
A Nemzeti Emlékhely
ügyében jelentős fejle-
ményekről számoltak be

az illetékesek. A megyei önkor-
mányzat a nemzeti emlkékhe-
lyekről szóló törvénytervezetet
terjeszt az országgyűlés elé.

2
Az olimpiai mozgalom
népszerűsítésének je-
gyében, a pekingi

olimpiára készülve kisebb kon-
ferenciát tartottak szeptember
28-án pénteken Székesfehér-
váron, a Hiemer-házban.

4
Csákváron ünnepélyes kö-
rülmények között adták át
az új mentőállomást. Az

avatón jelen voltak a település, a
megye és az Országos Mentőszol-
gálat vezetői, a kulturális műsorról a
helyi iskola diákjai gondoskodtak.

Több mint egy esztendeje,
Spányi Antal megyéspüspök
kezdeményezésre indult út-

jára a  Székesfehérvári Egyházmegyé-
ben az a vállalkozás, hogy Szent Imre
herceg születésnek ezredik évforduló-
ját méltóképpen ünnepeljék meg.
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Értékelés a félév
munkájáról
A Fejér Megyei Közgyűlés szeptem-
ber 27-én tartotta havi rendes
testületi ülését. – 3. OLDAL

Konferencia 
az esélyegyenlőségről
A tanácskozáson dr. Balogh Ibolya
elnök asszony köszöntötte a
résztvevőket. – 7. OLDAL

Rangos elismerés 
a tudomány művelőinek
Beszélgetés Karsai Bélával, az egyik
legrangosabb elismerés, a Bolyai-
díj társalapítójával. – 8. OLDAL

Középiskola Bicskén
Bemutatkozik a Vajda János Gim-
názium, Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola és Szakiskola.

– 12. OLDAL
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Dég- Páratlan értékek
a Mezőföldön

MEGYEJÁRÓ – 10. OLDAL
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Dég- Páratlan értékek
a Mezőföldön
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AAzz  IInnffoorrmmaattiikkaaii  ééss  KKöönnyyvvttáárrii  SSzzöö--
vveettsséégg  sszzeerrvveezzéésséébbeenn  ééss  aa  NNeemmzzeettii
KKuullttuurráálliiss  AAllaapp  ttáámmooggaattáássáávvaall  22000077
õõsszzéénn  iissmméétt  ssoorr  kkeerrüülltt  aa  „„KKöönnyyvvttáá--
rraakk  öösssszzeeffooggáássaa  aa  ttáárrssaaddaalloomméérrtt””
oorrsszzáággooss  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattrraa..
FFeejjéérr  mmeeggyyéébbeenn  aa  VVöörröössmmaarrttyy  MMii--
hháállyy  MMeeggyyeeii  KKöönnyyvvttáárr  ffooggttaa  öösssszzee
1111  vváárroossii  kköönnyyvvttáárr  pprrooggrraammjjaaiitt,,  ééss
sseeggíítteettttee  iiss  aazzookk  mmeeggrreennddeezzéésséétt..

Az október 2-12. közötti program-
sorozat, a „Nagy Olvashow” a
társadalom minden korosztályá-
nak – az egészen kicsiktõl a nagy-
mamákig és a nagypapákig – fi-
gyelmét igyekszik ráirányítani az
olvasásra. A könyvtárak ország-
szerte élményt adó programokkal
készültek a babák és szüleik, a
kölykök, a tinik, a nagyik látoga-
tására. A programsorozat közép-
pontjában idén is a Könyves Vasár-
nap állt október 7-én. A könyvtá-
rak rendkívüli nyitva tartással,
sokféle játékkal várták az érdeklõ-
dõket. Központi helyszín a nem-
régiben átadott, új Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Infor-
mációs Központ volt Debrecen-
ben. A programsorozat céljai kö-
zött szerepel az is, hogy bevezesse
a következõ évek európai uniós
nagy olvasási programját, a
„Nyisd ki a könyvet”. A közös
programhoz a közkönyvtárak, az
iskolai, felsõoktatási és egyházi
könyvtárak a székhelyük szerinti
megyei könyvtárral, a budapesti
intézmények pedig a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárral együtt-
mûködve tudtak csatlakozni. Fejér
megyében a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár fogta össze 11
városi könyvtár programjait, és
segítette is azok megrendezését a
Nemzeti Kulturális Alap pályáza-
tán elnyert 1 millió 200 ezer forint
támogatásból.

AAzz  eeggyykkoorrii  kkiirráállyyii  bbaazziilliikkaa,,  aa  sszzéékkeessffee--
hhéérrvváárrii  NNeemmzzeettii  EEmmlléékkhheellyy  üüggyyéébbeenn
jjeelleennttõõss  ffeejjlleemméénnyyeekkrrõõll  sszzáámmoollttaakk  bbee
aazz  iilllleettéékkeesseekk..  ÍÍggyy  ppééllddááuull  aarrrróóll,,  hhooggyy
bbeelláátthhaattóó  kköözzeellssééggbbee  kkeerrüülltt  aa  PPrrééppoosstt--
ssáággii  MMúúzzeeuumm  lléétteessííttééssee  iilllleettvvee,,  hhooggyy  aa
mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt    aa  nneemmzzeettii  eemm--
lléékkhheellyyeekkrrõõll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyytteerrvveezzeetteett
tteerrjjeesszztt  aazz  oorrsszzáággggyyûûllééss  eelléé..

Konkrét terv formáját öltötték a
Romkertre vonatkozó elképzelések.
Szabó Zoltán építész készítette el a
rajzokat, amelyek  szerint Szent Ist-
ván egykori sírja felett kõbõl mintegy
újjáépítenék a valamikori monumen-

tális székesegyház metszetét. A fede-
zet az úgynevezett Királyi séta prog-
ram keretében rendelkezésre áll.

A Megyei Múzeumok Igazgató-
sága fogja mûködtetni a királyi bazi-
lika kõemlékeit, történetét bemutató
múzeumot. A gyûjtemény kialakítá-
sához a város átengedte az emlék-
hely melletti épület használatát. A
megnyitást legkésõbb 2009 elejére
tervezik.

A megyei közgyûlés elnöke, dr.
Balogh Ibolya és alelnöke, Balsay
István sajtótájékoztatón üdvözölték
a régóta szorgalmazott elõrelépést,
és mindketten a megye támogatásá-
ról biztosították az immár konkrét
terveket. Balsay István elmondta azt
is, hogy egy törvénytervezetet ter-
jesztenek az országgyûlés elé, amely
a nemzeti emlékhelyek létesítését és
fenntartását szabályozná.

Nagy olvashow 

SSzzeepptteemmbbeerr  1155--éénn  sszzoommbbaattoonn  ttaarrttoottttaa
éévvnnyyiittóójjáátt  iilllleettvvee  eellssõõéévveess  hhaallllggaattóóiinnaakk
ffooggaaddaalloommttéétteelléétt  aa  NNyyuuggaatt--MMaaggyyaarroorr--
sszzáággii  EEggyyeetteemm  GGeeooiinnffoorrmmaattiikkaaii  KKaarraa..
AA  VVöörröössmmaarrttyy  SSzzíínnhháázzbbaann  rreennddeezzeetttt
üünnnneeppssééggeenn  AAllbbeerrtt  LLeevveennttee,,  aazz  eeggyyee--
tteemm  rreekkttoorrhheellyyeetttteessee,,  MMáárrkkuuss  BBééllaa,,  aa
kkaarr  ddéékkáánnjjaa  ééss  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa  mmee--
ggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  kköösszzöönnttööttttee  aa
mmeeggjjeelleenntteekkeett,,  kköözzttüükk  iiss  kkiieemmeelltteenn  aa
kkaarroonn  ttaannuullmmáánnyyaaiitt  aazz  iiddéénn  mmeeggkkeezzddõõ
227700  eellssõõss  ddiiáákkoott,,  iilllleettvvee  aazz  AAllmmaa  MMaatteerr
eemmlléékkéérreemmmmeell,,  KKöözzttáárrssaassáággii  öösszzttöönn--
ddííjjjjaall  jjuuttaallmmaazzootttt  ffeellssõõbbbbéévveesseekkeett..  

Az elnök asszony bevezetõként kiemel-
te, hogy jelkép értékû, hogy a tanév-
nyitó színhelyéül a patinás, ám a XXI.
századi igények szerint korszerûsített
Vörösmarty Színházat választották. Ez
is arra hívja fel a figyelmünket –
mondta, hogy a múlt értékei és a mo-

dern tudás összekapcsolódnak, feltéte-
lezik egymást. Rámutatott, hogy az
egyetemi karon minden feltétel magas
szinten adott, vagy heteken belül adott
lesz ahhoz, hogy a hallgatók korábbi-
nál is nagyobb léptekkel haladjanak a
tudás megszerzésének útján. Ugyanis
az intézmény történetének legnagyobb
fejlesztése áll közvetlenül befejezés
elõtt. Rövidesen birtokba vehetik a Bu-
dai úti új épületüket, a térinformatikai
tudásközpontot, és befejezõdik a hosz-
szúsétatéri kollégium felújítása, kor-
szerûsítése is. A munkálatok összértéke
meghaladja a 750 millió forintot. A me-
gyei önkormányzat vezetõje ezúttal
sem mulasztotta el a lehetõséget, hogy
azokat a hallgatókat, akik az ország
más tájairól érkeztek, arra biztassa, ra-
gadják meg az alkalmat: a következõ
hónapokban és években ismerjék meg
Fejér megye tájait, a Velencei-tó kör-
nyékét, a Bakonyt, a Vértest, vagy ép-
pen Gorsium ókori kincseit. Fedezzék
fel más természeti vagy építészeti, mu-
zeális, illetve néprajzi kincsünket, gaz-
dagodjanak újabb és újabb élmények-
kel.

