Mihályné azonban a
helyszínen fogadta a gratulációkat. A
Virágos Magyarországért országos
virágosítási akció helyi kicsinyített vál-
tozata is e napon ért révbe, Csernye
„legszebb kertje”- cím tulajdonosa pe-
dig idén a Marton család lett. 

A megnyitót számos program követ-
te, melyben minden korosztály megta-

lálta a kedvére valót. A délelõtti órák-
ban a gyermekeké volt a fõszerep: bo-
hóc show, tánc, rajz- és kézmûves-
verseny, gyermekkuckó, arcfestés szó-
rakoztatták az apróságokat a szülõk
nagy örömére. A rendezvényre hivata-
losak voltak Fejér megye külföldi part-
nereinek képviselõi is Lengyelország-
ból, Görögországból, Németországból,
Szerbiából, Kínából, és Erdélybõl, akik-
kel az elnök asszony mellett a közgyûlés
több ellenzéki és kormánypárti képvise-
lõje is megbeszélést tartott. A küldöttség
tagjainak hamisítatlan bográcsgulyással
és hazai borral kedveskedtek. 

Addig az érdeklõdõket a Fehérvár
Rádió mûsorvezetõje, Németh Gábor
élõ kívánságmûsorral szórakoztatta.  

A Megyenap egy olyan esemény,
ahol a hivatalos programok, valamint a
szórakozás mellett, a hagyományok
ápolására és a Fejér megyében lévõ kul-
turális, mûvészeti értékekre igyekez-
nek még inkább felhívni az emberek fi-
gyelmét. Ennek jegyében folytatódtak a
programok a Pusztavámi táncsoporttal,
az Alba Regia táncegyesülettel és a Mó-
ri fúvósok koncertjével.  A rendezvé-
nyen helyet kapott a modern tánc is. El-
sõként a DSE UNIO akrobatikus tánc
bemutatója kápráztatta el a nézõket,
melyet az A. G. Produktion repertoárja
követett szintén nagy tetszést aratva. A
hangulatot tovább fokozta a könnyûze-
nei mûfaj néhány jeles képviselõje, az
éjszakáig tartó programsorozatot végül
a latinos zenét játszó Coco Loco együt-
tes utcabálja zárta. 

„A megye napját nem írják piros betûkkel a naptárban, de a
közgyûlésünk mindig is igazi ünnepnek tekintette”-többek
között ezekkel a szavakkal köszöntötte dr. Balogh Ibolya, a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke a Megyenap résztvevõit.

Megyenap Bakonycsernyén

M
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Régi klubkapcsolat alakult ki a Jenõi
nyugdíjas asszonykórus és a Székesfe-
hérvári ALCOA-Köfém Nyugdíjas
Klub tagjai között. Kultúrcsoportja-
ink több alkalommal léptek föl közös
rendezvényeken. Így adódott az is,
hogy meghívást kaptunk augusztus
18-ra a Kultúrházban megrendezésre
kerülõ Kistérségi Nyugdíjas Találko-
zóra. Szívélyes és barátságos fogadta-
tásban részesültünk, de ugyanolyan
tisztelettel és szeretettel fogadták a
Fülei és Alapi klubokat is. A megnyitó
után a házigazda asszonykórus a tõ-
lük megszokott lendülettel énekeltek,
táncoltak. A Füleiek csoportja operett
betétekkel, az Alapi Nyugdíjas Klub a
nõi kórussal, az üvegestánccal és a jó

humorú színjátszó csoport elõadásá-
val örvendeztette meg a közönséget.
Az ALCOA-Köfém tánccsoportjának
mûsorába beleszólt a technika ördö-
ge, melyet a közönség megértõ türe-
lemmel és segítõkészséggel fogadott, a
mûsort pedig nagy tapssal jutalmazta.
Az „Aranypáva nagydíjas” ALCOA-
férfi kórusának mûsorát, mint min-
dig elragadtatással fogadta a közön-
ség. Zárómûsorként a házigazdák a
48-as regruták búcsúzkodását eleve-
nítették fel. Jenõi pörkölttel, kötetlen
beszélgetéssel, majd zenével, tánccal
zárult a kistérségi találkozó. 

– RUBINA SÁNDOR
Az ALCOA-Köfém 

nyugdíjas klub vezetõje

Jenõi Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
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A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi
Egyesület szervezésében immár ötödik
nyáron valósulhatott meg az a „Test-
vértábor”, ahol az állami gondozásban
élõ, egymástól valamilyen okból elsza-
kított vér szerinti testvérek egy hétig
ismerkedhettek egymással az Árpádte-
tõi erdészházban. Miközben minden
gyermekvédelmi szakember egyetért
abban, hogy a testvéreket nem szabad
szétválasztani állami gondozásba vé-
telkor sem, mégis több mint száz gyer-

mek vár arra, hogy egy évben egy he-
tet együtt tölthessen testvéreivel egye-
sületünk szervezésében.

Augusztus 24 és 30. között,
Csákvárról, Sáregresrõl, Lepsénybõl,
Velencérõl, Martonvásárról és Székes-
fehérvárról lakás és gyermekottho-
nokból, nevelõszülõktõl érkezett 3 és
18 év közötti gyermekek a Magyar
Telekom Hozzáad pályázatának segít-
ségével tartalmas napokat tölthettek
együtt.

Az idõjárás kegyes volt hozzánk, mi-
vel csak két éjszaka esett az esõ és stran-
dolásra is alkalmas napsütésnek örül-
hettünk Magyarország déli végein.

A programok igen változatosak
voltak: élményfürdõzés, mozgásterá-
piás fejlesztés, lovaglás, nyári bobo-
zás, gokartozás, kvad, állatsimogatás,
alpesi kötélpálya megmászása, mecse-
ki kirándulások, tánc és zene oktatá-
sa, hangszerekkel való ismerkedés,
arcfestés, kézmûves foglalkozások,
Pécs város nevezetességeinek megis-
merése, szobatisztasági verseny és az
együtt vásárolt élelmiszerek ismere-
te-választása.

A testvérpárok kapcsolatteremtését
a Székesfehérvárról érkezett önkéntes
szakemberek (mozgásterapeuta,
gyógypedagógus, zene és táncoktató)
munkája és felnõtt segítõink Csídei Ni-
kolett, Vajda Eszter, Hasenfrats Júlia,
Magyar Ildi és Ági segítette.
A beszámolót készítette: JANÓ ANDORNÉ

C i v i l  h í r e k
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A bûnmegelõzés jegyében idén harma-
dik alkalommal indultak táborozni a
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület által
meghívott, Fejér megye (Balinka,
Bodajk, Elõszállás, Lepsény, Sárbogárd,
Sárosd, Magyaralmás, Mezõfalva, Szé-
kesfehérvár) különbözõ lakásotthonai-
ban és nevelõszülõknél élõ fiatalok.

