
Együttműködési megál-

lapodást írt alá  Fejér me-

gye rendőrfőkapitánya,

dr. Simon László rendőr ezredes és

Tajti András, a Székesfehérvár és

Környéke Közbiztonságáért Va-

gyonvédelmi Alapítvány elnöke.
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November 8-án tartotta

rendes közgyűlését a

Fejér Megyei Önkor-

mányzat. A képviselők döntöttek

a 2008. évi megyei költségvetés

irányelveiről és 2 milliárd Ft ér-

tékű kötvény kibocsátásáról.

3
Az 1956-os forradalom és

szabadságharc 51. évfor-

dulójának ünnepségsoro-

zatát megyeszerte a nemzeti

büszkeség és a hősök áldozatvál-

lalásának emlékezete jegyében

rendezték meg.

A Fejér Megyei Önkor-

mányzat Környezetvédelmi

és Vidékfejlesztési Bizott-

sága együttműködve a Székom

Zrt.-vel a megye iskolái részére

szelektív hulladékgyűjtési progra-

mot hirdetett meg.
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Interjú Dosztál Bélával
Fejér megye új díszpolgárával, az

1956-os forradalom székesfehérvá-

ri  eseményeinekek élő szemtanú-

jával beszélgettünk. – 4. OLDAL

Egy év tanulságai
Interjú dr. Balogh Ibolyával, a Fe-

jér Megyei Közgyűlés elnök asz-

szonyával.  – 6. OLDAL

Bizonyos feltételeknek
teljesülniük kellene
Beszélgetés Horváth Andrással, a

Fejér Megyei Közgyűlés szocialista

frakciójának vezetőjével. – 8. OLDAL

Több mint gimnázium
A sárbogárdi Petőfi Sándor Gim-

názium, Szakközépiskola és Kol-

légiumban jártunk.

– 12. OLDAL

F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p

4

Sárbogárd –
a Mezőföld
központjában

MEGYEJÁRÓ – 10. OLDAL

Sárbogárd –
a Mezőföld
központjában

fejerujsag09.qxd  2007.11.12.  18:06  Page 1



2 •  F e j é r  L a p

M e g y e i  h í r e k

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  mmeeggáállllaappooddáásstt  íírrtt
aalláá  ookkttóóbbeerr  2266--áánn,,  ppéénntteekkeenn  ddéélleellõõtttt
FFeejjéérr  mmeeggyyee  rreennddõõrrffõõkkaappiittáánnyyaa,,  ddrr..
SSiimmoonn  LLáásszzllóó  rreennddõõrr  eezzrreeddeess  ééss
TTaajjttii  AAnnddrrááss,,  aa  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr  ééss
KKöörrnnyyéékkee  KKöözzbbiizzttoonnssáággááéérrtt  VVaa--
ggyyoonnvvééddeellmmii  AAllaappííttvváánnyy  eellnnöökkee..  AAzz
aallááíírráássii  cceerreemmóónniiáátt  mmeeggeellõõzzõõeenn  aa
ffõõkkaappiittáánnyy  eellmmoonnddttaa,,  aa  bbûûnnmmeeggeellõõ--
zzééss  ttaarrttaalléékkaaiinnaakk  ffeellttáárráássaa  vvaallaa--
mmeennnnyyiiüünnkk  kköözzööss  éérrddeekkee..

A két szervezet vezetõje aláírásával
hitelesítette azt a közösen megszöve-
gezett együttmûködési megállapo-
dást, amely eredményeként a jövõ-
ben egy Sigmoid ZsaruCar automa-
tikus rendszám-azonosító készülék
kezdi meg folyamatos mûködését a
megyében. Dr. Simon László ezre-
des, Fejér megye rendõrfõkapitánya
az aláírás elõtt elmondta, örül an-
nak, hogy a bûnmegelõzés új eszkö-
zét sikerül rendszerbe állítani és biz-
tos abban, hogy további tartalékok
rejlenek a megállapodásban, hiszen
garancia erre az elnök személye.
Tajti András, az alapítvány elnöke
rendõr alezredesként vonult nyugál-
lományba a megyeszékhelyi rendõr-
kapitányság állományából és immár
tizenkét éve dolgozik az alapítvány-
ban. Rendõrként, állampolgárként
egyaránt fontosnak tartja a települé-
sek közrendjét, közbiztonságát.

A most rendelkezésre bocsátott
eszköz mûködtetésébe a helyi pol-
gárõröket is be kívánják vonni,
rendõri alkalmazása a körözött gép-
jármûvek felderítésére, szûrésére,
valamint a közlekedésbiztonság ja-
vítására irányuló kiemelkedõen
közhasznú tevékenység szervezését,
koordinálását, mûködési, technikai
feltételeinek javítását alapozza meg.
A tervek szerint a mûszerrel rend-
szeres ellenõrzéseket tartanak a me-
gye területén, kiemelten a városok
frekventáltabb területein, valamint
a nagyobb lakótelepek parkolóiban.
Elõre egyeztetett idõpontokban a
megyei, illetve a városi rendõrkapi-
tányság közlekedési akciói során is
bevethetõ lesz.

„Egy egész örökkévalóság õrzi mindannyiuknak sorsát…” 
(Pilinszky János)

Fejér megye és Székesfehérvár önkormány-
zata a honvédséggel együtt tisztelgett a fehér-
vári katonatemetõkben nyugvó hõsi halottak,
katonák emléke elõtt a halottak napja alkal-
mából. A hagyományoknak megfelelõen ko-
szorúztak a Budai úti laktanyában, az orosz
katonatemetõben, a Szentlélek katonatemetõ-
ben. A déli harangszó után került sor a Város-
ház téri II. világháborús – Pilinszky sorait is
õrzõ – harang emlékmûnél a tiszteletadásra.