Határozott
elõrelépés  

Évnyitó 
és fogadalomtétel
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napirendi javaslat két zárt ülési
és huszonnyolc nyílt ülési napi-
renddel került elõterjesztésre. A
nyílt ülésen dr. Balogh Ibolya el-

nök a zárt ülésen elhangzottakról
annyit mondott el, hogy az október
23-i ünnepségek alkalmával átadásra
kerülõ két díszpolgári cím odaítélésé-
rõl döntöttek. A másik napirenden
megtárgyalásra került az 1,2 milliár-
dos hitelfelvételre kiírt közbeszerzési
eljárás. Több pályázó közül az OTP
nyerte el a testület megbízását, szer-
zõdést velük kötnek majd. Ez egy

rendelkezésre álló hitel, s a megye
csak akkor veszi majd igénybe, ha
olyan beruházás elõtt állnak, amely-
hez önrészt kell biztosítani, hiszen
csak fejlesztésre lehet felhasználni,
mûködtetésre nem. 

Az elnök asszony megelégedéssel
nyugtázta, hogy a Fejér Megyei Ön-
kormányzat költségvetésnek elsõ fél-
éves teljesítése a jogszabályoknak és
az elõzõ évi költségvetésben megha-
tározottaknak megfelelõen teljesült.
Hozzátette, már látható, hogy azok a
bevételek, amelyeket a második félév-

re terveztek, az év végig nem fognak
teljesülni. Ennek oka döntõen a kor-
mányzati központi költségvetésben
elhatározott levonások. Ilyen például
az illetékbevételek nagyarányú csök-
kenése, mely féléves szinten 480 mil-
lió forint bevételkiesést jelent.

Következõ napirendi pontban a
volumenkorlát bevezetése kapcsán a
Fejér Megyei Szent György Kórház
gazdasági-pénzügyi helyzetének vál-
tozásáról folyt a diskurzus. Majd a
megyei kórház konszolidációs prog-
ramjának megtárgyalására, valamit
kapacitásainak optimális kihasználá-
sára és fejlesztési tervének felülvizs-
gálatára került sor. A Fejér Megyei
Szent György Kórház strukturális át-
alakításának megkezdésérõl szólva az
elnök asszony elmondta: az intéz-
mény esetében a központi döntéseket
figyelembe kellett venni, s azok nyo-
mán kezdték el a munkálatokat.
Mindeközben folyamatos egyeztetés
zajlik az érintett szakszervezetekkel,
az orvosi kamarával, az orvostársa-
dalom képviselõivel és az önkor-
mányzat megfelelõ bizottságaival.  

A közgyûlés elnöke kiemelte, kívá-
natos, hogy a megye és a város önkor-
mányzata, valamint a dunaújvárosi
városvezetés közösen tárgyalja meg
az egészségügyi ellátás kérdését és an-
nak javítása érdekében együttmûkö-
dési megállapodás keretében fogadják
el a közös intézkedésre vonatkozó ha-
tározatokat. – SZÜCS

Szeptemberi közgyûlés

Értékelések a félév munkájáról
A Fejér Megyei Közgyûlés szeptember 27-én tartotta havi rendes
ülését. A testület legfontosabb témája a Szent György Kórház
kapacitásának optimális kihasználására, illetve konszolidációs
programjára vonatkozó intézkedési terv és a költségvetés elsõ
féléves teljesítésérõl összeállított beszámoló volt. 

A

Sajtótájékoztatót tartott 2007. október 8-án a megyeházán
dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke és  Mahlerné
Köfner Anikó szakértõ, gyógypedagógus, a Más Fogyaté-
kos Gyermekekért Alapítvány elnöke. A megyei önkor-
mányzat és az alapítvány partnerségi programja folytató-
dik az autista gyermekekért és családjukért. Dr. Balogh
Ibolya, a megyei közgyûlés elnöke tájékoztatójában el-
mondta: az Európa Tanács 2004 és 2006 között mûködte-
tett szakmai bizottságának célja volt, hogy  az autizmus-
sal élõ gyermekek oktatása és integrációja területén „Aján-
lást” készítsen a tagországok kormányai számára. Az Eu-
rópa Tanács a szakmai munka lezárásaként megfogal-
mazta „Ajánlását”, amely tartalmazza, hogy pontos, elér-
hetõ adatbázisra van szükség az autizmus spektrum za-
varban érintett gyermekek számáról, annak érdekében,

hogy a döntéshozók megfelelõen tervezhessék a szükséges
szolgáltatásokat. Illetve a tagországoknak olyan jogszabá-
lyi hátteret kell létrehozniuk, mely biztosítja az autizmus
spektrum zavarral élõ gyermekek jogait arra, hogy szük-
ségleteiknek megfelelõ oktatásban részesüljenek. És szük-
ség van megfelelõ erõforrások biztosítására a jogszabályok
teljes körû bevezetésére. Az elnök asszony kifejtette, hogy
az Európa Tanács „Ajánlásának” megfelelõ gyakorlatot
fontosnak tartja. Az „Egyenlõ esélyek mindenkinek” Eu-
rópai Évben pedig különösen fontos, hogy elhárítsa azokat
az akadályokat, amelyek a gyakorlati megvalósítás útjában
vannak.  

Mahlerné Köfner Anikó elmondta, hogy minden tör-
vénykezés vagy ajánlás hatékonysága a mérhetõ eredmé-
nyektõl függ. Ezért a Más Fogyatékos Gyermekekért Ala-
pítvány egy Fejér megyei adatbázis létrehozásán dolgozik
a szakemberek és a szülõk bevonásával, annak érdekében,
hogy a kistérségek és a megye döntéshozói megfelelõen
tervezhessék az autizmus specifikus szolgáltatásokat. 

A partnerségi program
folytatódik
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AAzz  oolliimmppiiaaii  mmoozzggaalloomm  nnééppsszzeerrûûssíí--
ttéésséénneekk  jjeeggyyéébbeenn,,  aa  ppeekkiinnggii  oolliimmppii--
áárraa  kkéésszzüüllvvee  kkiisseebbbb  kkoonnffeerreenncciiáátt
ttaarrttoottttaakk  sszzeepptteemmbbeerr  2288--áánn  ppéénnttee--
kkeenn  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárroonn,,  aa  HHiieemmeerr--
hháázzbbaann..  AAzz  eellõõaaddóókk  kköözzöötttt  vvoolltt  aa
MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  eellnnöökkee,,
SScchhmmiitttt  PPááll..

Az impozáns helyszínen a konfe-
rencia résztvevõit dr. Balogh Ibo-

lya, a megyei közgyûlés elnöke és
Warvasovszky Tihamér, a város
polgármestere köszöntötte.

Molnár Zoltán, a magyar olim-
piai csapat vezetõje nemrég tért
haza a pekingi csapatvezetõi érte-
kezletrõl, és arról számolt be,
hogy a játékok elõkészületei na-
gyon elõrehaladottak – és megje-
gyezte, hogy Magyarország
mennyire messze áll attól, hogy
olimpiát rendezhessen.

Schmitt Pál arról beszélt, hogy
bár a sport a szociális kohézió fon-
tos eszköze – a kormányok a költ-
ségvetésnek mindössze két ezrelé-
két fordítják a támogatására.

Az elõadásokat követõ vitában dr.
Balogh Ibolya ismét szót kért. Hoz-
zászólásának központi témája a Ve-
lencei Tavi Vízi Sportiskola volt.
Elmondta, hogy a nagy múltú, szá-
mos olimpiai bajnokot is elindító
intézmény épületei, létesítményei
sürgõs felújításra szorulnak, ám a
kormány magára hagyta a fenntar-
tó megyei önkormányzatot – há-
rom benyújtott pályázatból egyet
sem támogattak.

M e g y e i  h í r e k

110000  éévveess  aa  ccsseerrkkéésszzeett  ccíímmmmeell  rreenn--
ddeezzeetttt  kkiiáállllííttáásstt  aa  vviilláágg  lleeggkkiitteerr--
jjeeddtteebbbb  ggyyeerrmmeekk--  ééss  iiffjjúússáággii
sszzeerrvveezzeettéénneekk  sszzéékkeessffeehhéérrvváárrii  IIVV..
kkeerrüülleettee..  AA  ttáárrllaattnnaakk  aa  MMeeggyyeeii
MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt  aadd  hheellyyeett..  

A megnyitón a rendezvény fõvéd-
nökeként  dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyûlés elnöke mondott kö-
szöntõt. Bevezetõ szavaival rámu-
tatott, hogy az ifjúság felelõsségtel-
jes nevelése kortól függetlenül a
társadalom egyik legfontosabb fel-
adata. E feladat jelentõsége napja-
inkban még nagyobb lett – folytat-
ta – mai rohanó világunkban az

emberi, erkölcsi tartás és a család
összetartó ereje is gyengülni látsza-
nak. A továbbiakban méltatta a Ma-
gyar Cserkész Szövetség szerepét
ezen tendenciák elleni küzdelem-
ben, és megnyugtatónak nevezte,
„hogy gyermekeinket az iskola és a
szülõi ház falain kívül mások is
tisztességre, becsületességre, igaz-
ságosságra, fegyelemre, összetar-
tásra, kitartásra, és a kulturális ha-
gyományok ápolására tanítják”.
Kiemelte, hogy a mozgalom a sza-
badidõ hasznos eltöltésének bizto-
sításával, a közösségteremtéssel se-
gít az olyan szenvedélybetegségek
megelõzésében is, mint az internet-
függõség, a kábítószerezés vagy az
alkoholizmus. Befejezésül Teleki
Pál, a hazai cserkészmozgalom
egyik kiemelkedõ alakja gondolatát
idézte: „A lendület; az akarat, az
önbizalom viszi az embert, a gyer-
meket elõre. A nagy, fegyelmezett
nemzeteknek ez az ereje.” 