A korábbi évek bûnmegelõzési tá-
borainak helyszínéül Gara szolgált. Az
integráció jegyében idén a velencei Di-
ákotthon adott helyt a tábornak és a
tizennyolc résztvevõnek, akik az 5 nap

alatt nem csupán a tábor tematikus
programjain szerezhettek ismereteket
és tapasztalatokat önmagukról, egy-
másról, az élvezeti szerek pusztító ha-
tásairól vagy az élet kanyargós útjairól
és útvesztõirõl, de közelrõl élhették
meg, láthattak bele az idáig idegen-
kedve fogadott, fogyatékkal élõ társaik
mindennapjaiba is. A tábor kötött
programjai és idõbeosztása mellett ju-
tott alkalom a vendéglátó velencei
gyermekotthonokban élõ fiatalokkal
való ismerkedésre, akik közül többen

csatlakoztak egy-egy számukra is nyi-
tott programelemhez, játékos foglal-
kozáshoz. 

A Zöldalma Alapítvány önkéntes
segítõkkel, fejlesztõ foglalkozásokkal,
beszélgetésekkel és szabadidõs játé-
kokkal egyaránt hozzájárult a bûn-
megelõzési napok élményeihez. Mara-
dandó és elrettentõ élményt nyújtott a
baracskai börtönlátogatás. Rendõrségi
bemutató is színesítette a programsort,
az áldozattá válás elkerülését segítõ
szituációs játékok keretében Dér Tibor
engedett betekintést a rendõrök és
polgárõrök munkájába. 

A tikkasztó kánikula után igencsak
melegét vesztett Velencei-tó hûs vize
sem tántorított el a fürdéstõl néhány
elszánt gyerkõcöt, a tábor utolsó nap-
ján pedig már az egész csapat élvezhet-
te a fürdõzést.

A búcsú estje és az utolsó nap sajnos
idén sem késett. A vendéglátó velencei
otthonlakókkal közös zenés mulatság
ugyan hosszabbítást kapott, a búcsú
reggele kíméletlenül virradt a könnyes
szemekre.

A beszámolót készítette: 
MAGYAR BORÓKA táborvezetõ

Bûnmegelõzés veszélyeztetett fiataloknak

VI. Testvértábor Sikondán

Tartalmas
és eredményes
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A fõkapitány úr tervez-e szervezeti át-
alakításokat új vezetõi beosztásában?

– A kérdést logikusnak tartom a
külsõ szemlélõk és újságírók részérõl.
Beiktatásom idején a megyeháza dísz-
termében az országos rendõrfõkapi-
tány úr jelenlétében hangsúlyoztam:
2007. augusztus elsejével egy jól mû-
ködõ, rendezett viszonyokkal bíró me-
gyei  rendõr-fõkapitányságot vettem
át. Nyilvánvaló, hogy bizonyos hang-
súlyokat néhány tekintetben máshová
helyezek majd, de fõ vonalaiban egy jó
tevékenységet végzõ rendõri szervezet
vezetõjeként nem gondolkodom áttörõ
szervezeti változások végrehajtásában.
A kisebb változtatások elsõsorban a
szervezési dolgokat érinti majd, amely
a munkavégzés hatékonyságát lendít-
heti elõre. Ezek keretében a szervezeti

egységek munkaidõrendszerének átvi-
lágítása következik, hogy minél több
rendõrt, egyenruhás kollégát tudjunk
a közterületekre vezényelni.

A közbiztonság javításának érdekében
szükségesnek lát-e reformintézkedése-
ket? Például az Ön kezdeményezésére
elindított lakótelepi rendõrsõsök to-
vábbi bõvítését?

– Ismertek a hétvégi házas körzetek
helyzete, melyek nehezen megközelít-
hetõek és könnyen válnak betörõk cél-
pontjaivá, vagy Székesfehérvár családi
házas övezetei, ahol nyáron és hétvé-
gén is történnek bûncselekmények. Is-
meretesek a nagyvárosokra jellemzõ
körülmények, ahol éjszaka gépjármû-
vek több ezres nagyságrendben állnak
a szabadban. Az ezek ellen elkövetett
bûncselekményekre is odafigyelünk,

hasonlóan a szórakozóhelyek környéki
rendbontások, garázda jellegû bûncse-
lekmények, rongálások, rablások meg-
elõzésére. Amint említette is, egy fon-
tos momentum a lakótelepek biztonsá-
ga. Az ott élõ emberek biztonságérzete
is nagyon fontos a számunkra. Az el-
múlt idõszakban Székesfehérváron
egy lakótelepi rendõrség kezdte el mû-
ködését, öt fõ egyenruhás rendõrrel,
együttmûködésben a polgárõrséggel.
Emelt szintû szolgáltatás volt a cé-
lunk. Az induláskor is elmondtuk,
hogy ez nem azt jelenti, hogy minden
órában öt rendõr teljesít szolgálatot,
hiszen erre nem volt módunk, de úgy
gondolom, a város ezen területének
kiemelt figyelése megvalósulhatott. A
megyeszékhely rendõrfõkapitánya-
ként személyesen is támogatom a lakó-
telepi rendõrõrsök fejlesztését a város-
ban.  Csupán személyi akadályai van-
nak, amelyek a továbblépésünket,
újabb lakótelepi rendõrõrs létrehozá-
sát gátolják. A rendõrség szervezetét is
hátrányosan érintik a nyugdíjrend-
szerben bekövetkezett új jogszabály
változások. Nagyon sok, huszonöt
éves szolgálati idõvel rendelkezõ kol-
légánk vonult nyugdíjba a közelmúlt-
ban. Legnagyobb fejtörést a pótlásuk
okozza, hiszen igen feszített személy-
ügyi körülmények között dolgozik
mind a városi, mind a megyei kapi-
tányság. Amint sikerül a létszámhely-
zetet rendezni, és megfelelõ számban
kapunk a szakközépiskolából rendõr-
tiszt-helyetteseket, azonnal megvizs-
gáljuk, hol lehetne folytatnunk a lakó-
telepi rendõrég témakörében ilyen jel-
legû új szolgálat ellátását.

Várható-e a megyei körzeti megbízotti
szolgálat fejlesztése?

– Valóban nagyon fontos terület a
körzeti megbízotti szolgálat. Az el-
múlt években, ha apró lépésekben is,
de sikerült elõbbre jutnunk. A megye-
székhely tekintetében korábban azt
reméltem, nagyobb lépésekben tudunk
fejleszteni, de sajnos itt is egyetlen
akadály van: a körzeti megbízotti állo-
mány körében is jelentõs a fluktuáció.
Nem tehetjük, hogy az „utcáról”  hí-
vunk be munkatársakat, hiszen a fel-
adatkör ellátásához speciális szakmai
végzettséggel és gyakorlattal rendel-
kezõ kollégákat lehet kineveznünk. 

Elõzõ munkahelyén, a városi kapitányság élén már megfelelõ me-
gyei tapasztalatokat szerzett, így rálátása van az új munkaköri fel-
adatok és kihívások ellátására is dr. Simon László rendõr ezredes-
nek, aki az új posztra az elmúlt hónapban kapta meg megbízását.
Terveirõl és következõ munkaprogramjáról kérdeztük.  

dr. Simon László megyei rendõrfõkapitánnyal beszélgettünk

Új vezetõ a megyei
rendõrség élén
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Jó néhány olyan körzet van a me-
gyénkben, ahol emiatt nincs is betölt-
ve a körzeti megbízotti státusz. Em-
lékszem, amikor országos pályázatok
meghirdetésével igyekezetünk körzeti
megbízotti rendõröket más megyék-
bõl, akár az ország másik felébõl is
„átcsábítani” a létszámhiány enyhíté-
sére, együttmûködve az önkormány-
zatokkal. Jelenleg is van olyan telepü-
lés, ahol évek óta „várja” az önkor-
mányzat által biztosított szolgálati la-
kás a körzeti rendõrt, de nincs jelent-
kezõ…

Ismert az az Európa Uniós felmérés,
amely szerint a hazai közutakon be-
következõ halálos kimenetelû balesetek
tekintetében a kontinensen „éllovasok”
vagyunk.  Sajnos általában is köztu-
dott a romló közúti morál, a KRESZ
elõírásainak mind gyakoribb figyelmen
kívül hagyása. Milyen megelõzõ intéz-
kedésekben gondolkodnak?