Új eszköz a bûn-
megelõzésben

AAzz  oollvvaassááss  nnééppsszzeerrûûssííttéésséétt  sszzoollggáállóó
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  lleegguuttóóbbbbii  eelleemmee--
kkéénntt  22000077..  ookkttóóbbeerr  77--éénn,,  vvaassáárrnnaapp
eeggéésszz  nnaappooss  pprrooggrraammmmaall  vváárrttaa  aazz  ooll--
vvaassóókkaatt  aa  VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy  MMeeggyyeeii
KKöönnyyvvttáárr..  AA  kköönnyyvvttáárroonn  kkíívvüüllii  hheellyy--
sszzíínneenn,,  aazz  AAllbbaa  PPllaazzaa  eellõõttttii  ttéérreenn  ccssaalláá--
ddii  nnaappoott  ttaarrttoottttaakk,,  mmaaggaa  aa  kköönnyyvvttáárr
ppeeddiigg  aa  ppiihheennõõnnaapp  eelllleennéérree  sszzéélleessrree
ttáárrttaa  kkaappuuiitt  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk  eellõõtttt..  IInn--
ggyyeenneesseenn  lleehheetteetttt  bbeeiirraattkkoozznnii,,  aa  lleehhee--
ttõõssééggggeell  nneemm  kkeevveesseebbbbeenn,,  mmiinntt  115500--eenn
éélltteekk..  NNaaggyy  éérrddeekkllõõddéésstt  vváállttootttt  kkii  aa
rraakkttáárrttúúrraa  iiss..

A Plaza elõtti programsorozatot dr.
Balogh Ibolya, a könyvtárat fenntartó
megyei önkormányzat közgyûlésének
elnöke nyitotta meg. Rövid beszédében
örömmel állapította meg, hogy az ol-
vasás népszerûségének csökkenése lát-
tán a könyvtáros szakemberek nem so-
pánkodnak, hanem cselekszenek.
Emlékeztetett rá, hogy a „Könyvtá-
rak összefogása a társadalomért” or-
szágos rendezvénysorozaton hazánk-
ban több mint 400 könyvtár csaknem
2500 programmal várja az olvasókat.
Fejér megyében a Vörösmarty Mihály

Megyei Könyvtár fogja össze további
11 könyvtár olvashow-programjait, és
segíti is azok megrendezését a Nemze-
ti Kulturális Alap pályázatán elnyert
támogatásból. Több mint 70 könyvtári
rendezvényre várták és várják a
könyvtárosok ebben az idõszakban a
társadalom valamennyi korosztályát.
Felhívta arra is a figyelmet: a könyvtár
ma már nem azonos a könyvek felhal-
mozására és kölcsönzésére hivatott in-
tézménnyel. A nemzetközi példák azt
mutatják: manapság azoknak a könyv-
táraknak van létjogosultságuk, ame-
lyek kulturális térként és szolgáltató
helyként is funkcionálnak. Tehát
amellett, hogy betölti a klasszikus kül-
detését, információs központtá válik a
könyvtár – ezt is üzenik a nagy
olvashow élményt adó, sokszínû ese-
ményei. Külön hangsúlyozta, mennyi-
re örvendetes a megyei és a városi
könyvtár együttmûködése, összefogá-
sa az olvasókért.

A családi nap sátrában fellépett a Li-
getsori Óvoda csoportja, a sárszentmi-
hályi Mákvirágok bábcsoport, a felsõ-
városi általános iskola diákjai és Heim
Fanni, illetve Kóka Rozália. A sátor
elõtt foglalkozásokat tartottak a gyere-
keknek: rajzolhattak, origamit hajto-
gathattak, papírmunkákat készíthet-
tek. Délután Kozáry Ferenc színmû-
vész vezetett családi vetélkedõt.

Sokan éltek az úgynevezett „meg-
bocsátás napja” nyújtotta lehetõséggel,
és visszahozták a rég náluk lévõ köl-
csönzött könyveket – a könyvtár pedig
elengedte a késedelmi díjat. Este
Závada Pál Kossuth-díjas író volt az
intézmény vendége.

Tisztelgés a háborúk hõsei elõtt 
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AA  FFeejjéérr  PPaakkttuummkkéénntt  iissmmeerrtt  ffooggllaallkkoozz--
ttaattáássii  öösssszzeeffooggáásstt  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  sszzeerrvveezzttee  mmeegg  22000055--bbeenn..
AAzz  eellssõõssoorrbbaann  aa  mmeeggyyee  ddééllii  kkiissttéérrssééggee--
iinneekk  eeggyyüüttttmmûûkkööddéésséérree  aallaappoozzóó  pprroo--
jjeekktthheezz  ppáállyyáázzaattii  ffoorrrráássookkbbóóll  iiss  nnyyeerr--
tteekk  ttáámmooggaattáásstt..  AA  pprroojjeekktt  eerreeddmméénnyyeess
lleezzáárráássaa  uuttáánn  aa  rréésszzttvveevvõõkk  úúggyy  ddöönnttöött--
tteekk,,  mmeeggtteerreemmttiikk  aa  kköözzööss  mmuunnkkaa  iinn--
ttéézzmméénnyyeessüülltt  kkeerreetteeiitt;;  llééttrreehhoozzttáákk  aa
FFeejjéérr  PPaakkttuumm  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleetteett..
EEllnnöökkkkéé  ddrr..  TTiibboorrcczz  PPéétteerrtt,,  aa  mmeeggyyeeii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aalleellnnöökkéétt  vváállaasszzttoottttáákk..