Kiállítás 
a cserkészet
történetérõl  

Az olimpia
mindenkié 

AA  PPaannnnoonn  EEggyyeetteemm  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrrraa
kkiihheellyyeezzeetttt  kkééppzzéésseeii  22000077..  sszzeepptteemmbbeerr
2211--éénn  ttaarrttoottttáákk  üünnnneeppééllyyeess  éévvnniiyyttóójjuukkaatt
aa  vváárroosshháázzaa  nnaaggyy  ttaannááccsstteerrmméébbeenn..  
AA  FFeejjéérr  iilllleettvvee  VVeesszzpprréémm  mmeeggyyee  vveezzeettõõ--
iinneekk  kköösszzöönnttõõii  uuttáánn  ddrr..  RRééddeeyy  ÁÁkkooss
rreekkttoorr  mmoonnddootttt  üünnnneeppii  bbeesszzééddeett,,  mmaajjdd
aazz  eesseemméénnyytt  aazz  eesskküüttéétteell  ééss  aazz  üünnnneeppéé--
llyyeess  hhaallllggaattóóvváá  ffooggaaddááss  zzáárrttaa..

Kiemelendõ és az évnyitón is többször
hangsúlyosan elhangzott, hogy az
egyetem és az Albacomp Zrt. együtt-
mûködési megállapodást kötött; a pél-
dátlanul szoros együttmûködés kereté-
ben a  Zrt. segíti az oktatás színvonalá-
nak fejlesztését, az egyetem pedig
messzemenõkig figyelembe veszi a tár-
saság szakemberigényeit. Ezt az össze-
fogást méltatta köszöntõjében dr. Ba-
logh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke is. Rámutatott annak jelentõsé-
gére, hogy a cég szerepet vállal a hallga-
tók elméleti és gyakorlati képzésében, a
tananyagfejlesztésben. Mint mondta:
„az oktatást, a szakképzést így is lehet,
sõt: így kell korszerûsíteni, nem pedig
követhetetlen reformok reformjaival”. 

Az elnök asszony beszédében ki-
emelte: „Térségünk nemcsak történel-
mi kincseirõl nevezetes, hanem fejlett
ipara és gazdasága miatt is meghatáro-
zó szerepet tölt be. Éppen ezért elen-
gedhetetlenül fontosnak tartom, hogy
Önök, akik ismereteiket nálunk gazda-
gítják, mielõbb értékes tudással, szakér-
telemmel gyarapítsák, erõsítsék tovább
Fejér megye gazdasági erejét.” Majd így
folytatta: „Ne feledjék, Kedves Fiatal
Barátaim, hogy kizárólag Önökön mú-
lik, élnek-e a lehetõséggel. Minden
adandó alkalmat ragadjanak meg, hogy
tudásukat tovább gazdagítsák. Hasz-
nálják ki az idõt, hogy megtalálják majd
helyüket a munkaerõ-piacon, és szak-
mai felkészültségüket, tárgyi tudásukat
sikeresen tudják majd alkalmazni.”

A Pannon Egyetemen
is elkezdõdik a tanév
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mentõállomás elsõként szolgálat-
ba álló „legénysége” a szolgálat
fõigazgatójától vehette át az in-
tézményt, és ezúttal az avató kö-

zönségének is lehetõsége volt az épület
megtekintésére

Az egyik ünnepi beszédet dr. Ba-
logh Ibolya, a megyei közgyûlés elnö-
ke mondta el. „Mindannyian láttunk
és hallottunk már szirénázó mentõau-
tót. Ilyenkor általában a félelem és ag-
gódás vegyes érzelmei kavarognak
bennünk. Másfelõl azt gondolom,

mégis megnyugtató számunkra, ha
velünk, családtagjainkkal, szerette-
inkkel vagy ismerõseinkkel valami baj
történik, van, akitõl azonnal segítsé-
get kérhetünk, és ami még legfonto-
sabb, hogy kapunk is.” – kezdte beszé-
dét az elnök asszony. Majd így folytat-
ta, méltatva az intézmény jelentõsé-
gét: „Mától a gánti, vértesacsai,
zámolyi, csákberényi és vértesboglári
emberek még nagyobb biztonságban
érezhetik magukat. Hiszen ha baleset
történik, az imént említett öt telepü-

lésen élõket is idõben, a kritikus 15
percen belül tudják majd ellátni a
szakemberek.”

Fejér megyének ez a térsége, külö-
nösen a 81-es fõút, közlekedési szem-
pontból veszélyesnek számít. Ezért is
örömteli, hogy a mentõk térképén
megszûnt egy fehér folt a mentõállo-
más átadásával.

Az elnök asszony hangsúlyozta: a
kormánynak és az önkormányzatok-
nak közös a felelõsségük az emberek
egészségügyi ellátásáért. „Ezt a tényt,
kérem, senki ne hagyja figyelmen kí-
vül - már csak azért se, mert e kötele-
zettséget törvények írják elõ.” –
mondta és egyúttal kinyilvánította: a
Fejér megyei önkormányzat készen
áll az együttmûködésre: „Együtt sze-
retnénk dolgozni mindenkivel az
emberek érdekében, de az együttmû-
ködéshez legalább két fél, vagyis
partner kell…” 

A

Új mentõállomás Csákváron
Csákváron ünnepélyes körülmények között adták át az új mentõ-
állomást. Az avatón jelen voltak a település, a megye és az Orszá-
gos Mentõszolgálat vezetõi; a kulturális mûsorról pedig a helyi is-
kola diákjai és a Vértesboglári Ifjúsági Tánccsoport gondoskodtak.

HIRDETÉS

22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn,,  vvaassáárrnnaapp
nnééppzzeenneeii  kkoonncceerrtteett  sszzeerrvveezzeetttt  aa  MMaa--
ggyyaarr  KKóórruussookk  ééss  ZZeenneekkaarrookk  SSzzöövveett--
ssééggee  ((KKÓÓTTAA))  aa  ZZeennee  VViilláággnnaappjjaa
ttiisszztteelleettéérree  aa  bbuuddaappeessttii  NNéépprraajjzzii
MMúúzzeeuummbbaann..    

Fejér megyébõl a szabadegyházi Pet-
rence Citerazenekar (Nagy László
vezetésével), a Pázmándi Népdalkör
és Citerazenekar (Domak Anikó ve-
zetésével) és a Szedtevette zenekar
(Juhász Zsófia vezetésével) képvi-
selte a megyei népzenészeket. Vala-
mennyi együttes Aranypáva díjas. 

Fejér megyeiek
a KÓTA koncertjén 
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eszédet mondott 
a megemlékezésen
Borbély István pol-
gármester és dr. Ba-

logh Ibolya, a Fejér Me-
gyei Közgyûlés elnöke. Az
elnök asszony megem-
lékezésében kiemelte az
aradi vértanuk kivégzésé-
nek emléke máig mély
nyomokat hagyott a nem-
zeti emlékezetben. Mi sem
bizonyítja ezt jobban,
mint az, hogy több mint
150 év után is élõ történel-
mi eseményként kezeljük

október 6-át, amelynek
tanulságai intenek, figyel-
meztetnek bennünket.

Beszédében hangsú-
lyozta mit jelent a haza
parancsa, a nemzet iránti
felelõsség. Márai Sándort
idézve elmondta: „Az élet-
nek értéket csak a szolgá-
lat adhat, amellyel az em-
berek ügye felé fordu-
lunk.” Majd így folytatta:
„Az aradi vértanú tábor-
nokok és elsõ felelõs mi-
niszterelnökünk felelõssé-
get vállaltak – nemcsak

eszményeikért, hanem minden tettü-
kért, a gondjaikra bízott emberekért
és a magyar nemzet sorsának, jövõjé-
nek alakításáért. (…) Nem kétséges,
hogy Magyarországnak ma is, sõt: ta-
lán minden korábbinál jobban nagy
felelõsségtudattal bíró, a nemzet érde-
kében cselekvõ emberekre van szük-
ség, hogy végre ne félve várjuk a kö-
vetkezõ hónapokat, éveket, hanem a
jövõben bízva. Ha a múltra, a történe-
lemre gondolunk, nem kétséges: ha-
gyományaink, kultúránk, néprajzi,
építészeti értékeink, tudósaink és
nemzeti hõseink révén méltóak va-
gyunk arra, hogy emelt fõvel, ma-
gyarságunkra büszkén járjunk a vi-
lágban.”

Batthyány Lajos és az aradi vérta-
núk emléke mindig figyelmeztet ben-
nünket arra: milyen erkölcsi köteles-
ségeink vannak hazánkkal szemben.
Nem szabad ezt senkinek sem elfeled-
ni, a hétköznapok embert próbáló cse-
lekvései során sem. – zárta beszédét
dr. Balogh Ibolya.

17 közgyûjtemény mutatkozik be a
Nemzeti Kulturális Alap és a székesfe-
hérvári Szent István Király Múzeum
október 12-én nyíló, közös kiállításán. A
tárlaton 74 kortárs képzõmûvész mint-
egy száz mûtárgyát tekintheti meg a
közönség. Az alkotások az NKA 2005. és
2006. évi mûtárgyvásárlási támogatásá-
nak köszönhetõen kerültek a kiállító
intézmények birtokába. A Szent István
Múzeum Csók István Képtárában az
ország legrangosabb közgyûjteményei
jelennek meg. Nemcsak a szakma, de a
nagyközönség számára is izgalmas kér-
dés, hogy egy-egy intézmény milyen

elképzelések mentén fejleszti, gyarapít-
ja kortárs képzõmûvészeti gyûjtemé-
nyét. A reprezentatív gyûjteményes ki-
állítás alkalmat teremt arra is, hogy
szakmai dialógus kezdõdjön a múzeu-
mi lehetõségekrõl, új intézményi funk-
ciókról, a kortárs közgyûjtemények
szerepérõl, helyzetérõl és jövõjérõl.

A Megnyitó 2007. október 12-én, pén-
teken délután 3 órakor a Csók István

Képtárban lesz (Bartók Béla tér 1.) Kö-
szöntõt mond dr. Harsányi László az
NKA elnöke. A kiállítást megnyitja Ko-
vács Péter mûvészettörténész, az NKA
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégiumá-
nak elnöke.
AA  kkiiáállllííttááss  mmeeggtteekkiinntthheettõõ:: 2007. decem-
ber 31-ig, hétköznap 10-19 óráig, hét-
végén 10-18 óráig. Minden hónap elsõ
hétfõjén zárva.