– A közúti közlekedés biztonsága
kiemelt témakör, s ennek szavatolása
így kiemelt feladata a megyei rendõr-
kapitányságnak. Azt mondhatom,
hogy a biztonságos közlekedés megva-
lósításához a rendõrszakmai feladatok
legprecízebb végrehajtása sem elegen-
dõ önmagában. A jelenlétével, a
szankciókkal történõ fenyegetéssel,
balesetmegelõzõ tevékenységével a
rendõrség egyedül nem
lesz képes jelentõs ered-
ményeket elérni. Sokszor
elmondtuk már korábban
is, egy társadalmi méretû
összefogásra lenne szük-
ség.  Közösen oda kell
hatni, hogy a közlekedõ ember tudata,
felelõsségérzete pozitív irányba vál-
tozzon meg. Történnek olyan balese-
tek, amikor a rendõr megkérdezi ön-
magától is, miként lehetett volna ezt
megelõzni?  Amikor éjjel az árokba
hajtva a gépjármûvébõl kiesik a vezetõ
és meghal, jogos a kérdés, milyen
rendõri technika, traffipax, vagy
egyéb más eszközzel lehetett volna
elejét venni a tragédiának? Jó lenne
végre megérteni, hogy a szabályok be-
tartása nem öncélú lépés, nem a rend-
õrnek, vagy az államnak tett szíves-
ség, hanem önmaguk és mások testi
épségének megóvása érdekében törté-
nik. Az ittas vezetés elkerülése, a se-

bességhatárok betartása, az agresszív
vezetés elhagyása, a tilos jelzések fi-
gyelembe vétele mind-mind fontos
kritérium a közlekedés biztonságának
növekedésében. Azt az ideális helyze-
tet nem érjük el, hogy mindenki min-
den szabályt betartson, de jelenlegi fe-
gyelemhez képest a gépjármûvezetõk-
nek a közúton jóval nagyobb odafi-
gyelést kellene tanúsítaniuk. S mit te-
het a  megyei rendõrség? Minden ren-
delkezésre álló eszközzel és óraszám-
ban megjelenünk a közutakon. Egy-
részt a jelenlétünkkel, másrészt a szi-
gorú szankcionálási gyakorlattal a
fõbb baleseti okokat képezõ szabály-
sértõket szûrjük ki a forgalomból,
amelyek a közutakon jellemzõek. Ez-
év elejétõl kezdõdõen év végéig egy
összehangolt közlekedésbiztonsági-
sorozatot folytatunk, melynek kereté-
ben azokon az útvonalakon, települé-
seken, városrészeken  jelenünk meg
munkatársainkkal és technikával,
ahol tapasztalataink alapján a legtöbb
balesetet idézték elõ. Rendszeres kam-
pányt folytatunk az ittas vezetõk ki-
szûrésére is. Szeptember elsõ heteiben
volt olyan nap, amikor  hét  ittas veze-
tõvel szemben intézkedtünk. Kiemelt
helyszínnek számítanak az ellenõrzé-
sek során a hétvégi szórakozóhelyek
környékei is. A sajtóval együttmûköd-
ve minden lehetõséget megragadunk
azért, hogy tudatosítsuk az emberek-

ben, milyen veszélyei van-
nak a felelõtlen közleke-
désnek, a mulasztásoknak,
mint például a be nem
kapcsolt biztonsági övek-
nek. Minden olyan ren-
dezvénnyel élünk, ahol

népszerûsíthetjük a passzív biztonsági
eszközöket, amelyek életet menthet-
nek. Az európa uniós „fehér könyv”
elsõ körben valóban a halálos balese-
tek ötven százalékos csökkentését irá-
nyozta elõ hazánk vonatkozásában.
Én örülnék, ha egy húsz százalékos
csökkenést tudnánk elérni. Ezzel
együtt aktuális statisztikai adatokat fi-
gyelembe véve elmondhatjuk, hogy
2007. elsõ félévében már jelentõs mér-
tékben csökkent a megye közútjain a
halálos kimenetelû közúti közlekedési
balesetek száma és a balesetben el-
hunyt személyek száma is. Reméljük
ez a tendencia nem fog megfordulni.

– SZÜCS GÁBOR

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

2007. szeptember 13–15., 18 és 20 óra 
Az 54. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjnyertes filmjei 

Mester Ákos: HIÁNY (3’) – 3. díj

KÉNYSZERSZÜNET
Színes ír-angol krimi

2007. szeptember 17–18., 18 és 20 óra 
Az 54. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjnyertes filmjei 

Kotnyek István: TÁVOL (9’) 
– Operatõri díj

Az Aranymadár rendezõjének új filmje
MADÁRSZABADÍTÓ, 

FELHÕ, SZÉL
Színes, fekete-fehér magyar film

2007. szeptember 20–22., 18 és 20 óra 
Az 54. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjnyertes filmjei 

Bíró András Dániel: A HUSZÁR ÉS A
PÁSZTORLÁNYKA (8’) – Különdíj

KÕKEMÉNY
Színes német film

2007. szeptember 24–25., 18 és 20 óra 
Az 54. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjnyertes filmjei 

Dr. Oláh Imre: KÖTÉL ÁLTAL
(6’) – Különdíj

TAPAS
Színes spanyol-argentin-mexikói-

filmvígjáték

2007. szeptember 27., 16 óra 
VILÁGMEGVÁLTÓK 
– Ifjúsági filmsorozat

Film a „Brüsszeli 12”-bõl

PATYOMKIN PÁNCÉLOS
Fekete-fehér szovjet film (1925)

2007. szeptember 27., 18 óra 

BOHÓC A FALON
Fekete-fehér magyar film (1967)

Vendégünk: Sándor Pál filmrendezõ 

2007. szeptember 27., 20 óra, 
és 28–29. 18 és 20 órakkor is. 

Az 54. Országos Függetlenfilm Fesztivál díjnyertes filmjei 

Péter M. László: SZTÁLIN KANTÁTA
(6’) – Különdíj

A HALOTT MENYASSZONY
Színes, magyarul beszélõ angol-amerikai

animációs film

A Klubmozi a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Magyar Mozgókép Közalapítvány és
Székesfehérvár MJV Önkormányzata

támogatásával mûködik.

„Egy jól mûködõ
megyei  rendõr-
fõkapitányságot

vettem át” 
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Fejér Lap szerkesztõi a copf stí-
lusú Luzsénszky-kastélyban mû-
ködõ Városházán találkoztak
Fenyves Péter polgármesterrel. A

városvezetõ éppen egy kis ünnepségrõl
érkezett: századik születésnapját ün-
nepelte egy helybéli idõs hölgy, aki sok
mindennek szemtanúja lehetett az el-
múlt hosszú évtizedek alatt. Mór egé-
szen a második világháborúig meg-

õrizte sváb nemzetiségi jellegét, de a
háborút követõ kitelepítések nyomán
megváltozott a város nemzetiségi ösz-
szetétele. A város azonban, mint oly
sokszor a történelem során, képes volt
a hagyományokon alapuló megújulás-
ra. 