Az egyesület két alelnöke Sipos Éva
és Kossa Lajos; az operatív munkát
Kelemen Tas titkár végzi. A Fejér Me-
gyei Önkormányzat vezetése egyik

kezdeményezõje volt az egyesület
megalapításának, és a mûködést is tá-
mogatja, mert úgy gondolja, hogy a
foglalkoztatásban részt vevõk közötti
partnerség képes lehet a fenti folyama-
tok feltartóztatására és új lendületet
vihet a térségbe. A partnerség segíthet
feltárni a helyi lehetõségeket, ösztö-
nözheti a térségbe irányuló befekteté-
seket és ezáltal lassanként javíthat a
térség polgárainak életkörülményein.
Nagyon fontosnak tartják, hogy ne
pusztán infrastrukturális fejlesztések
történjenek, hanem a beruházási pro-
jektek foglalkoztatási vonzatai már a
pályázatok elkészítése során kerülje-
nek kidolgozásra és beépítésre. A beru-
házás akkor sikeres, ha munkahelye-
ket teremt és a helyi gazdasági szerep-
lõk „tulajdonukba veszik”, használják
a beruházás eredményét a helyi társa-
dalom helyzetének javítására, jobb kö-
rülményeket teremtve mai dolgozói-
nak, új munkahelyeket teremtve vagy
új vállalkozásokat indítva – hangzott
el az alakulást bejelentõ sajtótájékoz-
tatón.

Egyesületté alakult
a Fejér Paktum

Barkóczi József rendõr alezredes, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
baleset-megelõzési kiemelt fõelõadója és a Fejér Megyei Baleset-megelõ-
zési Bizottság titkára életének 59. évében, 2007. október 17-én tragikus
hirtelenséggel elhunyt. Az alezredes 34 éve tevékenykedett Fejér megye
közlekedésbiztonsága érdekében. Szolgálati ideje alatt összesen hu-
szonhat esetben részesült különbözõ szintû – köztük „Az Év Rendõre”
Miniszteri Díj, Belügyminiszteri emléktárgy, ORFK Közbiztonsági
Fõigazgatói dicséret és jutalom – elismerésben és jutalomban. Négy
esetben léptették elõ soron kívül. Példaértékû munkájával munkatársai
elõtt nagy tiszteletet vívott ki, az állampolgárok körében nevelõ munká-
jával növelte a rendõrség presztízsét. Katonai tiszteletadás mellett he-
lyezték örök nyugalomra 2007. november 9-én. Barkóczi József alezre-
dest a rendõrség saját halottjának tekinti.

(A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság 
Sajtószolgálata tájékoztatása alapján) 

Elhunyt Barkóczi József rendõr alezredes

November 8-án tartotta rendes
közgyûlését a Fejér Megyei Ön-
kormányzat. Az érdemi munka
megkezdése elõtt két Fejér megyei
pedagógust, Farkas Zoltánnét és
Vizeli Józsefet köszöntötték arany-
diplomájuk átvétele alakalmából.
A közgyûlés ezután megkezdte a
napirendek tárgyalását. Döntöttek
a képviselõk a 2008. évi megyei
költségvetés irányelveirõl, majd
arról is, hogy a megyei önkor-
mányzat 2 milliárd Ft értékben
kötvényt bocsát ki. Dr. Balogh Ibo-
lya a közgyûlés másnapján tartott
sajtótájékoztatóján elmondta, erre
azért van szükség, mert a kor-
mányzat nem biztosít sem a mû-
ködéshez, sem a fejlesztéshez ele-
gendõ pénzösszeget, ráadásul a
kormány január 1-jétõl befa-
gyasztja a megyei önkormányzat-
ok hitelfelvételi lehetõségét. A kép-
viselõk döntöttek a Fejér Megyei
Önkormányzat Integrált Szociális
Intézménye igazgatói álláshelyére
beérkezett pályázatokról, valamint
a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központjának
igazgatói állásáról. Az elõbbi veze-
tõje Szilasy Katalin, az utóbbié
Deresné Tanárki Mária lett. A köz-
gyûlés határozatot fogadott el az új
Térségi Integrált Szakképzõ Köz-
pont létrehozásáról. 

JJÓÓTTÉÉKKOONNYYSSÁÁGGII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS  !!

A Fejér Megyei Közgyûlés frakci-
ói a karácsonyi ünnepre készülve
közös jótékonysági akciót indíta-
nak. Az adományokkal a kezdemé-
nyezõk meghitt, boldogabb kará-
csonyi ünnepeket kívánnak nyúj-
tani a megyei intézményekben élõ
gyermekek, idõs emberek és fogya-
tékkal élõk számára.

A felajánlásokat a következõ bank-
számla számra várják: 
11736006 - 15360001-06530000 

A megyei 
közgyûlésen
történt

Az Egészségügyi Minisztériumban 2007.
október 30-án rangos kitüntetéseket ad-
tak át. Batthyány-Strattmann László

születésének 137. évfordulója alkalmából dr. Horváth Ágnes miniszter szak-
mai elismeréseket adományozott. Az elismeréseket a miniszter külföldi el-
foglaltsága miatt dr. Kincses Gyula államtitkár adta át. Kiemelkedõ szakmai
tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate díjban részesült – mások mellett –
Dr. Rónai László, a Fejér Megyei Szent György Kórház, Idegsebészeti Osz-
tály osztályvezetõ fõorvosa. 

Rangos elismerés
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rendezvénysorozat elsõ állomása az
október 16-án megrendezésre ke-
rült tudományos konferencia volt.
Az ülést a megyeháza dísztermében

tartották. A rendezvényt dr. Balogh Ibo-
lya, Fejér Megyei Közgyûlésés elnöke
nyitotta meg. Beszédében elmondta: „Jó
volt 1956 októberében Magyarországon
élni, jó volt magyarnak lenni. Egységbe
forrt az ország. A munkás és az értelmi-
ségi meglelte egymást, az ifjabbak biza-
lommal fordultak a tapasztaltabbakhoz.
1956-nak nincs szégyellnivalója, viszont
annál több a szépsége.”