HIRDETÉS

Az aradi vértanúkra emlékeztek

B

Együttállás
„2005-2006”
Kiállítás a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeumban

Fejér Megye Közgyûlése és Polgárdi Város Önkormányzata kö-
zös ünnepségen emlékezett meg az aradi vértanúkról és gróf
Batthyány Lajos miniszterelnökrõl haláluk évfordulóján, 2007.
október 6-án, szombaton 10 órakor Polgárdiban, a néhai mi-
niszterelnök szobránál, a Városháza melletti téren.
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Barátság Klubmozi
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

2007. október 15–16., 18 és 20 óra 

ZUHANÓREPÜLÉS
Színes magyar akciófilm

Lugossy István Széna tér ‘56 címû 
filmjét 2007. október 15-20-ig elõzetes 

egyeztetés alapján iskolai csoportok
számára kedvezményesen vetítjük.

2007. október 18–20., 
és 22-én 18 és 20 óra 

ÕFELSÉGE PINCÉRE
VOLTAM

Színes cseh-szlovák filmszatíra
Bohumil Hrabal regénye alapján

2007. október 25., 18 óra 

Sándor Pál rendezõi sorozata
SÁRIKA, DRÁGÁM

Fekete-fehér magyar film (1971)

2007. október 25., 20 óra, 
illetve 26-27-én 18 és 20 óra

CANDY
Színes ausztrál film

2007. október 29-30., 18 és 20 óra

FARKAS

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

támogatásával mûködik.

konferencián dr. Balogh Ibolya, a
megyei közgyûlés elnöke köszön-
tötte a résztvevõket, György Gá-
bor, az Európai Bizottság ma-

gyarországi képviseletének vezetõje az
Egyenlõ esélyeket mindenki számára
nemzetközi év eseményeit, hatásait és
eredményeit elemezte, szólt az Európai
Bizottság céljairól, terveirõl. A tanács-
kozást pedig Márton Zoltán, az Esélyek
Háza igazgatója nyitotta meg.

Dr. Balogh Ibolya köszöntõjében el-
mondta, hogy a Fejér megyei intézmé-
nyek szakemberei eddig is azon voltak,
hogy az akcióév mottójának szellemé-
ben felhívják az emberek figyelmét az
igazságosságra, a szolidaritásra, arra,
hogy a diszkrimináció különbözõ for-
mái ellen hatékonyabban kell fellépni.
Még mindig elõfordul egy-egy példa a
nemi, faji, etnikai származásból, a val-
lásból vagy a meggyõzõdésbõl, a fogya-
tékosságból vagy az életkorból, a szexu-
ális irányultságból eredõ hátrányos
megkülönböztetésre. 

Megemlítette: megelégedéssel olvas-
ta a konferencia programjában, hogy a
gyermekvédelem, a romák médiában
való megjelenése és az oktatás mellett a
nõk helyzete is kiemelt témaként
szerepel.  Külön kitért az elesettek, a ki-
szolgáltatottak és az önhibájukon kívül
hátrányos élethelyzetbe került emberek
sorsára. Mint mondta, erre az szolgáltat
nyomós okot, hogy a Fejér Megyei Ön-
kormányzat 32 intézményének többsé-
ge ápoló-gondozó, szociális, gyermek-
védelmi és gyógypedagógiai feladatokat
lát el. „Miután a megyei közgyûlés el-
nökének választottak, személyesen lá-
togattam végig valamennyit” – emlé-
kezett vissza – „és megdöbbentett, ami-
vel szembesülnöm kellett”. „Pedig az
idõs, beteg emberekrõl a társadalomnak

épp úgy gondoskodnia kell, mint ahogy
a kormányzat is felelõséggel tartozik
azért, hogy a megyék kötelezõ feladata-
inak ellátásához biztosítottak legyenek
a pénzügyi, gazdasági feltételek” –
folytatta, hozzátéve, hogy itt az esély-
egyenlõség, az egyenlõ bánásmód, a
törvény elõtti egyenlõség nemcsak tole-
rancia, sokkal inkább pénzkérdés. 

Az oktatási szekcióülést Kardos Ani-
ta, a Tempus Közalapítvány kommuni-
kációs vezetõje vezette, a nõk elleni erõ-
szakról tanácskozó szekciót pedig
Ádámné Dunai Irén, az SZMM fõosz-
tályvezetõ-helyettese.

A

Konferencia az esélyegyenlõségrõl
Az Esélyek Háza Székesfehérvári Esélyegyenlõségi Iroda és a
Europe Direct Fejér Megyei Irodájának szervezésében szakmai
konferenciát tartottak a megyeházán 2007. szeptember 26-án. A
tanácskozás az Egyenlõ esélyeket mindenki számára nemzetközi
év, illetve a IV. esélyegyenlõségi hónap kiemelt eseménye volt. A
megnyitó beszédek után elõadások hangzottak el a gyermekvéde-
lem utóbbi tíz évérõl és a romák médiabeli megjelenésérõl. A dél-
utáni szekcióüléseknek az esélyegyenlõség oktatásban történõ ér-
vényesülése és a nõk elleni, családon belüli erõszak voltak a témái.

Hivatásuk mesterei 
A Fejér Megyei Ipar- és Kereskedel-
mi Kamara megalakulása óta végez
mesterképzést és vizsgáztatást. Leg-
utóbb a regionális Operatív Prog-
ram támogatásával 8 szakmában 75
fõnek biztosították a mesterlevél
megszerzésének lehetõségét. A jelöl-
tek valamennyien sikeres vizsgát tet-
tek, a mesterlevelek átadására és es-
kütételükre szeptember 21-én került
sor a Gazdaság házában.

Dr. Balogh Ibolya: Az idõs,
beteg emberekrõl a társada-

lomnak épp úgy gondoskodnia
kell, mint ahogy a kormányzat
is felelõséggel tartozik azért,

hogy a megyék kötelezõ felada-
tainak ellátásához biztosítot-

tak legyenek a pénzügyi, 
gazdasági feltételek”  
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Gyógyszeripari, élelmiszeripari, koz-
metikai csomagoló eszközök, fröccsön-
tött és préselt mûanyag termékek elõál-
lításával, mûanyag alakító szerszá-
mok tervezésével, gyártásával foglal-
kozik. Ezen a területen ért el sikere-
ket, nem csak a határon túl és Európá-
ban, de világszerte is. Kezdetben, a
90-es évek elején, amikor létrehozta
elsõ gyárát, milyen nehézségeket, küz-
delmeket kellett végigélnie ahhoz, hogy
a nemzetközi gazdasági rendszerben
is helyt tudjon állni?

– Cégcsoportunk jogelõdje 1988-
ban alakult meg. 1997. szeptember 26-
án – tíz évvel ezelõtt–, abban az akvi-
zícióban, amely meghatározó volt a
cégcsoport kialakulásában, vettük meg
elsõ cégünket Orosházán. Ez jelenleg a

legidõsebb üzletszerzésünk – kezdi a
beszélgetést Karsai Béla, a Karsai Hol-
ding Rt. elnöke. Ezt követõen 1998-
2001-ig folyamatosan akviráltunk,
gyûjtöttünk, zöldmezõs beruházáso-
kat építtettünk, s ezzel párhuzamosan
1999-ben vetettük meg lábunkat az er-
délyi területen. Szentegyházán jelen
pillanatban egy háromezer négyzet-
méteres üzemmel dolgozunk, ötven
embert alkalmazva. A cégcsoport teljes
létszáma jelenleg valamivel több mint
ezer fõ. Orosházán, Tiszaújvárosban,
Veresegyházán, Kiskunfélegyházán,
Budapesten,  Pécsen és Körmenden
dolgozunk. Székesfehérvár továbbra is
a holding törzshelye. A megalakulás-
kor számunkra a legnagyobb gondot
az jelentette, hogy a kétszintû bank-
rendszer a mi elindulásunkhoz képest
késõbb indult, de amikor 1991-ben el-

kezdõdött, akkor jó lehetõséget adott,
hogy továbblépjünk, fejlõdjünk. Hite-
leket kaptunk ahhoz, hogy új épülete-
ket építsünk, gépeket vásároljunk.
Természetesen ez nehéz, de szép idõ-
szaka volt életünknek. Mint ahogyan
jelenleg másként jelentkeznek a prob-
lémák. Legnagyobb gondot a gazdaság
gyenge teljesítménye okozza.  Azt ta-
pasztaljuk, hogy a külföldi  megrende-
lõk elfordultak Magyarországtól, a jö-
võépítés szempontjából ez komoly ag-
godalomra ad okot. Reméljük, hogy a
gazdaságélénkítõ mechanizmusokat a
kormányzat mihamarabb elindítja, s
akkor láthatjuk a pozitív jeleket. Ha
mégsem indítja el, akkor annak is folya-
matosan tapasztalni fogjuk a negatí-
vumait, akár az árfolyam-politikára, és
az euró bevezetésre gondolunk, akár a
különbözõ túladóztatásra. Azt látjuk,
hogy egyelõre az adóprést mûködtetik. 

Mûvészetpártoló tevékenysége, mece-
natúrája ismert már évek óta. Támo-
gatója a kultúrának és a mûvészetnek.
Balatonszemesen mûködtet alkotóhá-
zat és mûvésztelepet. Miért tartja ezt
a küldetését fontosnak?