Fenyves Péter polgármester kiemel-
te Mór lakóinak szorgalmát, hiszen az
országos átlaghoz képest rendkívül

alacsony a munkanélküliség. Tartósan
5%-os mérték alá esett a munkát nem
találók aránya, miközben sok helyi
cégnél munkaerõhiánnyal küzdenek.
A közel tizenötezres városba nap, mint
nap ötezer környékbeli vagy távolabb-
ról érkezõ dolgozó jár be. Idén elkez-
dik egy négyszáz fõs munkásszálló
építését is, amely a távolabb élõ dolgo-
zók elszállásolására lesz alkalmas. Mór
egy harmincötezer lelket számláló tér-
ség központja, forgalmas út mentén,
Fejér megye északi részének centru-
mában fekszik.

Ahogy Fenyves Péter polgármester
fogalmazott: „Mór szíve az ipar, vére
az Ezerjó”. A ‘90-es évek elejétõl a 81-
es fõút mellett 35 hektáros új ipartele-
pet hoztak létre, kihasználva Mór elõ-
nyös fekvését, infrastrukturális és
munkaerõ-piaci adottságait. Itt elsõsor-
ban külföldi – német, amerikai, japán,
spanyol – érdekeltségû vállalkozások
telepedtek meg, amelyek jelentõs fej-
lesztéseket hajtottak végre a városban.

Már Szent István idején templomot
építhetett Mór a Gyõr és Székesfehér-
vár között húzódó, rendkívül fontos
út, a Via Regia (királyi út) mellé.
Ezen keresztül vándoroltak Nyugat-
ról Kelet felé a zarándokok és a ke-
resztesek. Mór a török hódoltság és a
királyi Magyarország határvidékén
helyezkedett el, és ezt megsínylette a

település. „A 18. században Baden-
Württembergbõl érkezett sváb tele-
pesek építették újjá a török idõkben
elnéptelenedett várost” – mondja a
polgármester. A német öröklési tör-
vények szerint az elsõszülöttek örö-
költék a földet. Így az akkori idõk fia-
talabb testvérei kapva kaptak az al-
kalmon, hogy lehajózzanak a Dunán
az alig lakott, telepeseket váró Ma-
gyarországra.

A betelepülés elõtti években mind-
össze 17 adózó jobbágy élt a települé-
sen. A Svábföldrõl érkezõk letelepedé-
sét a földbirtokos Hochburg család és a
Mórra érkezõ kapucinus szerzetesek

szervezték. A szorgalmas svábok alig
néhány évtized alatt virágzó mezõvá-
rossá tették Mórt. Két évtized alatt,
1715 és 1735 között megötszörözõdött a
német családok száma, arányait illetõ-
en az adózók 80 százaléka volt német
nemzetiségû. A virágzó évek után a
századforduló újabb csapásokat ho-
zott: 1799-ben tûzvész, 1800-ban mar-
havész pusztította az itt élõk jószágait.
1809-ben a gyõri csata után Napóleon
császár egy lovasegysége zabrálta meg
a móriak vagyonát. 1810-ben pedig
rendkívül erõs földrengés rázta meg a
vidéket, melynek következtében egy
ház nem maradt épen a városkában. 

Ritkán érzi azt az ember, hogy egy olyan városba érkezik Ma-
gyarországon, ahol tiszták az utcák, zöldellnek a parkok, körü-
löttük pezseg az élet és a gazdaság. Mór városa a sváb hagyomá-
nyokra és kedvezõ fekvésére építve szinte mintatelepülésnek
számít Fejér megyében.

Mór története

A

„Mór szíve az ipar,
vére az Ezerjó”
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A beruházók fõként zöldmezõs beru-
házással hozták létre gyáraikat, ahol
jelenleg autóüléseket, kábelkötegeket,
ülésmozgató automatikát és gépkocsi
szerelvényeket gyártanak. A betelepült
multinacionális cégek hú-
zóerejének hatására jelen-
tõsen nõtt a helyi ipari és
kereskedelmi vállalkozások
száma és minõségi fejlõdés
történt a szolgáltatások te-
rén is. A nagyipar mellett a
helyi vállalkozók tulajdo-
nában lévõ kis- és közép-
vállalkozások is jól teljesí-
tenek Móron.

Az ipari befektetéseknek
hála, Mór mintegy másfél
milliárd forintos adóbevé-
tellel rendelkezik, ami ki-
emelkedik az országos átlagból. A pol-
gármester elmondta lapunknak: a be-
vételeket visszaforgatják a fejlesztések-
be. Míg eddig az infrastruktúrán erõsí-
tettek, most eljött az ideje annak, hogy

a kereskedelmi és egyéb szolgáltatáso-
kat is támogassák. 

A gazdaság és az ipar teljesítménye
mellett Mór kulturális hagyományaira
is büszke lehet. A város legnagyobb he-

lyi rendezvénye a Mó-
ri Bornapok és a hozzá
kapcsolódó Mûvészeti
Fesztivál. A rendez-
vényt minden év októ-
berének elsõ hétvégé-
jén tartják. A borna-
pokra ma már közel
harmincezren látogat-
nak el évente. Idén
már fõszervezõ veze-
tésével a helyi civilek,
vállalkozók és a város
kulturális intézményei
szervezik az ünnep-

ségsorozat minden egyes rendezvényét.
A városban kulturális és hagyományõr-
zõ egyesületek mûködnek, ápolva a régi
tradíciókat, mûködtetik a kulturális
életet. A  borbarátok, egyházi közössé-

gek, zenei egyesületek, mûvészeti cso-
portok és megannyi más közösség for-
málja Mór hétköznapjait. Öt éve, telje-
sen önerõbõl elkészült a Wekerle Sándor
Szabadidõközpont. A Lamberg-
kastélyban látható a sváb hagyományo-
kat is bemutató helytörténeti kiállítás. A
Mûvészetek Háza 2006-ban kezdte meg
mûködését.

A móri gimnáziumban német nem-
zetiségi és angol emelt szintû nyelvok-
tatás folyik, emellett minden általános
iskolában van német nemzetiségi
nyelvoktatás. Stabil háttere miatt Mór
városa a jelenlegi nehezedõ gazdasági
helyzetben is derûvel tekinthet a jövõ-
be. – R.G.

N é v j e g y

Mór
Település rangja: város

Lélekszám: 15 000 fõ
Irányítószám: 8060

Fenyves Péter
polgármester: 

„A bevételeket 
visszaforgatjuk 

a fejlesztésekbe.”

Az újabb is újabb pusztításokból azon-
ban mindig fel tudott épülni a település.
Az 1820-as években már több mint ha-
tezren laktak Móron. 

A polgári fejlõdés a kiegyezés után is
folytatódott: Mór „nagy községben” –
a mezõvárosi jogállás a polgári köz-
igazgatás bevezetésével 1870-ben meg-
szûnt – az I. világháborúig 27 különbö-
zõ egyesület, egylet, társulat, kör ala-
kult. Jelentõs részük a közmûvelõdést
szolgálta. 1885-ben ipartanonc, 1894-
ben polgári iskola kezdte meg mûködé-
sét.