Majd felidézte az ’56 õszén Fejér
megyében történteket: „Itt, ebben az
épületben, ahol a megyei tanács mû-
ködött, Apai Pál vezetésével megala-
kult a megyei forradalmi tanács. No-
vember 2-án, együttes ülésük alkal-
mával – ebben a teremben – drámai
órákat éltek át a küldöttek. A várható
szovjet hadmozdulatokról tájékozód-
tak.” Az elnök asszony beszédét Márai
Sándor Tanúságtétel címû költemé-
nyének soraival zárta.

A nagyszámú közéleti, egyházi sze-
mélyiség és a megye valamennyi kö-

zépiskolájából érkezett érdeklõdõ diák
ezután elõadásokat hallhatott az 56-os
forradalomról Hegedûs Éva, Csurgai
Horváth József, Erdõs Ferenc és Czetz
Balázs tolmácsolásában. A megyei ün-
nepségsorozat október 23-án a Megye-
házán folytatódott, ahol a megyei és
városi önkormányzat közösen ünne-
pelt. Dr. Balogh Ibolya, Fejér Megye
Önkormányzatának elnöke a megje-
lentek elõtt – akik között a forradalmi
események egykori résztvevõi is jelen
voltak – mondta el ünnepi megemlé-
kezését.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójának ün-
nepségsorozatát megyeszerte a nemzeti büszkeségének és a hõsök
áldozatvállalásának emlékezete jegyében rendezték meg.

A

Interjú Dosztál Bélával, 
Fejér megye díszpolgárával

DDoosszzttááll  BBééllaa  aa  sszzéékkeessffeehhéérrvváárrii  11995566--ooss
ffoorrrraaddaallmmii  eesseemméénnyyeekk  ééllõõ  sszzeemmttaannúújjaa..
AA  ttöörrttéénneelleemm  kküüllöönnööss  jjááttéékkaa,,  hhooggyy  aa
ddíísszzppoollggáárrii  ccíímmeett  aa  mmeeggyyeehháázzáánn  vveehheett--
ttee  áátt,,  aahhooll  11995577  nnyyaarráánn  aa  nnééppbbíírróóssáágg  ííttéé--
lleetteett  hhiirrddeetteetttt  ffeelleettttee..  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárrii
ootttthhoonnáábbaann  8844  éévveesseenn  iiss  jjóó  eeggéésszzssééggnneekk
öörrvveenndd,,  hháárroomm  ggyyeerrmmeekkee,,  hhéétt  uunnookkáájjaa
ééss  33  ddéédduunnookkáájjaa  sszzeerreetteettee  vveesszzii  kköörrüüll..  

–– HHooggyyaann  eemmlléékksszziikk  vviisssszzaa  aazz  5511  éévvvveell  eezzeellõõttttii  nnaappookkrraa??
– A székesfehérvári forradalmi hangulatot a budapesti
események váltották ki. Pestrõl érkeztek székesfehérvári
fiatalok. Õk indították el azt a tömegtüntetést, amely ké-
sõbb a Városháza elõtti nagygyûléssé szélesedett. Október
27-én, a Városi Kultúrház István termében nagygyûlést
hirdettek, a város üzemeibõl, gyáraiból érkeztek küldöt-
tek. Ott elmondták felgyülemlett sérelmeiket. Én is szót
kértem, s kifejtettem: az elhangzottak jelzik, mennyi sé-
relem érte ezt a nemzetet. Azonban nem felületi orvoslás-
ra van már szükség, a probléma gyökerét kell megoldani.
A gyûlésen megalakítottuk a Nemzeti Bizottságot, mely-
nek egy ismert fehérvári újságíró, Skorka Károly lett az

elnöke. Õ ismert engem és javasolt a Nemzeti Bizottság
titkárának, amit elfogadtak. 
– Mennyiben fogalmazódtak meg ekkor a többpártrendszer
iránti igények?
– Az egykori koalíciós pártok újraszervezõdését kívánatos-
nak tartottuk, de csak egy késõbbi szakaszban. A legsürge-
tõbb követelésnek a szovjet csapatok kivonulása számított,
valamint a politikai és polgári szabadságjogok biztosítása.   
– Fehérváron fõbb követelésük volt az ÁVH feloszlatása, a
kiszabadított politikai foglyok hazaszállítása, a Vörösmarty
Rádió létrehozása és szabad választások kiírása. Miért vol-
tak ezek akkor fontos követelések?
– Köztudott, hogy a politikai vezetés végrehajtó erõszak-
szervezete az ÁVH volt. Magam életébõl is tudom, hogy be-
vittek és megpróbáltak beszervezni. Nem vállaltam. Akkor,
az ötvenes évek elején internáltak Kistarcsára, majd Recsk-
re. Nem szívesen beszélek róla ma sem, amikor hallottam a
szomszéd szobában a feleségem hangját, aki akkor elsõ fiú-
gyermekünket várta. Rémülten sírt: „ne bántsanak, ne
nyúljanak hozzám!” Felugrottam, feltéptem az ajtót. Akkor
láttam, hogy egy gramofonlemezrõl játszották le a hangot.
A kihallgató ávós úgy haragra gerjedt, hogy földre rántott,
és szétrúgta a kezem. A mai napig látszik a helye.  
– Székesfehérváron másfél hét alatt milyen jelentõsebb ese-
mények zajlottak?
– Legjelentõsebbnek a Munkástanácsok megalakulása szá-
mított. Küldötteik helyet foglaltak a Nemzeti Bizottságban.

KKIITTÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK  
AAZZ  ÜÜNNNNEEPP  AALLKKAALLMMÁÁBBÓÓLL
Az ünnepi ülésen adták át az október
23-a alkalmából odaítélt kitüntetõ cí-
meket és elismeréseket. Fejér megye
díszpolgára címmel tüntették ki:
DDoosszzttááll  BBéélláátt, az 1956-os székesfe-
hérvári Városi Bizottság titkárát; né-
hai KKoovvááccss  IImmrréétt, a Nemzeti Pa-
rasztpárt 1980-ban elhunyt egykori
alapítóját, fõtitkárát, nemzetgyûlési
képviselõt, emigráns politikust. 