– Nyolc éve készült el egy olyan lé-
tesítményünk, amelynek egy része he-
lyet adhatott ilyen tevékenységnek. A
cégnek kiemelt törekvése, hogy a kul-
túra területén valamiféle mecenatúrát
gyakoroljon. Amikor a balatonszemesi
oktatási centrumot átadtuk, ezzel
nagyszerû helyet kaphattak a mûvé-
szek. Így minden év augusztus 20-tól
az alkotók foglalhatják el az oktatási
központunkat, amely ilyenkor átala-

A Bolyai-díj az egyik legmagasabb tudományos elismerés. Az ala-
pítók szándéka szerint a díj abban különbözik a tudományt elis-
merõ állami kitüntetések többségétõl, hogy garantálja, elérni csak
valóban rendkívüli, a világviszonylatban is kiemelkedõ ered-
ménnyel lehet. A kitüntetés egyik társalapítója, s egyben az
Amerikai-Magyar Alapítvány által létrehozott George Washing-
ton-díj kitüntetettje Karsai Béla vállalkozó. Az elnök-vezérigaz-
gatót interjúnkban gyáralapításának körülményeirõl, a mûvésze-
tek támogatásáról és közéleti szerepvállalásáról kérdeztük.

Beszélgetés Karsai Bélával, a Bolyai-díj társalapítójával

Rangos elismerés
a tudomány mûvelõinek

Karsai Béla a kép jobb oldalán a Bolyai-díj átadóünnepségén.
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I n t e r j ú

kul kulturális központtá: festõk, fafa-
ragók, szobrászok, keramikusok dol-
goznak ott. Az elkészült munkáikból
következõ év január végén tárlatot
rendezünk Székesfehérváron. Jó
hangulatú munka zajlik ott, megsze-
rettem a mûvészeket, és azt gondo-
lom, õk is megtalálták a helyüket. Ér-
deklõdnek a gyártástechnológiánk
iránt, mi pedig figyelemmel kísérjük
mûvészetüket. A kezdeményezéssel
hármas célunk volt: egyrészt
felkínálunk egy kis bemutatkozó le-
hetõséget az alkotóknak. Másrészt
nem elhanyagolható, hogy ezek révén
új munkák születnek, melyeket piacra
lehet vinni, és ez gazdagíthatja más
emberek otthonait. Harmadrészben
azok a barátságok, amelyek ott köt-
tetnek, számunkra is fontosak.
Célunk, hogy az alkotótábor helyet
adjon elméleti viták számára,  ahol a
mûvészeti kérdéseket, problémákat
meg lehet beszélni.  

Az Amerikai-Magyar Alapítvány által
létrehívott George Washington-díjjal
évente azokat tüntetik ki, akik a ma-
gyar kultúra, kereskedelmi kapcsolatok
és gazdasági hídverések révén elisme-
rést szereznek az USA-ban. A kitün-
tettek között az elmúlt év végén Ön is
szerepelt…

– Az elismerést visszaigazolásnak
tartottam, hiszen eddigi életem mun-
kásságát ismerték, értékelték. Bár én
úgy fogalmaztam akkor, hogy ez szá-
momra egy megelõlegezett bizalom,
hiszen ha megnézem, kik kapták eddig
ezt az elismerést – akkor látom, sok
tennivalóm van még. Hiszen ott szere-
pel Neumann János és George Pataky
neve az alapítók között, és megkapta
az elismerést Alexander
Brody is. Ezek a nevek
olyanok számomra, aki-
ket valóban érdemes kö-
vetni. Sokat kell még ten-
nem, hogy ezekkel az
emberekkel összevethetõ
legyen a teljesítményem.
Nyilván õk valamit al-
kottak, én vállalatot al-
kotok, és ezt „rakjuk ösz-
sze”. Úgy tûnik, a gazda-
sági kapcsolatok terén végzett munka
elismerést vívott ki az Amerikai-
Magyar Alapítvány kuratóriumában.     

A Bolyai-díjnak, a magyar tudomá-
nyos élet legmagasabb civil elismeré-
sének Ön az egyik társalapítója. Só-
lyom László köztársasági elnök a leg-
utóbbi díjátadás alkalmával úgy érté-
kelte: „üdvözlendõ a díjnak az a két
feltétele, hogy a világszínvonalú
eredményt alapvetõen itthon dolgozva
kell elérni, továbbá a díjazott tudós-
nak olyannak kell lennie, aki példa-
képül szolgálhat a fiataloknak, nem
csak tudományos eredményeit, hanem
egész életét tekintve.” A díjat elsõsor-
ban a mûszaki élet területén végzett
kutatások elismerésére alapították.
Talán nem véletlenül, de „kis magyar
Nobel-díjnak” is nevezik.

– Ez egy interdiszciplináris, szak-
maközi díj, minden tudományterület
számára átadható elismerés. Azon
magyar származású tudósoknak,
akik nemzetközi mércével mérve is
komoly eredményt értek el, s példa-
képül állíthatóak a magyar emberek
számára. Ritkán adható, csak minden
két esztendõben kerül átadásra. Ezért
is tartjuk értékesnek. Nem sokan ér-
hetik el, így mindenképpen fajsúlyos.
A díjhoz hozzátartozik Kiss István
alkotásaként egy Bolyai-szobor, vala-
mint egy 50 ezer dollár értékû csekk. 

A díjat négy alapító hozta létre
1988-ban, Somody Imréné, Somody
Imre, Lantos Csaba és én. Rá két esz-
tendõre csatlakozott alapítóként hoz-
zánk Alexander Brody és Várkonyi
Attila. Négy alkalommal adtuk át ed-
dig a díjat, legutóbb ez év szeptember
30-án. Az elsõt Freund Tamás agyku-
tató, a másodikat  Roska Tamás in-
formatikai mérnök, a harmadikat
Bor Zsolt lézerfizikus, a negyediket

pedig Lovász László ma-
tematikus kapta. Utóbbi
hosszú idõn át tanított
az Egyesült Államokban,
majd a Microsoft Kuta-
tásfejlesztési Intézetében
dolgozott, néhány évvel
ezelõtt visszatért Ma-
gyarországra és jelenleg
az ELTE matematikai
tanszékét vezeti. Ha mi
magyarok fontosnak

érezzük a tudás megbecsülést, és ezt
megfelelõ szintû emberek reprezen-
tálják, akkor egy olyan magyar tudo-

mányos díjjá válhat a Bolyai-díj,
amely a Nobel-díj mintájára hama-
rosan világhírnevet szerezhet. Ezért
is szerepeltetik egyes újságírók, és
kommunikációs cégek a „kis magyar
Nobel-díj” elnevezést. 

Ismert a közéleti szereplése, hiszen a
legutóbbi önkormányzati választáso-
kon polgármesterjelöltként indult
Fehérváron, s csak néhány szavazat-
tal maradt el a jelenlegi polgármes-
tertõl. Milyen tapasztalatokat vont le
a verseny végeredményébõl és folytat-
ja-e a megkezdett közéleti szerepvál-
lalását?

– Az alig néhány szavazat ponto-
san, 1500 voks volt, 750 embernek
kellett volna átfordulnia, s akkor
holtverseny alakul ki. Sajnos, a vá-
lasztásokról és az ott alkalmazott
módszerekrõl a véleményem egyér-
telmûen negatív. Nem  tartom túl
szerencsésnek, hogy negatív kam-
pánnyal, ferdítésekkel, csúsztatások-
kal nyernek meg választásokat. Soha
nem vet jó fényt arra, aki ezt folytat-
ja.  Úgy érzem, nem korrekt módsze-
rekkel gyõztek le. Más kérdés, hogy
eredményes volt. A negatív kampány
mindig azt minõsíti, aki azt folytatja.
Az, hogy egy vetélkedést ilyen mód-
szerekkel nyerünk meg, az én nor-
marendszerembe nem fér bele. Én
ilyen eszközöket nem is alkalmaz-
tam. Szívesen megbeszélném a pol-
gármester úrral egyszer, hogyan is
történtek olyan események a kam-
pányidõszakban, melyeket a mai na-
pig homály fed. Azt gondolom, egy-
szer talán érdemes lenne ezeket a
kérdéseket megvitatnunk. A fehérvá-
riak észrevették, keveset mozgok a
közéletben, mint ahogyan ez koráb-
ban is jellemezõ volt rám, hiszen a
munkám nagy részét nem a város-
ban, hanem Európában, Ázsiában,
Amerikában végzem. De igyekszem
úgy beállítani idõbeosztásomat, hogy
városi közügyekben a jövõben na-
gyobb szerepet tudjak vállalni, és
több idõ jusson  barátaimra, ismerõ-
seimre is. Most a cégvezetéssel kell
foglalkoznom. A választás lezárult,
kiértékelték. S hogy indulok-e a kö-
vetkezõ megmérettetésen, azt gondo-
lom, erre most még korai lenne bár-
mit is mondanom. – SZÜCS GÁBOR

„Ha mi magya-
rok fontosnak

érezzük a tudás
megbecsülését,

akkor a Bolyai-
díj, a Nobel-díj

mintájára hama-
rosan világhír-

nevet szerezhet.” 
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
Fejér megye délnyugati részén, a Me-
zõföldön Székesfehérvártól 55 kilomé-
terre, a 64-es út mellett helyezkedik el
a közel ezer éve lakott település, Dég.
Kedvezõ talajtani és éghajlati adottsá-
gai miatt Magyarország egyik legfrek-
ventáltabb mezõgazdasági területe ez.
Szántóin kiválóan termeszthetõk a ga-
bonafélék, a kukorica és a cukorrépa,
de egyes részei a szõlõkultúrának ad-
nak otthont. 

Dég története az Árpád-korba nyú-
lik vissza, tehát közel ezer éve lakott a
település. Neve a német eredetû Deeg,
Degu személynévbõl származik. A
község igazi fejlõdése az 1700-as évek
második felében indult el, amikor a
Festetics család itt választott magának
otthont. A helyszínválasztásban nem
elhanyagolható szempont volt a kiváló
mezõföldi talaj. A grófi család az 1800-
as évek elején nagyszabású építkezésbe
kezdett, megépítették a kastélyt, kiala-
kult az uradalmi központ és a kastély-
park. Ebben az idõben volt az urada-
lom jószágkormányzója Kováts Ferenc
mérnök, akinek fia Kováts Pál, Dég
egyik legjelesebb
szülötte, aki amellett,
hogy Gyõr város
tisztifõorvosa volt,
az irodalomköny-
vekbe is beírta ma-
gát. A reformkor ne-
ves írója volt õ és az
elsõ magyar nyelvû
vidéki lap, a „Ha-
zánk” szerkesztõje.
Õ teremtette meg
Gyõr városában a
magyar nyelvû
színház-kultúrát is. A II. világháborút,
mint majd minden mezõföldi település,
így Dég is megszenvedte. 1945 elején
heves harcok dúltak a környéken. Ezt
jelzi az is, hogy mind orosz, mind né-
met katonai temetõ és emlékmû is ta-
lálható a településen. A világháborút
követõen Dég területe és lakossága is je-
lentõsen lecsökkent. A község az 1950-

es nagy közigazgatási re-
formig Veszprém me-
gyéhez tartozott, amikor
is Fejér megyéhez csatol-
ták.