1902. március 13-án mondták ki,
hogy az eddig Moórnak írt községnevet

ezután egyszerûen Mórnak fogják írni.
A XX. század elején Mór büszke volt
arra, hogy a város szülötte, Wekerle
Sándor volt Magyarország elsõ polgári
miniszterelnöke. Az új század elsõ fele
azonban nem sok jót hozott Mórnak: a
két világháború között erõsödött a ki-
vándorlás, a II. világháborúban zsidó-
kat hurcoltak el a telepítésrõl, majd a
háború után a svábokra várt a kitelepí-
tés sorsa. A nácik mintegy nyolcvan iz-
raelitát szállítottak haláltáborokba,
majd a szovjet megszállók öltek meg
110 móri személyt, köztük gyermeke-
ket is. 1947-ben 1400 móri svábot tele-
pítettek ki Németországba.

A település történetét máig meghatá-
rozó tragikus események azonban nem
okozták Mór elsorvadását: az ötvenes
évek ipari és bányászati fejlesztései, a kö-
zeli Gyõr, Székesfehérvár, Oroszlány és
Tatabánya ipara magával hozta Mór fej-
lõdését is. 1957-ben megszervezték a já-
rási kórházat. A település fejlõdése odáig
jutott, hogy 1984-ben Mórt várossá
nyilvánították, századik településként
az országban. A rendszerváltozás ne-
hézségei után hamar magára talált a vá-
ros: az 1995-ben megnyitott ipari park-
ban hazai és nemzetközi vállalkozások
sora népesíti be a területet, munkát biz-
tosítva a városban és környékén élõknek.
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z igazgató asszony annak idején
maga is az iskola növendéke volt,
megtudjuk: Bicskén emberemlé-
kezet óta agilis zenészek élnek,

részben a sváb szokásokhoz is kötõdõ-
en. A település nagy múltú fúvószene-
kara például messze földön híres, és
1998-as itáliai turnéjukon még II. Já-
nos Pál pápa elõtt is koncerteztek. Az
iskola képzeletbeli alapjai tehát a sok
évtizedes helyi muzsikus kultúrában
gyökereznek. Az intézmény magját
egy idõs házaspár ültette el ezelõtt pár
évtizeddel, Szõdy László és felesége,
akik annak idején az Operaházból vo-
nultak nyugállományba. A semmibõl
hozták létre az értékes mûhelyt, amely
akkor még a település egyik általános
iskolájának keretében mûködött, de
amely az ide vonzott te-
hetséges tanárok révén
fokozatosan önálló zene-
iskolává nõtte ki magát.

A tavalyi tanévben
mintegy háromszáz nö-
vendék koptatta a padokat
– és a hangszereket – a
bicskei mûvészeti iskolá-
ban, amely zongora, fa-
és rézfúvós, vonós és ütõs
tanszakokat egyaránt
ajánl a jelentkezõknek. A
furulyától és a fuvolától a
szaxofonon át a hegedûig
és a csellóig – sõt, a citerá-
ig – a mûfajok lehetõ leg-
szélesebb skáláját vonultatja fel; min-
den, zene iránt érdeklõdõ gyermek és
szülõ megtalálja a számítását. A ter-
mészetszerûleg felmerülõ kérdésre vá-
laszolva Lukácsné Ádám Annamária
elmondja: a legnépszerûbb a gitár- és a
fuvolaképzés, amelyekre rendszeres a
túljelentkezés. Ilyenkor az iskola
kénytelen a jelentkezõket várólistára
tenni, mert tizenhét oktatója így is az
intézményben rendelkezésre álló ma-
ximális túlórakeret felhasználása mel-
lett foglalkozik a gyermekekkel.
Mindazonáltal az iskola tervezi újabb
hangszerek – így a szintetizátor – be-
vonását a programba, és szeretnének
elmozdulni a könnyûzene oktatásának
irányába is. Külön jellegzetessége az
intézménynek a népi zenei kultúra
felkarolása és népszerûsítése, s – amint
az igazgató asszony hangsúlyozza –
tervezik a néptáncoktatás beindítását
is. Az iskola ezen erõfeszítéseit nagy

népszerûség övezi. A Csokonai Általá-
nos Iskola tanulói vettek már részt
nagy sikerû olaszországi elõadóesten,
ahol zenés-táncos produkcióval mu-
tatták be a magyar kultúrát. Itthon,
Bicskén nagy sikert aratott, mikor a
növendékek saját mesét adtak elõ zenei
kísérettel. A produkció például a váro-
si televízió révén nagy visszhangot
keltett, s az ilyen élmények és tapasz-
talatok alapvetõ hatást tudnak gyako-
rolni egy-egy gyermek személyiség-
fejlõdésére.

Tudvalévõ, hogy a zenei oktatást
nem lehet elég korán kezdeni – szöge-
zi le az igazgató asszony. Az intéz-
mény a kicsik verbuválásáról ezért
már az óvodában gondoskodik, annak
ellenére, hogy a módosított jogsza-

bályok értelmében im-
már csak 6 és 18 éves
kor közt jár az állami
normatíva egy-egy
gyermek után. A kicsik
körében az érdeklõ-
dõkkel külön csoport-
ban foglalkozik a zene-
iskola egy oktatója, s
innen szinte egyenes út
vezet a mûvészeti isko-
lába. A zene iránti ér-
deklõdés felkeltése az-
tán folyik a környék ál-
talános iskoláinak alsó
tagozatában is, ami
többnyire a tanárok és

a növendékek hangszerbemutatóit je-
lenti. A legkisebbek elõképzõs csopor-
tokba kerülnek, ahol a cél megkedvel-
tetni velük a muzsikát. Ezután követ-
kezik a gyermeknek leginkább megfe-
lelõ hangszer kiválasztása, a „speciali-
zálódás”. 

S hogyan néz ki a növendékek egy-
egy hete, miként folyik az oktatás? Ta-
nulmányaik mellett a gyermekek he-
tente egyszer fõtárgyi foglalkozáson,
hetente kétszer elméleti órán vesznek
részt. Emellett persze pedig lelkesen
készülnek és próbálnak az úgynevezett
„növendékkoncertekre” – mondja az
igazgató asszony, miközben végigve-
zet minket a bicskei iskola különbözõ
hangszerekre „szakosodott” tanszobá-
in. Zongorák, dobok, tasztatúrák vár-
nak ifjú gazdáikra a szobákban, az
egyik teremben pedig a gyermekme-
sékbõl ismert, egész falat beterítõ vi-
déki idillt láthatunk cicákkal, kutyus-

Ottjártunkor, a vakáció vég-
napjaiban még csendes a bics-
kei iskola udvara. A gyerkõcök
még otthon játszanak, kiélvez-
vén a szabadság utolsó pillana-
tait. És pihennek egyelõre a
hangszerek is – igen, a hang-
szerek, hiszen nem akármilyen
oktatási intézményben járunk.
A település országos hírnevû
mûvészeti iskolájában fogadott
minket a megye által mûködte-
tett intézmény újonnan kine-
vezett igazgató asszonya,
Lukácsné Ádám Annamária.