A rendvédelmi szervek tagjai közül
a Fejér Megyei Közgyûlés elnökének

Megyeszerte 1956 õszére emlékeztek

A forradalom üzenete
Megyeszerte 1956 õszére emlékeztek

A forradalom üzenete
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„1956 számunkra akarat, küzdelem,
és diadal is egyben.” – méltatta a for-
radalom és a szabadságharc jelentõsé-
gét dr. Balogh Ibolya. „Diadal annak
ellenére is, hogy az akkori hatalom a
szovjet hadsereg segítségével vérbe
fojtotta a XX. század legtisztább, leg-
nemesebb forradalmát, és diadal még
akkor is, ha a hatalom a forradalom le-
verése után megölte a szabadság hõse-
it, és lelkileg megnyomorította a túl-
élõket. Ám a kommunista hatalom so-
ha többé nem gyõzhetett. Morális ér-
telemben örökre alulmaradt. 1956 har-

sonája az ELÉG VOLT! érzést kürtölte
világgá” – folytatta, majd sorra elis-
meréssel emlékezett meg a falusiakról,
akik mindennapi élelemmel látták el a
városiakat, a városiakról , akik a ku-
láklisták ellen is harcoltak, a fiatalok-
ról, akik bátran álltak ki a szabadság
elnyomóival szemben, a józan idõsek-
rõl, akik egy percig sem voltak a dikta-
túra kiszolgálói, és külön tisztelettel az
akkori anyákról, feleségekrõl, lányok-
ról és asszonyokról, „akik az emberi
méltóság megõrzésében segítették a
férfiakat azzal, hogy a legnehezebb

idõkben is erõs bástyaként ott álltak
mögöttük”. Beszédét az elnök asszony
annak kifejtésével zárta, hogy ‘56 máig
ható üzenete egységre, összefogásra
int, mert „az egyesített erõket ideig-
óráig ugyan le lehet gyõzni, de eltipor-
ni lehetetlen. Nem képes rá sem a
lánctalp, sem a dobtár, sem a fortélyos
félelem”. 

A megyeházi ünnepség után a két
önkormányzat közös ünnepség kere-
tében emlékezett az 56-osok terén, a
Szabó palota mellett, az egykori sortûz
színhelyén.   
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Az emberek vigyáztak a közélet, a napi élet tisztaságára.
Jellemezõ, hogy Fehérváron egy betört kirakat sem volt, s
miközben a szovjet csapatok kivonulását követeltük, az itt
lévõ szovjet családok ellátását biztosítottuk. Megállapod-
tunk az itt állomásozó szovjet csapatok parancsnokával,
hogy vonuljanak a laktanyába, és ne járõrözzenek a város-
ban. Ígértük, hogy családjaikon segítünk, de senki se jöjjön
ki tõlük. Valóban, benn is maradtak a laktanyában novem-
ber 4-ig, aztán õket újabb csapatok váltották fel. 
– Akkoriban hittek abban, hogy egy semleges és független
Magyarország valóban megteremthetõ?  
– Valóban, hittünk abban, ha a magyar kormány egységes,
és kellõ súllyal lép a szükséges helyre, akkor a politikai
egyensúly fenntartása érdekében a szovjet tartózkodni fog
attól, hogy megszálljon bennünket. Naivak voltunk. Té-
vedtünk. A diktatúra számára a hatalomnál nincs fonto-
sabb. Ezért mindent hajlandó volt megtenni és feláldozni.
Embereket és társadalmakat megnyomorítani. 
– Végül megindult a támadás a forradalom leverésére…
– Lakásunk a Budai út 1. szám alatt volt. Ott forgolódott
egy szovjet tank, s lövöldözött mindenfelé. Pincébe küld-
tem a családot. Negyedikén hajnalban számomra egyértel-
mûvé vált, hogy a szabadságharc elbukott.
– Mi történt ezután Önnel?
– Karácsony hetében egy rendõrfõhadnagy felkeresett és
hozott egy határsáv engedélyt Sopron felé. Azt mondta,
kezdõdik a begyûjtés, ha úgy gondolom, tûnjek el. Sop-

ronban barátaimat kerestem fel, hogy majd családommal
áttelepülünk. Mire visszaértem, a családom házi õrizetben
volt. Feleségem leszólt az emeletrõl, hogy õrizetben van-
nak. Fenn már egy  ávós ült az elõszobában. Kezdõdött az
elszámoltatás. Ostoba jegyzõkönyveket vettek föl. Szelle-
mileg nagyon alacsony szinten álltak azok a kihallgató
tisztek. Recski tapasztalatok után mondhattam, hogy pri-
mitív módszereik voltak. 1956. karácsony táján összehív-
tak néhányunkat és közölték, a pártbizottság  értékelte az
eseményekben való részvételünket, de most az a kérésük,
álljunk a megalakuló Kádár-kormány mellé és biztosítsuk
a fejlõdés zökkenõmentességét. Azt mondtam, hogy min-
ket a Nemzeti Bizottság azzal a feladattal ruházott fel,
hogy az ország  függetlenségének gondolatát képviseljük.
Sorsunk ott dõlt el. Késõbb fogdai életemet éltem. Ügye-
met a Pest Megyei Bíróság népbírósági tanácsa folytatta le.
Ítélethirdetés 1957. július 10-én volt a megyeháza nagyter-
mében. Fehérváron nem tudtak népbírósági tanácsot felál-
lítani, hiszen a bíróság elnöke is tagja volt a Nemzeti Bi-
zottságnak.
– Újabb próbatételek következtek…
– Tizenkét éves börtönbüntetést kaptam. Márianosztrára,
Sátoraljaújhelyre, késõbb Budapestre kerültem, onnan
szabadultam. A megpróbáltatásokkal nem lettem szegé-
nyebb, és legfõképpen a családom szeretetében gazdagod-
tam meg. Összesen 11 évet töltöttem távol, több mint 7 évet
börtönben, három évet pedig Recsken. – SZÜCS