DÉG NAPJAINKBAN
Bár a településen két ter-
melõszövetkezet is van, a

lakosság nagy része ma már nem a me-
zõgazdaságban dolgozik. Mûködik
ugyan egy-két kisebb üzem, például fa-
telep, de a községben nincsen nagyobb
ipari létesítmény, így sokan vállalnak
munkát Székesfehérváron. Mindezek
mellett azért szinte minden háztartás –
ha csak a konyhakert szintjén is – de
ragaszkodik a föld megmûveléséhez. 

A FESTETICS-KASTÉLY 
Dég legnagyobb nevezetessége a Fes-
tetics-kastély és parkja. A Dégi sül-
lyedékben, az Etelka víz és a Bozót-
patak találkozásánál épült meg az or-

szág egyik legcsodálatosabb klasszi-
cista kastélya. A megrendelõk a nagy
múltú tolnai Festetics család sarjai
voltak. Oldalági rokonságban álltak a
keszthelyi Festetics ággal, amelyik ág
a Georgikont megalapító Festetics
Györgyöt is adta. Az épületet 1815 és
19 között emelték Pollack Mihály
tervei alapján. Kevesen tudják, hogy
a kastély a Magyar Nemzeti Múze-
um elõtanulmánya volt. Pollack a
kastélynak a természettel való kap-
csolatát olyan remek módon oldotta
meg, hogy a harmónia egyedülálló.
Ez annak volt köszönhetõ, hogy az
építész megtanulta: a klasszicista
kastélyt nem önállóan, hanem annak

parkjával együtt kell megtervezni.
Így létesült az épületet körülvevõ
csodálatos angolkert. A hatalmas õs-
fákkal tarkított parkban van egy 4-5
méter mély tó, melyet tavirózsák és
tömegesen nyíló sárga vizitökök
tesznek egyedivé. A tó közepén egy
sziget található, melyen egy holland
stílusú kerti lak áll. Régebben csak
csónakkal volt megközelíthetõ a szi-
get, de ma már egy kis fahídon is el-
juthatunk oda. A holland-házban az
utóbbi idõkig tájmúzeum mûködött,
de egy árvíz miatt ki kellett költöz-
tetni a kiállítást. A kastély mûemléki-
leg védett, a Mûemlékek Állami
Gondnoksága kezelésében van.

Valószínûleg kevesen tudják,
hogy a Magyar Nemzeti Mú-
zeum elõtanulmánya Fejér
megyében található. A Mezõ-
föld nyugati szélén terül el
Dég község, ahol Pollack Mi-
hály kastélyt és parkot terve-
zett a Festetics családnak.
Szabadiné Petróczki Márta
polgármester asszony kalau-
zolt bennünket a település
múltjában és jelenében.

Látnivalók
Dégen

M e g y e j á r ó

Mezõföldi értékek

Dég

fejerujsag08.qxd  2007.10.08.  23:10  Page 10



2 0 0 7 .  o k t ó b e r •  1 1

M e g y e j á r ó

A dégi önkormányzat tíztagú és négy
bizottságot mûködtet. Van Pénzügyi
Bizottság, Ügyrendi Bizottság, Szociá-
lis- és Egészségügyi Bizottság, Oktatá-
si-, Közmûvelõdési és Sport Bizottság.
A településen 75 férõhelyes, 3 csoportos
óvoda szolgálja a legkisebbek nevelését.
A leghíresebb dégirõl, dr. Kováts Pálról
elnevezett általános iskola nemcsak ál-
talános képzést nyújt, az intézmény
alapfokú mûvészeti iskola is. Dégen az
egészségügyi alapellátás (fogorvosi és
háziorvosi rendelõ) mellett mûködik
családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat,
valamint anya- és gyermekvédõ is.
Szabadiné Petróczki Márta polgármes-
ter asszony elmondása szerint Dégen
pezsgõ kulturális élet folyik. Mûködik

itt horgászegyesület, önkéntes tûzoltó
egyesület, polgárõrség, nyugdíjas klub,
vöröskereszt, nagycsaládosok egyesüle-
te, vállalkozók egyesülete, hagyomány-
õrzõ egyesület, népdalkör és sportegye-
sület is. A civil szervezetek rendezvé-
nyeinek az önkormányzat által fenn-
tartott Általános Mûvelõdési Központ
ad otthont, mely amellett, hogy segíti
az egyesületek munkáját, önálló prog-
ramokat is szervez. Filmklub, baba-
mama klub, ifjúsági klub, nyugdíjas
klub és tanfolyamok teszik színessé a
dégiek mindennapjait.  A település éle-
tében a hivatalos nemzeti ünnepek
mellett vannak jelentõs helyi ünnepek
is. Ilyen a szeptemberben megrende-
zésre kerülõ szüreti felvonulás és bál, a

nyári népzenei és néptánc találkozó, de
az ünnep közül is a legjelesebb, a július
utolsó vasárnapján tartott falunap. A
polgármester asszony reméli, hogy a
következõ idõszak a fejlesztéseké lehet:
„Terveink közt szerepel a csatornaháló-
zatát teljes kiépítése” – mondja. És szin-
tén ebben a ciklusban megvalósulhat a
már régóta óhajtott kálózi összekötõ út
megépítése is. A település a turizmus
szempontjából is kiváló adottságokkal
rendelkezik. A Festetics-kasély és parkja
egyedülálló érték.    – H.Z.

A KATOLIKUS
TEMPLOM 
Ugyancsak mûemlék a
község katolikus temp-
loma, amely az 1820-as
években épült. Ez
utóbbit is Pollack Mi-
hály tervezte.

EMLÉKMÛVEK 
A XX. század háborús áldozataira
négy emlékmû is emlékeztet: az I. vi-

lágháborús emlékmû a Gillányi-
hegyen, a községi II. világháborús
emlékmû a református templomkert-
ben, valamint orosz és német katonai
emlékmûvek.

TÁJHÁZ
Ha a 64-es útról letérünk Dég felé,
jobb kézrõl az elsõ épület egy nagyon
szép mezõföldi tájház, ahol kiállítás
mûködik, melyet egy magánvállalko-
zás tart fenn.

N é v j e g y

Dég
A település rangja: község

Lélekszám: 2383
Irányítószám: 8135
Kistérség: Enyingi
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R i p o r t

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
Az iskola 1952-ben jött létre. Kezdet-
ben csak gimnáziumként mûködött,
aztán 1966-ban szakképzés is indult:
néhány évig mezõgazdasági képzés
folyt, majd 1972-tõl a postaforgalmi

képzés váltotta fel ezt. Az idei év
ugyancsak sorsfordító esztendõként
kerül majd be az iskola annaleseibe,
szeptembertõl kezdve ugyanis egy
újabb szakképzés, eladói képzés indul.
Ez az intézmény nevében is megmu-
tatkozik. Immár nemcsak gimnázium
és szakközépiskola, hanem szakiskola
is. Az új képzési forma elindítását elõ-
segítette, hogy az egyik legnagyobb
magyarországi élelmiszer áruházlánc
központi telepe Bicskén található. A
velük kötött megállapodás értelmében
a szakmai gyakorlatot ott tölthetik a
fiatalok és valószínû, hogy a néhány év
múlva végzõs diákoknak felvevõhe-
lyéül szolgálhat a cég. 

1966-tól az iskola mellett kollégium
is mûködött. Ez a tavalyi év végén –
érdeklõdés hiányában – szûnt meg.
Amint azt az igazgató úrtól megtud-
tuk, kezdetben még hatvan-hetven la-
kója volt a kollégiumnak, a megszûnés
elõtt már csak öt-hat. Ugyan van még
két diák, aki a megye másik fertályá-
ról, Bakonycsernyérõl való, de napja-
inkban az iskolát fõként bicskei és kör-
nyékbeli – leginkább váli-völgyi – fia-
talok választják, és nekik nem gond a
bejárás. 

Az iskolának két nagy hírû igazga-
tója is volt. Az elsõ az alapító Kamarás
Oszkár, aki tíz évig volt az intéz-
mény vezetõje, a második Karádi
Imre, aki huszonnyolc évig,
1962-tõl 1990-ig igazgatta az
oktatási intézetet. Õ egyébként
máig gyakran visszajár, hisz õ az
iskola alapítványának az el-
nöke. 

A MINDENNAPOK
A nebulók létszáma 430,
ebbõl 350 nappali tagozatos,
és van 80 levelezõ képzés-
ben részt vevõ diák. A
most kezdõ évfolyamon
négy osztály van: két gim-
náziumi, egy postaforgal-
mi szakközepes és egy el-
adói szakképzõs. Az egyik
gimnáziumi osztály nyelvi
elõkészítõs, tehát öt évfo-
lyamos. Ez az osztály an-
gol vagy német nyelvet ta-
nulhat fõ nyelvként, de az
igazgató úr elmondása
szerint az angol a népsze-
rûbb. Volt olyan év, hogy a

németes csoport nem tudott elindulni,
olyan kevesen jelentkeztek rá. Máso-
dik nyelvként lehetõség van francia ta-
nulására is. A jövõ tanévtõl kezdõdõen
egy új képzési forma is választható lesz
a nem nyelv tagozatos gimnáziumi
osztály számára. Aki úgy dönt, rendé-
szeti ismeretekkel gazdagíthatja tudá-
sát.