A

Bemutatkozik a Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

A bicskei
muzsikusok

Lukácsné Ádám
Annamária igazgató:

„A zenei oktatást
nem lehet elég korán

kezdeni.”
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sal, nádfedeles kunyhóval: a népi ze-
nei kultúrát tanuló növendékek szá-
mára rendezték be ezt a rusztikus
hangulatot árasztó helyiséget.

A szülõk egy része egyszerûen a
készségfejlesztés céljával keresi fel a
bicskei intézményt, mások viszont
úgy íratják be gyermeküket, hogy
pontosan tudják, hová hozzák cse-
metéjüket. Az igazgató asszony állít-
ja: a tendencia azt mutatja, hogy
egyre nagyobb az igény az egyéni
hangszeres oktatásra, és hál’ Isten-
nek – a sport és az informatika irán-
ti, egyébként üdvözlendõ érdeklõdés
mellett – egyre fontosabb az embe-
reknek a zenei kultúra is. E téren –
az iskola népszerûségében is érezhe-
tõen – óriási volt a fejlõdés az elmúlt
tíz évben. Az intézmény nem titkolt
célja, hogy erõsítse a családi zenélés
hagyományait, s nem ritka, hogy a
helyi vonós zenekarba a gyermekek
mellett eljönnek a szülõk is az ott-
honról hozott hangszerükkel, néha
pedig komplett családok játszanak
együtt. A bicskei iskola természete-
sen a végzett növendékek sorsát is
nyomon követi. A statisztikák azt
mutatják, hogy egykori hallgatóik
két-három százaléka zenei középis-
kolában tanul tovább – mondja az
igazgató asszony.

Ami az intézmény jövõbeni elkép-
zeléseit illeti, Lukácsné Ádám Anna-
mária kiérlelt terveket ismertet ve-
lünk: Rövid távon elõször is szeret-
nék az iskola kamaracsoportjait be-
szervezni a város életébe, ami mind a
gyermekek, mind a város és környé-
ke számára hasznos lenne. Így példá-
ul fel tudnának lépni városi koncer-
teken, együttmûködnének a többi is-
kolájával. Céljuk, hogy a nagy ha-
gyományú fúvószenekar nyomdoka-
iba lépve érjenek el sikereket. Ami
pedig a távlati koncepciót illeti, nem
titkolt céljuk, hogy az országosan is
elismert szakmai munkát végzõ in-
tézmény más mûvészeti irányokba is
elinduljon. Ez természetesen a meg-
felelõ fenntartói támogatás függvé-
nye. Megvalósulása esetén nem egy-
szerûen a repertoár bõvülne, hanem
kikapcsolódási, szórakozási lehetõsé-
gek nyílnak azok elõtt is, akik nem
feltétlenül a zenében tehetségesek.
Mi mást mondhatnánk erre? Sok si-
kert kívánunk! – BENKÕ LEVENTE

R i p o r t
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sszzeepptteemmbbeerr  1177..,,  1177  óórraa, 023-as terem
AA  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrii  VVáárroossii  BBééllyyeeggggyyûûjjttõõ
KKöörr  kkiiáállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjaa
A kiállítás megtekinthetõ: szeptember 22-
ig, naponta 10-18 óráig.

sszzeepptteemmbbeerr  1177..,,  1177  óórraa,,  kiállítóterem
AA  MMaaggyyaarr  CCsseerrkkéésszzsszzöövveettsséégg  IIVV..  KKeerrüü--
lleettii  ccssooppoorrttjjáánnaakk  kkiiáállllííttáássaa
A kiállított tárgyak szeptember 22-ig te-
kinthetõk meg, naponta 10-18 óráig.

sszzeepptteemmbbeerr  1188..  1177..3300  óórraa, zöld szalon
JJóóggaa  ttaannffoollyyaamm
10 alkalommal, keddenként 17.30-19
óráig, vezeti: Utry András. részvételi
díj: 5000Ft, diákoknak és nyugdíjasok-
nak 3000 Ft. infó: Reif Gáborné, Utry
András tel.: 20/521-8256

sszzeepptteemmbbeerr  1199..,,  1188  óórraa, III. emeleti ga-
léria GGaarraaiinnéé  MMaarriiaannnn  ffoottóókkiiáállllííttáássáá--
nnaakk  mmeeggnnyyiittóójjaa
A kiállítás október 5-ig tekinthetõ
meg, az intézmény nyitvatartási ideje
alatt, naponta 10-18 óráig.

sszzeepptteemmbbeerr  2222..,,  1177..3300  óórraa,,  színházterem
AA  ttiittkkookk  ttiittkkaa
Kacagó koncert gyermekeknek (és fel-
nõtteknek) Döbrentey Ildikó és Le-
vente Péter közremûködésével. Az
Ákos Kulturális Szervezõ és Jegyiroda
szervezésében. tel.: 502-425

sszzeepptteemmbbeerr  2299..,,  1199  óórraa,, színházterem
AAddaaggiioo  kkoonncceerrtt
belépõdíj: 2400 Ft, infó: Reif Gáborné

A MEGYEI MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT KISCSOPORTJAINAK
ÉVADKEZDÕ FOGLALKOZÁSAI
ÉÉrreemmggyyûûjjttõõkk:: sszzeepptteemmbbeerr  77..,,  1166  óórraa
foglalkozások: pénteken 16–18 óráig
SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrii  FFoottóókklluubb:: aauugguusszzttuuss
2211..,,  1188  óórraa
foglalkozások: szerdán 18–20 óráig
AAnnggooll  kklluubb:: sszzeepptteemmbbeerr  1177..,,  1199  óórraa

foglalkozások: kéthetente hétfõn
19–22 óráig
NNyyuuggddííjjaass  kklluubb:: sszzeepptteemmbbeerr  66..,,  1144  óórraa
foglalkozások: csütörtökön 14–17 óráig
DDeerrkkoovviittss  KKééppzzõõmmûûvvéésszz  KKöörr:: sszzeepp--
tteemmbbeerr  1177..,,  1166  óórraa
foglalkozások: hétfõn és kedden 16-19 óráig

KÉZMÛVES SZAKKÖRÖK
MMeeggyyeeii  SSzzöövvõõkköörr:: szeptember 10., 14 óra
foglalkozások: kéthetente hétfõn
14–17 óráig
FFaazzeekkaass  sszzaakkkköörr:: szeptember 3., 18 óra
foglalkozások: hétfõn 18–20 óráig
CCssiippkkeevveerrõõ  sszzaakkkköörr:: szeptember 4., 16 óra
foglalkozások: kedden 16–18 óráig
GGoobbeelliinnsszzöövvõõ  sszzaakkkköörr: október 3., 17 óra
foglalkozások: szerdán 17–19 óráig
NNeemmeezzkkéésszzííttõõ  sszzaakkkköörr:: szeptember
22., 10 óra
foglalkozások: kijelölt szombatokon
10-13 óráig
HHíímmzzõõ  sszzaakkkköörr:: október 8., 14.30 óra
foglalkozások: hétfõn 14.30–16.30 óráig
KKoossáárrffoonnóó  sszzaakkkköörr:: október 2., 17 óra
foglalkozások: kedden és csütörtökön
17-19 óráig
GGyyéékkéénnyysszzöövvõõ  sszzaakkkköörr:: október 4., 17 óra
foglalkozások: szerdán 17–19 óráig
SSzzöövvõõ  sszzaakkkköörr::  szeptember 6., 16.30 óra
foglalkozások: csütörtökön 16.30–18.30 óráig
FFaaffaarraaggóó  sszzaakkkköörr:: szeptember 13. 18 óra
foglalkozások: csütörtökön 17.30–20 óráig
CCssuuhhéé--,,  sszzaallmmaaffoonnóó  sszzaakkkköörr: október
6., 10 óra
foglalkozások: szombaton 10–12 óráig
FFoollttvvaarrrróó  sszzaakkkköörr: október 5., 17 óra
foglalkozások: pénteken 17–19 óráig
FFeejjéérr  mmeeggyyeeii  ggyyöönnggyyffûûzzõõ  kköörr::  szep-
tember 6. 17 óra
foglalkozások: csütörtökön 17-19 óráig