dicséretében részesült: AAllmmááddii  FFeerreenncc
rendõr alezredes Fejér megye közbiz-
tonságáért végzett kiemelkedõ szakmai
munkájáért; HHeeiitteerr  TTiibboorrnnéé  büntetés-
végrehajtási alezredes a Közép-Dunán-
túli Büntetés-végrehajtási Intézet
munkatársaként végzett kimagaslóan
eredményes munkájáért; HHoorrvváátthh  JJáánnooss
rendõr alezredes Fejér megye közbiz-
tonságáért végzett kiemelkedõ szakmai
munkájáért;  JJóójjáárrtt  LLaajjooss rendõr õrnagy
Fejér megye közbiztonságáért végzett
kiemelkedõ szakmai munkájáért; KKaappááss
CCssaabbaa rendõr fõtörzsõrmester Fejér

megye közbiztonságáért végzett ki-
emelkedõ szakmai munkájáért; LLuukkááttss
AAnnddrráássnnéé a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munkatársaként
végzett átlagon felüli munkájáért; NNéé--
mmeetthh  LLáásszzllóó az Abai Polgárõrség elnö-
keként végzett kimagaslóan eredmé-
nyes munkájáért; PPaapppp  SSáánnddoorrnnéé a Fej-
ér Megyei Rendõr-fõkapitányság mun-
katársaként végzett kiemelkedõ mun-
kájáért; PPaarrrraagghh  BBééllaa tûzoltó alezredes
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon végzett átlagon felüli
munkájáért; PPiinnttéérr  LLáásszzllóó a Fejér Me-

gyei Polgárõr Szövetség Közlekedési
Munkacsoportjának vezetõjeként, a
megye közlekedés-biztonságának elõ-
mozdításáért; SScchhlleettttnnéé  VVaannaattkkaa  ÉÉvvaa a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság hi-
vatala munkatársaként végzett kiemel-
kedõ munkájáért; SSiimmoonnnnéé  ZZssuuppeekk
MMáárrttaa a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság munkatársaként végzett ki-
emelkedõ munkájáért; SSzzõõkkee  TTaammááss
büntetés-végrehajtási õrnagy a Közép-
Dunántúli Büntetés-végrehajtási Inté-
zet munkatársaként végzett kimagasló-
an eredményes munkájáért
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Eltelt egy év a megyei önkormányzat
megalakulása óta. Hogyan értékelné az
elmúlt egy évet?

– Azt kell, hogy mondjam, rettene-
tesen nehéz év van mögöttünk. Ma
Magyarországot a látszatdemokrácia
jellemzi. Tavaly októberben még nem
mondtuk volna ezt: nagy reményekkel
indultunk el. Hiszen az önkormány-
zatok döntõ részében változás történt:
a Fidesz megnyerte az önkormányzati
választásokat és azt gondoltuk, hogy
legalább a demokrácia talaján mûkö-
dõ, nagyjából korrekt együttmûködést
képzelhetünk el a kormányzattal. En-
nek a jeleirõl sem beszélhetünk. Ez
meg is alapozza az elmúlt egy év érté-
kelését. Ez a háttér szinte erõnkön fe-
lüli munkát követelt meg tõlünk. Lé-
nyegesen több közgyûlést kellett tarta-
ni, mint az elõzõ ciklusokban. Az volt
a szokás, hogy egy hónapban egy köz-
gyûlést tartottak. Most viszont olyan
hirtelen történnek a változások, hogy
nem lehet heteket várni. 

Milyen jelentõs változások történtek a
megyei önkormányzat tevékenységé-
ben?

– Magyarországon jelenleg totális
pályázati kényszer van. Egy-egy pá-
lyázat elõkészítése hihetetetlen erõfe-
szítéseket igényel. Mégsem volt más
lehetõség, ez az elmúlt egy év munká-
jában döntõ jelentõséggel bírt. Szinte
már mindent e köré csoportosítunk: a
hitelfelvételünket, a kötvénykibocsá-

tásunkat, a napi munkánkat, a kap-
csolatrendszereinket a pályázatokra
koncentráljuk. Ezt nem tartjuk telje-
sen helyesnek. A megyei önkormány-
zat tényleges feladata az intézmény-
fenntartás, és erre már nem tudunk
oly módon koncentrálni, ahogy azt a
feladat ellátása megkövetelné. To-
vábbra is szeretném azt hinni, hogy
visszatérünk a demokratikus alapok-
hoz. Ez a kormányzat talán nem húz-
za ki 2010-ig.

Tudna egy példát mondani arra, miben
nyilvánul meg a kormányzati ellehe-
tetlenítés?

– A megyei önkormányzat összeál-
lítja a költségvetését, februárban elfo-
gadja, ez az alapdokumentum, erre
épül fel a munka. Ez a költségvetés egy
hónap múlva szinte teljes körû átala-
kításra szorul. Ha különvesszük a me-
gyei önkormányzat által felügyelt te-
rületeket: oktatás, egészségügy, szoci-
ális gondozás, sport, településfejlesztés
stb., a megye összes települési önkor-
mányzatával napi kapcsolatban kell
lenni, ezt írja elõ a törvény. Ehhez
biztosítani kell a megfelelõ mértékû
állami támogatást is, ami most nem
történik meg. Amikor a tavalyi év vé-
gén elhatároztuk, hogy belekezdünk
egy intézmény-átalakítási folyamatba,
nem jókedvünkbõl tettük, hanem mert
világosan láttuk: a kormány a törvé-
nyekben leírt kötelezettségeit sem tel-
jesíti az önkormányzatok felé. Mi soha
nem mondhatjuk azt, hogy csak az

egyik felet illeti a felelõsség, ezért az-
tán magunkon kezdtük az átalakítást.  