A szakképzõs osztályban az elsõ két
évben a diákok közismereti tárgyakat
tanulnak, majd a 11-12. évfolyamon
heti két nap tanulás, három nap szak-
mai gyakorlat lesz a menetrend. A
postaforgalmi osztályt végzõknek a
négyéves képzés végén lehetõségük
van a választásra. Dönthetnek úgy,
hogy maradnak az iskolában, és részt
vesznek egy OKJ-s szakképzésen. Eb-
ben az esetben a Magyar Posta szerzõ-
dést köt velük, intézi a szakmai gya-
korlatukat, és ösztöndíjakra is lehetõ-
séget teremt. De azok is kapósak a
munkaerõpiacon, akik nem végzik el
ezt a szakképzést. Sokan helyezkednek
el pénztárosként, asszisztensként kü-
lönbözõ cégeknél, pénzintézeteknél. 

A tantestületben viszonylag nagy a
fluktuáció. Jelenleg harminckét tanári
státus van, de ebbõl néhány státust fél-
állásban töltenek be és van néhány
óraadó tanár is, így a tanári összlét-

szám harminchat. „A tanárok nagy
része bicskei, de van kolléga, aki

huszonkét éve Komáromból
jár be minden nap” – teszi
hozzá az igazgató, aki egyéb-

ként hat éve tanít az iskolában. 

TERVEK
Amikor a tervekrõl kérdez-
tük az igazgatót, két dolgot
emelt ki. Pedagógiai alapelv
számára, hogy nem feltét-
lenül a középszintet kell
megcélozni. Véleménye
szerint bizonyos dolgokban
a gyengébbeket, másokban
a jobb tanulókat kell célba
venni. „Ez jó arra is, hogy a
gyengébbeknek megfogal-
mazzuk a minimum-felté-
teleket, a jó tanulóknak
meg motivációt adjunk” –
mondja az igazgató. „Volt
egy diákunk, aki igen rossz
tanuló volt, ellenben hihe-
tetlen olvasottsága, általá-
nos mûveltsége volt. Ren-

Bicskén a Kossuth téren áll a
Vajda János Gimnázium, Pos-
taforgalmi Szakközépiskola
és Szakiskola. 2007. augusztus
15-e óta új igazgató, Gyimesi
István irányítja a nagy múltú
intézményt. Õ kalauzolt
minket az épületben, és osz-
totta meg velünk gondolatait
az iskola múltjáról, jelenérõl
és jövõjérõl.  

Bemutatkozik a Vajda János
Gimnázium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és Szakiskola

Középiskola
Bicskén
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deztünk egy tanórán kívüli iskolai ve-
télkedõt, amiben õ kimagaslott a töb-
biek közül. Ez számára is elégtételt je-
lentett, mert a továbbiakban nem
érezte úgy, hogy õ fölösleges lenne” –
teszi hozzá. 

A másik fontos alapelv, hogy az is-
kolának nemcsak oktatnia, hanem
nevelnie is kell. Ennek érdekében
elõsegítik, hogy az osztályokban na-
gyobb legyen a közösségi élet. „Miért
ne tarthatna egy osztály, mondjuk
egy teadélutánt az iskolában, ahol
megoszthatják egymással a diákok az
élményeiket, örömeiket, bánataikat,
vagy például felolvashatják kedvenc
verseiket” – mondja Gyimesi igazga-
tó úr. Emellett mûködik színjátszó
kör és énekkar is az iskolában, akik
nem csak városi, de megyei rendez-
vényeken is gyakran fellépnek. A ki-
sebb és nagyobb közösségek újjáé-
lesztését szolgálja az is, hogy az álla-
mi ünnepek megemlékezései mellett
számtalan évközi esemény teszi szí-
nessé a diákok hétköznapjait: gólya-
bál, Mikulás-buli, karácsonyi meg-
emlékezés, farsangi bál és a nagy si-
kerû Vajda-napok. Ez utóbbin az idei
évtõl szeretnék feléleszteni a „Vajda-
túra” régi hagyományát, miszerint a
szellemi és fizikai erõt is igénybe ve-
võ akadályversenyt egy esti közös
bográcsozás tesz emlékezetessé. 

Az iskola az idei tanévben ünnepli
alapításának 55. évfordulóját, az ün-
nepségsorozatra a második félévben
kerül sor. Örömteli jubileumot kívá-
nunk! – HEGEDÛS ZOLTÁN

R i p o r t
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ookkttóóbbeerr  55--2277.. földszinti aula
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A HELYI
SAJTÓBAN KIÁLLÍTÁS a Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár helytörténeti gyûjteményének anyagából
A kiállítás megtekinthetõ az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

ookkttóóbbeerr  1122..,, színházterem
10 óra IDÕSEK VILÁGNAPJA

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség Fejér Megyei
Szervezetének rendezvénye

ookkttóóbbeerr  1122..,, 119-es terem
18.30 óra MIÉRT, ÉS MERRE?

Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola önismereti, filozófiai sorozata
elõadó: Grúsz Róbert, további elõadások október 19-én, és 26-
án 18.30 órakor. A belépés díjtalan.

ookkttóóbbeerr  1133..,, 102-es terem
19.30 óra „TÁLTOS DOBOLÁS ÉS ÉNEKLÉS” címmel dobolókörbe

várják az érdeklõdõket. Elõadó: Fehér Holló hagyományõrzõ
dobkészítõ (Öskû) belépõdíj: 1000.-Ft

ookkttóóbbeerr  1144..,, színházterem
10 óra „ÉS LÉSZEN CSILLAGFORDULÁS” honismereti vetélkedõ

megyei döntõje középiskolásoknak az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50.évfordulója tiszteletére

ookkttóóbbeerr  1155..,, Iszkaszentgyörgy  Általános Iskola, Kastély
10 óra 14. ORSZÁGOS NÉPZENEI MINÕSÍTÕ 

KÓTA térségi, és országos minõsítés

ookkttóóbbeerr  2211..,,  III. emeleti galéria
11 óra „EMLÉKEZZÜNK!” dr Perényi István fotókiállításának megnyitó-

ja. A kiállítás november 18- ig tekinthetõ meg, naponta 10-18 óráig.

ookkttóóbbeerr  2211..,, színházterem
15-21 óra „NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ…”

zenés-táncos nosztalgia délután, nem csak nyugdíjasoknak
belépõdíj: 700.-Ft

ookkttóóbbeerr  2255..,, 119-es terem
17 óra A BIOKULTÚRA CSOPORT ÖSSZEJÖVETELE

ookkttóóbbeerr  2266..,, színházterem
10 és 14 óra A TELHETETLEN MÉHECSKE (A Nefelejcs Bábszínház elõadása)

belépõdíj: 450-Ft

ookkttóóbbeerr  2266..,,  Szent István Király Múzeum
14:30 A HONISMERETI EGYESÜLET ÖSSZEJÖVETELE

„A csodát most is õk vigyázzák” Dokumentumok az 1956-os
forradalom és szabadságharc székesfehérvári eseményeirõl -
címû kiállítás megtekintése

ookkttóóbbeerr    3311..,, 023-as terem
17 óra A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSI BÉLYEGGYÛJTÕ KÖR 

KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
A kiállítás november 4-ig tekinthetõ meg, naponta 10-18 óráig.

A Megyei Mûvelõdési Központ 2007. októberi programja
(Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.  tel.: 313-175, 315-021)

Gyimesi István igazgató
szerint az iskolának 

nemcsak oktatnia, 
hanem nevelnie is kell.
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márciusban megelõzte az egyhá-
zi-kulturális eseményt egy kon-
ferencia, melyet Marosi Ernõ a
Magyar Tudományos Akadémia

alelnökének vezetésével rendeztek és
melynek keretében történészek és nép-
rajztudósok segítségével dolgozták fel,
elemezték Szent Imre kultuszát. Vilá-
gossá vált, hogy a herceg alakja mély
hatást gyakorolt az európai kultúrára.
Nem véletlen, hogy az elmúlt ezer év
során számtalan képzõmûvészeti alko-
tással igyekeztek megörökíteni szemé-
lyét, alakját, lelkiségét. 

A tudományos elõkészületeket köve-
tõen az elgondolások megvalósulását a
herceg életének évezredes egyházi és
kulturális remekeibõl megnyílt kiállítás
jelentette. A szervezõk úgy gondolták,
leghelyesebb, ha a hagyomány szerinti
egykori születési helyére vándorolnak
el a millenniumi évben ezek a mûtár-
gyak. A „Szent Imre 1000 éve” címû ki-
állítás a „nemzetközi” jelzõt is meg-
kapta, hiszen  a 150 mûtárgyból álló
tárlat több eleme is nyugat és kelet-eu-
rópai országból érkezett hazánkba.

„Az érdeklõdés kezd lassanként a ki-
állítás nagyságához mérten alakulni.

Székesfehérváron nincs sem Leonardo,
sem Willam Blake kiállítás, de megün-
nepelhetjük az ezer éves Szent Imrét,
akire büszkék lehetünk. Ezért s város-
ból is várjuk szeretettel a látogatókat,
hiszen az érdeklõdés vidékrõl és kül-
földrõl jelentõsebb.” – mondja Smohay
András mûvészettörténész, az Egyház-
megyei Múzeum munkatársa, aki a
tárlat megtekintésére hívta lapunkat. 

A szakember elmondta: több téma
köré csoportosítva mutatják be a láto-
gatóknak az ezer évet. Az elsõ terem-
ben Imre változó alakjaival találkozhat
a látogató. Így Pray György disszertáci-
ójában feldolgozott emléktáblaszöveg-
gel is, amely alapján valószínûsítik
Szent Imre születési helyét. A csécsi
falkép másolata például hadvezérként
ábrázolja. A pannonhalmi apátságból
származó egyik fametszeten szerzetes-
ként mutatják be. Míg a török idõkben
a magyarság védõszentjeként, úgy a
barokk kori képen az önátadás szimbó-
lumaként jelenítették meg. A huszadik
században, Prohászka püspök nyomán,
a „magyar szent családra”, annak be-
mutatására összpontosít a mûvészet.
Vaszary János Szent Imrét ábrázoló al-

kotása most elsõként kerül a nagykö-
zönség elé. Külön érdekesség, hogy
Kisfaludy Strobl Zsigmond bronz
szobrát a pesti nép 1956-ban virággal
ékesítette föl a mai Móricz Zsigmond
körtéren. 