Várjuk a klubok, szakkörök régi, és leen-
dõ tagjait. Érdeklõdni a csoportokról sze-
mélyesen az MMK-ban (Szfvár, III. Bé-
la király tér 1.), vagy a 22/313-175-ös te-
lefonon lehet. e-mail: gabriellakomendo@
fejermmk.hu

A Megyei Mûvelõdési Központ 
2007. szeptemberi programja

(Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  tel.: 313-175, 315-021)

A Prospero Színkör új bemutatóval jelentkezik 2007. szeptemberében, 
a Szabadmûvelõdés Házában: 27-én és 28-án 19 órakor:  

AGATHA CHRISTIE: …ÉS MÁR SENKI SEM! (azaz: Tíz kicsi néger)
A két elõadásra a belépés ingyenes – érdemes azonban helyet foglalni.

Helyfoglalás: szinkor@prosperoszinkor.hu, 
További információ: www.prosperoszinkor.hu 
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M e g y e i  h í r e k

z emléknap a Szent Kereszt-erek-
lye átadásával kezdõdött. Az erek-
lyét a lengyelországi Szent Kereszt
kolostorból Jan Zimny atya hozta

Magyarországra Andrzej Dziega san-
domierzi püspök engedélyével és meg-
bízásából, illetve Spányi Antal megyés-
püspök kérésére. 

Az emléknap délután három órakor
folytatódott a Vörösmarty Mihály Szín-
házban rendezett díszelõadással. Az
eseményen köszöntõt mondott dr. Ba-
logh Ibolya a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke (a beszéd szerkesztett változatát
alább olvashatják), Warvasovszky Ti-
hamér székesfehérvári polgármester és
Spányi Antal székesfehérvári megyés-
püspök. A köszöntõt követõen Zsoldos
Attila történész professzor tartott elõ-
adást Szent Imrérõl. A díszelõadás
hangversennyel fejezõdött be.

Este kezdõdött a székesfehérvári
bazilikában a Szent Kereszt-ereklye
jelenlétében bemutatott ünnepi szent-
mise, amelynek fõcelebránsa Paskai
László bíboros volt. A szentmisén jelen
volt a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia több tagja, lengyel, német,
olasz testvéregyházak papjai, valamint
a Székesfehérvári Egyházmegye pap-
sága. A szentmisén fölolvasták Juliusz
Janusz apostoli nuncius köszöntõjét is,
amelyben átadta a Szentatya apostoli
áldását a jelenlévõkre és a Székesfehér-
vári Egyházmegyére. A nap végén a
Püspökség kertjében látták vendégül a
meghívottakat. 

HIRDETÉS

A
DDRR..  BBAALLOOGGHH  IIBBOOLLYYAA SZENT IM-
RE EMLÉKNAPON ELHANGZOTT
BESZÉDÉNEK SZERKESZTETT
VÁLTOZATA: (…) Mint a korabeli
krónikásoknál olvashatjuk, István
szenvedélyesen szerette fiát, Imrét.
Nevét nap nap után belefoglalta imád-
ságos megemlékezésébe. Nevelésére
különös gondot fordítottak szülei. 

(…) István hatalmának teljében
1031-ben koronázásra készült. Imre
herceget akarta maga mellé ültetni az
ország trónjára. Erre az alkalomra készült Gizella király-
né is, aki saját keze munkájával is hozzá akart járulni az
ünnephez. Az õ irányításával varrták azt a miseruhát,
amelyet késõbb átalakítva koronázási palástnak használ-
tak 900 esztendõn keresztül. A sors azonban közbeszólt.
Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír:
Imre herceget vadászat közben egy földühödött vadkan
halálra sebezte, és 1031. szeptember 2-án belehalt sebeibe.
(…) Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal,

és nevelõjével, Gellért püspökkel 1083. augusztus 20-án az
ország fõpapjai és világi nagyjai jelenlétében oltárra
emeltette, azaz szentté avattatta. Azóta példaképe Szent
Imre herceg a magyarságnak, elsõsorban a magyar ifjú-
ságnak. 

„Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed
az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türel-
mes… mert a békességtûrõ királyok uralkodnak, a türel-
metlenek pedig kegyetlenkednek” – jegyezték le István sza-
vait a Szent Imre hercegnek írott Intelmekben. 

Ezer év telt el azóta, de gondoljunk csak bele, nem
ugyanúgy élõek ma is István szavai? Nekünk, István és Im-
re kései utódainak az a feladatunk, hogy megvédelmezzük
és továbbépítsük mindazt, aminek az alapjait lefektették.
Nem kevesebbet tettek õk, minthogy egy népet emeltek
nemzetté, egy földrajzi helyet változtattak országgá. Ha
méltók akarunk lenni az õ emlékükhöz minden cselekede-
tünkben benne kell legyen István építeni akarása és Imre
herceg erénye.

(…) Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk méltó-
ak Szent István király és Szent Imre herceg emlékéhez!

Szent Imre herceg ezer esztendõvel ezelõtt, 1007-ben Székesfe-
hérváron látta meg a napvilágot. A magyar Katolikus Püspöki
Konferencia az évforduló alkalmából Szent Imre Napot rende-
zett a városban.

Országos Szent Imre ünnep
Székesfehérváron
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V é l e m é n y

z emlékmû avatásáról 1928. június
12-én a Székesfehérvári Napló pe-
dig milyen lelkes hangon szólt: „„AA
DDoobbeerrddóó  hhoonnvvééddhhõõsseeiinneekk  sseerreegg--

sszzeemmllééjjee  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrootttt..  11992288..  jjúúnnii--
uuss  1100..,,  vvaassáárrnnaapp.. Ünnepre ébredt Szé-
kesfehérvár lakossága, mivel e jeles na-
pon került sor a 17-es honvédgyalogez-
red Zichy-ligetben felállított emlék-
mûvének avatására.”

Bory Jenõ emlékmûve Magony Imre
könyve szerint a fehérvári mesteré
mellett több alkotó keze nyomát is
megõrizte számunkra. A bronz plaszti-
kákat Philipp István tervei alapján
Halmágyi Havranek Antal készítette,
Földes Szabó János szobrásznak pedig a
kivitelezésben lehetett szerepe.