Mibõl állt az átalakítás?

– Integrációs folyamatként jelle-
mezhetõ: elõször megkezdtük az ápo-
ló-gondozó intézmények összevoná-
sát. Ezek olyan intézmények, amelyek
hasonló feladatokat látnak el. Úgy vél-
tük, azonos koncepció szerinti, egysé-
ges intézménybe össze lehet vonni
õket. Ez döntõen gazdasági egységes-
séget jelent, mert szeretnénk, ha szak-
mailag továbbra is önállóan, magas
színvonalon tevékenykednének to-
vább. Ezzel lehetõséget adunk a veze-
tõségnek ahhoz, hogy a szakmai tudá-
sát pozitívan tudja kamatoztatni. Eh-
hez nagy arányú személyi változtatás-
ra volt szükség. Az intézmények átvi-
lágítása közben szabálytalanságokat is
találtunk: ez azért történhetett meg,
mert sok intézmény, sok helyen, egy-
mástól teljesen függetlenül mûködött
és nem volt egységes kontroll. A me-
gyei vezetés az elmúlt ciklusokban ki

HIRDETÉS

Interjú dr. Balogh Ibolyával, a Fejér Megyei Közgyûlés elnökével

Egy év tanulságai
Az elmúlt évrõl kérdeztük dr. Balogh Ibolyát, a Fejér Megyei
Közgyûlés elnök asszonyát, aki beszélt nekünk a kormányzat
megyéket ellehetetlenítõ intézkedéseirõl, az intézmény-át-
alakításokról és a megyei közgyûlés alkotmánybírósági bead-
ványáról. 

„Rettenetesen  nehéz év van
mögöttünk…”
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se ment ezekbe az intézményekbe. Így
elindítottunk egy pozitív intézmény-
átalakítási folyamatot. A gyermekvé-
delmi intézményeket is közös rend-
szerbe szerveztük. Mindkét területen
jó tapasztalatokat szereztünk, így
újabb  területeken is hasonló átalakí-
tást tervezünk, amelyek mind a jobb
jövõ irányába tudnak hatni.

Milyen tanulságot szûrt le az elmúlt
egy évben?

– Úgy vélem, ebben a válságos gaz-
dasági helyzetben, ebben a megyéket
kivéreztetõ politikai rendszerben
meghoztunk olyan döntéseket, ame-
lyek révén valamelyest pozitív irányba
indulhatunk el. Nem csupán pénzügyi
szempontból kell megközelíteni az át-
alakulásokat: azt szeretnénk, hogy az
emberek életkörülményei javuljanak.
Ez az elsõ lépés volt csupán, de vannak
olyan területei is az intézményáta-
lakításnak, amely már nem tõlünk
függ: ez pedig az épületek infrastruk-
túrája, az ott dolgozók, ott élõk em-
berhez méltó környezete. Itt nem ju-
tottunk elõbbre: próbálkoztunk pályá-
zatokkal, mert néhány hónappal ez-
elõtt lehetõség volt kiemelt pályáza-
tok és projektek elnyerésére. Sajnálat-
tal kellett megállapítanunk, hogy Fe-
jér megye egyetlen egy ez irányú el-
képzelése sem nyert pozitív elbírálást.
Olyan projekteket nyújtottunk be,
mint például a sárosdi, nagyon mél-
tatlan helyzetben lévõ ápoló-gondozó
otthon, vagy a polgárdi, halmozottan
sérült gyermekek barakk-otthonai-
nak kiváltása. Ezeket egyszerûen le-
söpörték az elbírálás során. Ezt 
a döntést felháborítónak tartjuk. 
A küzdelmet persze nem adjuk fel.
Felelõsséggel tartozunk értük.

Mire a legbüszkébb az elmúlt évbõl?

– Büszkeség nincs bennem. Vég-
zem a munkám, amelyre a választók
bizalma és a lelkiismeretem kötelez.
Pozitívumnak értékelem, hogy kollé-
gáimmal együtt, Heves megye kivéte-
lével, az ország összes megyei önkor-
mányzatának támogatásával elindí-
tottunk egy olyan alkotmánybírósági
eljárást, amely az állami költségvetés
önkormányzati részét alapjaiban kér-
dõjelezi meg. A célunk az, hogy hely-

reálljon az önkormányzati feladatok
törvényes finanszirozása. A beadványt
olyan részletességgel és alapossággal
dolgoztuk ki, hogy még az Állami
Számvevõszék is elismerõen nyilatko-
zott róla. Áprilisban adtuk be az Al-
kotmánybíróságnak, júniusban befo-
gadták, most november van. A költ-
ségvetést lassan elfogadja a Parlament,
de az ezzel összefüggõ alkotmánybí-
rósági döntés nem született meg. Az
illetékhivatalok megyéktõl való elvé-
tele súlyosan törvénysértõ, mert meg-
szünteti az egyetlen önálló megyei be-
vételt. Az Alkotmány és a vonatkozó
törvények kimondják, hogy az önkor-
mányzatoknak saját bevételeket kell
biztosítani. Tehát itt hihetetlen az el-
lentmondás. 

Az elmúlt évben megismerhettem
azokat az intézményeket belülrõl,
amelyek a társadalom legrászorultabb
rétegeit látják el. Nyilvánosságra hoz-
tuk, milyen lehetetlen állapotban van-
nak ezek a megyei intézmények. Min-
den alkalmat megragadunk arra, hogy
felhívjuk a figyelmet a kistelepülések
nehéz helyzetére. Ellehetetlenítik az
óvodáikat, iskoláikat, sok települést
öncsonkítással felérõ intézménybezá-
rásra kényszerít a kormányzat. Autó-
buszjáratok szüntek meg, s a bal-
liberális kormányzat újabb vasúti
szárnyvonalakat akar megszüntetni…
A megyei önkormányzat kötelessége,
hogy képviselje a kistelepülések és a ki-
szolgáltatott helyzetben élõ emberek
érdekeit. – R. G., H. Z.