Újabb teremben a Szépmûvészeti
Múzeumból érkezett, a 16. század eleji
Dürer-kortárs, Leonard Beck metsze-
tét szemlélhetjük meg. Ugyanitt met-
szet tanúskodik arról, hogy Imrét a ba-
jor szentek között is számon tartották. 

Az egykori rendházat összekötõ fo-
lyosó falain olyan ábrázolás másolato-
kat helyeztek el a tárlat alkotói, amelyek
megfelelõen hangsúlyozzák Szent Imre
kultuszát. Így az Assisi Szent Ferenc ba-
zilika alsó templomának Simone Marti-
ni készítette freskójától egészen Aba-
Novák alkotásának másolatáig számos
remekkel találkozhat a szemlélõdõ.
Smohay András felhívja a figyelmet a
szepeshelyi egykori prépostság, jelenle-
gi székesegyház fõoltá-rának táblaké-
pére, ahol Szent Imre alakjában Hunya-
di Mátyást lehet felfedezni. 

A tárlatot igazi csapatmunkával si-
került összeszerkeszteni. A konferencia
elõadói közül Kerny Terézia, Bizzer
István és Szilárdfy Zoltán mûvészet-
történészek ajánlották fel kutatásuk
eredményeit. A kiállítás technikai meg-
jelenítése, a látványterv és a kivitelezés
Fákó Árpád és Zalavári Tibor iparmû-
vészek keze munkáját dicséri. 

Az egykori rendház felsõ folyosójá-
nak kisebb szakaszán kiállított képek,
emléktárgyak a Szent Imre halálának
900. évfordulója alkalmából 1930-ban
megrendezett ünnepség emlékének
adózik. A Szent Imre kultusz talán leg-
fontosabb tárgyi emléke a fiatalon el-
hunyt herceg sírhelye, amely a Nemze-
ti Emlékhelyen található. A Szent Ist-
ván Király Múzeum jóvoltából az ere-
deti, több mázsás kövek bemutatása
sem maradt ki a tárlatból. Köztük lát-
ható a legújabb kutatások szerint a XI.
század elsõ harmadából származó,
pametta–sorral díszített sírlap is, mely
valószínûsíthetõen a herceg eredeti sír-
ját fedte. A látogató a koronázási palást
pannonhalmi másolata köré elrendezett
ereklyegyûjteményt is megszemlélheti.
Az idõrendi tájékozódást egy kronoló-
giai szalag segíti a tárlat végén. A való-
ban rendhagyónak sikerült exkluzív
összeállítást november 11-ig tekinthetik
meg a látogatók. – SZÜCS

Több mint egy esztendeje, Spányi Antal megyéspüspök kezdemé-
nyezésre indult útjára a  Székesfehérvári Egyházmegyében egy
olyan vállalkozás, melyre országszerte kevés példa akadt,  méltó-
képpen megünnepelni Szent Imre herceg születésnek ezredik év-
fordulóját. Az ünnepségsorozat egyik állomásának számított az
Egyházmegyei Múzeum augusztusban megnyílt kiállítása. 

Méltó ünnepléssel emlékeztek
Szent Imre herceg születésének
évfordulójára

M
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M e g y e i  h í r e k

z ünnepség megnyitó beszédé-
ben Dr. Galla János, a Hegyvidé-
ki Trianon Társaság tagja, a
Magyar-Osztrák-Bajor Társaság

elnöke elmondta: a tervek szerint az
agárdi országzászló jövõ esztendõre,
június 4-re, a trianoni békediktátum-
ra emlékezve, s egyben az elsõ ereklyés
országzászló felállításának 80. évfor-
dulójára állni fog. Röviden emlékezte-
tett az országzászlók fölállításának
hazai történetére. 

– A magyar nemzettudat erõsítését
szorgalmazó erõknek és számos civil
szervezetnek köszönhetõ, hogy az el-
múlt tizenhét év alatt a Trianon és az
országzászló szimbólumok ismerete
fokozatosan megjelentek a médiu-
mokban és a közbeszédben egyaránt –
hangsúlyozta, majd hozzátette, az
Agárdi Országzászló Alapítvány ré-
szérõl Gerhát Mária kezdeményezte,
hogy Agárdon is kerüljön vissza az
emlékmû eredeti helyére. 

A megnyitó beszédet követõen Tóth
István, Gárdony város polgármestere
arról szólt, hogy az 1920. június 4-i
trianoni dekrétum a magyarság elleni
legsúlyosabb döntésként értelmezhe-
tõ. 

– A számunkra gyászos döntés után
az emlékezés, az együvé tartozás, a
visszavárás zászlói, az országzászlók
sorra épültek fel hazánkban. A máso-
dik világháborús vereséget követõen a
kommunista diktatúra pedig mindent
elkövetett, hogy az emlékezõket el-
hallgattassa, a felnövekvõ generáció-
kat félrenevelje. 

A polgármester ígéretet tett arra,
hogy az önkormányzat mindent meg-
tesz, hogy jövõ június 4-re eredeti he-
lyén állíthassák fel az országzászló
emlékmûvét.

A Fejér Megyei Önkormányzat, az
Agárdi Országzászló Egylet és az Õr-
tüzek a Magyarságért Alapítvány kép-
viselõi lerakták az emlékmû alapkö-
vét, majd Miniska Zsejke, a székesfe-
hérvári Ciszterci Szent István Gimná-
zium tanulója saját versének szavala-
tával zárult a megemlékezés. – SZÜCS

A

„…megint szép lesz, méltó régi
nagy híréhez”

Újjáépítik
a lerombolt
agárdi
országzászlót

OORRSSZZÁÁGGZZÁÁSSZZLLÓÓRRÓÓLL  RRÖÖVVIIDDEENN

A Kárpát-medencében végleges ha-
zát teremtõ magyarság a koronázási
jelvények mellett nagy tisztelettel
tekintett az ország zászlajára. A
hont védõ uralkodók csapatai erre
esküdtek fel a hadba vonulás elõtt.
Az országgyûlésekre a saját zászla-
juk alatt a zászlósurak királyuk elé
vonulva az országzászló elõtt haj-
tottak fejet és zászlót. Az ország-
zászló tisztelete történelmünk során
hagyományõrzõ szerepet töltött be.
Az elsõ világháború után a gyászos
emlékû trianoni békediktátum kö-
vetkeztében az országzászló új
nemzeti szimbólummá vált, ugyan-
is országos mozgalom indult el,
hogy hazánk megcsonkításának ese-
ményére emlékeztetõ alapköveken
félárbocra eresztett országzászlók
épüljenek városainkban, községe-
inkben és intézményeinkben. A két
világháború közötti Magyarorszá-
gon mintegy 700 köztéri ország-
zászló felavatására került sor. Az is-
kolákban és intézményekben felava-
tott országzászlók száma megha-
ladta az ezret. A második világhábo-
rú pusztításait túlélt Trianon-em-
lékmûveket a megszállók elsõk kö-
zött semmisítették meg, vagy alakí-
tották át. 1945-tõl Trianon emlék-
mûvet nem lehetett hazákban felál-
lítani. A nyugaton élõ emigránsok új
hazájukban állították fel az elsõ em-
lékmûveket. A 90-es évek közepétõl
sokak által már-már elfelejtett
szimbólum felbukkant a hazai köz-
tereken, Trinanon-emlékmû, or-
szágzászlók, megemlékezések for-
májában. 

Megdöbbenve kaptuk a hírt, hogy a tervezett al-
kotás ünnepélyesen elhelyezett urnáját fedõ má-

zsányi alapkövet ismeretlen tettesek megrongálták. Az alapkövet díszítõ nem-
zetiszínû szalagot pedig ellopták. Az eset hûen tükrözi a honi politikai és tár-
sadalmi életünk állapotát. 

Kegyeletsértõk 

A megye és a Velencei-tó kör-
nyéki települések civil szer-
vezetei, önkormányzati kép-
viselõi és nagyszámú érdek-
lõdõ jelenlétében augusztus
25-én szombaton Agárdon az
újjáépítésre váró országzász-
ló alapkövét helyezték el ün-
nepség keretében. 
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KERESZTREJTVÉNY

Fejér megyei programajánló
2007. október 13–november 30.

OOKKTTÓÓBBEERR  1133.. Szüreti Felvonulás, 
Bakonycsernye, Falu fõutcája

OOKKTTÓÓBBEERR  1133..  (13.00 óra) Szüreti Felvonulás, Zichyújfalu
OOKKTTÓÓBBEERR  1133--1155.. Rácalmási Tökfesztivál 

és különlegességek kiállítása
Rácalmás, Mûvelõdési Ház, Jankovich-kúria

OOKKTTÓÓBBEERR  1144.. Szüreti Felvonulás, Baracs
OOKKTTÓÓBBEERR  2255--TTÕÕLL  22000088..  JJAANNUUÁÁRR  55--IIGG

Mikulásfesztivál a Nagykarácsonyi Mikulásházban
Nagykarácsony, Mikulásház

NNOOVVEEMMBBEERR  33--1188.. Márton-napi rendezvénysorozat, 
Mór kulturális színterei

NNOOVVEEMMBBEERR  1100.. Márton napi Kavalkád és Kézmûves
Találkozó, Dunaújváros, Munkásmûvelõdési Központ

NNOOVVEEMMBBEERR  1166.. Erzsébet Napi Gyertyafényes Hangverseny
Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély kápolnája

NNOOVVEEMMBBEERR  3300.. Hobbi Gyûjtemények Kiállítása
Alcsútdoboz, Sportcsarnok Galéria
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