Az újságcikk így folytatódik: „A
bronz kompozíció doberdói jelenetet
ábrázol: kézigránát harc és szurony-
roham. A dombormûvek alakjainak el-
rendezése csodálatos összhatást teremt,
zseniálisan oldotta meg a sziklaharc ér-
zékeltetését. Az átélt szenvedés, az ön-

feláldozás bajtársiasságát nem mossa el,
nem fakítja meg az idõ. Eljöttek, akik
jöhettek, népesebb lett a város. Örömre
gyúlt arccal szorítottak kezet, akik
Doberdó kõsziklái között látták egy-
mást utoljára. Fehérvár és Fejér megye
fiain kívül Zala, Somogy küldte el
lakóit, akik a honvéd kék hajtóka mel-
lett a 17-es számot viselték. 

(…) E jeles hõsi emlékmû avatón
megjelent József kir. herceg és gróf
Csáky honvédelmi miniszter, Teller
Gyula fõkapitány, Zavaros Aladár dr.
polgármesterig mindenki aki számí-
tott.”

Bilkei Ferenc esperes nagyhatású be-
szédében elmondta, hogy 1914-ben je-
lentkezett a 17-esek ezredparancsnoká-
nál, bár nem volt beosztott katonája és
lelkésze, de az õ plébániája területérõl,
a kéttornyú templomtól indultak el a
menetzászlóaljak az élet-halál harcra.
Az elindultak sorsával foglalkozva
Gorlice, Doberdó, Varsó harctereit em-
líti. Mint szimbólumra, a gránit orosz-

lánra, az ordító, a viaskodó, a meg nem
rettenõ oroszlánra hivatkozik: „Ezek
voltak a Tizenhetes honvédek. Õk vol-
tak, akikben lángolt a Kötelesség, be-
csület, hazaszeretet.”

„A …maroknyi, gémberedett hon-
véd csapat a folyton támadó orosz csa-
patokat verte vissza” A gorlicei áttörés-
nél a 17-es honvéd ezred tartalék volt,
rohamuk verte ki az utolsó oroszokat
állásukból. Ekkor érkezett meg az olasz
hadüzenet. „Õfelsége a 17-eseket az
olasz frontra vezényelte, magyar kel-
lett ide, mivel kevés volt a katona, sok
az ellenség. A 18 kilométer hosszú
frontra mentünk, melyen tombolt a
szörnyû harc. Ezen a frontszakaszon
cserélõdtek az ezredek, de õk ott álltak,
és kitartottak. Kilenc nagy csatát vívott
csapatunk, nagyobbat, dicsõbbet, rette-
netesebbet, csak óriási elszántsággal és
a lobogó hazaszeretet lángjával lehetett
folytatni. Közben csapatunk napról-
napra fogyott, egy ezredben már alig
maradt 200 ember.” Ezeket a tetteket
hõsiességgel sem lehetett volna szeb-
ben, szimbolizálni, mint a briliáns ér-
zékkel megalkotott, „a zászlót védõ,
meghátrálást nem tûrõ, elszántságot
sugárzó, kõoroszlánnal.”-számol be az
avatásról az újságcikk. 

Remélve, mire 2008-ban a 80-adik
évfordulóját fogjuk ünnepelni a csodá-
latos 17-es gyalogezred emlékmûvének,
a tisztelt szocialista városvezetés meg-
gondolja magát, és az öntömjénezés he-
lyett megmutatja, hogy helyreállítja az
emlékmûvet újra a régi pompájában,
talpazatát 18 koszorú, kerületét virágok
fogják díszíteni. 

Úgy gondolom, hogy ha a 40 ezer la-
kost számláló város meg tudta adni
mindezt, akkor a most 104 ezres Fehér-
vár vezetésének nem okozhat gondot.
Higgyék el, megérdemlik a Tizenhetesek,
és a Királyok Városa is gazdagabb lesz!

– SIMON LÁSZLÓ (ABA)
A szerzõ a Fejér Megyei Közgyûlés tagja 

A Vélemény rovatban megjelenõ írások nem feltétle-
nül tükrözik a szerkesztõség álláspontját. A szerkesz-
tõség fenntartja magának a jogot, hogy a meg nem
rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve közölje.

2007. julius 18-án méltatlan módon emlékeztek meg, az elsõ világ-
háborús hõsökrõl. Láthatatlan résztvevõk, omladozó emlékmû,
kopár gazos területén négy koszorú, és egy silány emlékbeszéd.

„Tanulja meg a mai nemzedék 
megbecsülni a magyar hazafiasságot…”

A

A Fejér Lap egyik kedves olvasója hívta fel rá a figyelmünket, hogy a múlt havi számban „Az elsõ magyar óceán-
repülõk” címû írásban pontatlanul fogalmaztunk. Endresz György nevét nemcsak egy általános iskola és egy
egyesület õrzi a megyében, hanem Bicskén, a kertvárosi részben egy utca is. Tévedésünkért elnézésüket kérjük!

A kép az 1938-as ezrednapon készült
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K e r e s z t r e j t v é n y

KERESZTREJTVÉNY

HIRDETÉS

A Kortárs Kiadó szeretettel meghívja

LL..  SSiimmoonn  LLáásszzllóó::  VVeerrsseennyyhhááttrráánnyy
A (kultúr)politika fogságában

címû új könyvének bemutatójára.
BEMUTATJA: LLeezzssáákk  SSáánnddoorr az Országgyûlés alelnöke

KÖSZÖNTÕT MOND: DDrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa a megyei közgyûlés elnöke
A BESZÉLGETÉST VEZETI: BBaakkoonnyyii  IIssttvváánn irodalomtörténész

A BEMUTATÓ HELYE: Szent István Mûvelõdési Ház, Szfvár., Liszt Ferenc u. 1.
IDEJE: 2007. október 11., csütörtök 18 óra

„Ha Magyarország történetére csak egy pillantást is vetünk
Szent Istvántól a legutóbbi idõkig, nemcsak hódító vagy hon-
védõ háborúkat, szabadságharcokat, forradalmakat és meg-
torlásokat láthatunk, és nemcsak az államszervezés, a politika,
a gazdaság puszta létért való küzdelem századait, de szembe-
tûnõ az a küzdelem, az az erõfeszítés is, amit kedvezõ és keser-
vesen nehéz idõkben egyaránt, legjobbjaink a magyarság mû-
velõdéséért kifejtettek. Egyház és állam, egyháziak és világiak
jól tudták, hogy csak vesztes lehet az a nép, de az a hatalom is,
amely az oktatás, nevelés, mûvelõdés dolgában leszakad a vi-
lágból. Pontosan látták, hogy bármely nép, vagy akármilyen
államiság jövõjét sem lehet csupán a hadak útján biztosítani.
Mert a külsõ hódítás a történelmi pillanat mûve, amit a követ-
kezõ pillanat már vereségre és veszteségre is válthat. A belsõ

építkezés azonban mindenkor a jövõt szolgálta, és hatása évszázadokban mérhetõ, eredmé-
nyeit pedig nem lehet kisebb-nagyobb csatákban elveszíteni. Ezt a belsõ építkezést szolgálja
L. Simon László mozgósító erejû tanulmánykötete. Tényfeltáró elemzések, egészséges ve-
szélytudat, cselekvõ programok. A kedvezõ történelmi idõ reményével, esélyével és Platón
figyelmeztetésével ajánlom az olvasó figyelmébe: »Ha bölcs és becsületes polgárok lemonda-
nak arról, hogy saját maguk irányítsák a közösség életét, akkor az lesz a büntetésük, hogy os-
tobák és gazemberek fognak uralkodni rajtuk.«” Lezsák Sándor
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