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

2007. november 14–15., 18 és 20 óra 

ISZKA UTAZÁSA
Színes magyar film

November 14-én, hétfõn 
a 18 órakor kezdõdõ elõadáson

vendégeink  a film alkotói.

2007. november 16–17. 

VIDÁM ESTÉK 
A LIBIOMFILMMEL

2007. november 16-án, 18 órakor:
Tirpák TV (8’); Szegény Peti nagymamája

(10’); A nagy hohohohorgász (10’); 
Esti mese: Tököcske (11’); Esti mese: 

Ho-Ho-Horgász (12’); Pesti mese: Óz, 
a nagy varázsló (12’); uristen@menny.hu

(22’); Legkisebb film a legnagyobb 
magyarról (32’)

2007. november 17., 18 óra 
Libiomfi (70’); Öszödik pecsét (30’)

Vendégünk: Stefanovics Angéla,
Kálmánchelyi Zoltán, Végh Zsolt,

azaz a Libiomfilm csapata.

2007. november 19-20., 18 és 20 óra 

MEGY A GÕZÖS
Színes magyar filmvígjáték

2007. november 22., 16 óra 

VILÁGMEGVÁLTÓK – IFJÚSÁGI FILMSOROZAT

MAMMA RÓMA
Fekete-fehér olasz film

2007. november 22., 18 óra 
SÁNDOR PÁL RENDEZÕI SOROZATA

HERKULESFÜRDÕI 
EMLÉK

Színes magyar film (1976)

2007. november 22-24., 20 óra 
és 26-27., 18 óra 

DOLINA
AZ ÉRSEK LÁTOGATÁSA

Színes magyar film Bodor 
Ádám mûve alapján

2007. november 23-24., 18 óra 
és 26-27., 20óra 

TRANSYLVANIA
Színes francia film

2007. november 29–dec. 1., 
18 óra és 20 óra 

ÕFELSÉGE PINCÉRE
VOLTAM

Színes cseh-szlovák filmszatíra
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Hogyan értékeli az elmúlt egy évet?

– A megye gazdálkodása az elmúlt
egy évben számottevõen nem javult,
sõt, néhány mutató tekintetében romlott
is. A megyei önkormányzat jobboldali
vezetése a kormányt teszi mindezért fe-
lelõssé. Viszont az elmúlt egy év során sa-
ját gazdasági megszorító intézkedésein
kívül semmi olyan reformot nem hajtott
végre, amelybõl bevételei származnának
a megyének. A  megye ingatlan és egyéb
vagyontárgyait tekintve jelentõs értékkel
rendelkezik. Ezek a vagyontárgyak par-
lagon hevernek. Konkrét példa egy bala-
tonkenesei ingatlan, melynek értéke hi-
vatalos becslés szerint az elmúlt évben
hatvanmillió forint volt. A most tárgyalt
költségvetési koncepció elsõ olvasatában
az ingatlan 68 millió forinttal szerepel,
melyre két hónapja jött egy 83 millió fo-
rintos vételi ajánlat. A jobboldali frakció

errõl tárgyalni sem
volt hajlandó,
mondván, az ingat-
lan nem eladó. Szá-
momra mindez azt
mutatja, hogy sem
ingatlan-, sem va-
gyonhasznosítási
szándéka nincs a ve-
zetésnek. Másik jel-
lemzõ eset az  Euró-
pai Információs
Pont Kht. Egy év óta
semmi másra nem
használják, mint
pénzkifizetõ hely-

nek jobboldali aktivisták részére. Mind-
ezt alátámasztja, hogy a vagyontárgyak
egy részét ennek a kht.-nak adta át az ön-
kormányzat, többek között az ominózus
balatonkenesei ingatlant is. Személyesen
gyõzõdtem meg arról a hírrõl, hogy az
épület vasbeton kerítését a szomszéd el-
bontatta és az így nyert területen kem-
pinget üzemeltet. Ez jelzi, hogy az ön-
kormányzat rossz gazdaként mûködik,
de a kht. vezetõinek fizetését folyamato-
san emelik. A  közgyûlésen plusz prémi-
umot is megállapítottak részükre. Az or-
szág 18 megyei önkormányzata – a Heves
megyeit kivéve – jelentõs, több milliárd
forint értékû hitelfelvételbe és kötvényki-
bocsátásba kezdett, melynek országos
költségvetési kihatásai is vannak. Ez a hi-
telfelvétel a mi megyénket tekintve 2 mil-
liárd forint. Ez országos viszonylatban
több száz milliárd forintos kötelességvál-
lalást jelent a központi költségvetés szá-
mára. A Fidesz politikusai vizet prédikál-
nak és bort isznak. A szocialista kormány
hiába dolgozik azon, hogy a konvergen-
cia-program keretében a gazdaságot sta-
bilizálja, ha a Fidesz által irányított ön-
kormányzatok ellene dolgoznak. Hiszen
a megyei önkormányzatok által kibocsá-
tott kötvények egyrészt terhelik a köz-
ponti költségvetést, másrészt az ország
versenyképességét rontják. 

Van-e lehetõségük érvényesíteni javas-
lataikat a közgyûlésben?

– A közgyûlés napirendjének megha-
tározására és az ott elõterjesztett anya-

gok tartalmára vonatkozóan semmilyen
befolyásunk nincs. Úgy tapasztaljuk, a
jobboldali vezetés csak és kizárólag ön-
magával egyeztet, a baloldali vélemé-
nyeket semmilyen ügyben nem kérik ki.
Erre az észrevételünkre azt a választ
kapjuk, hogy a bizottsági üléseken van
lehetõség a véleményünket elmondani.
A megyei önkormányzat szakmai bi-
zottságai úgy állnak össze, hogy mind-
egyikben Fidesz-többség van. Olyan ja-
vaslat még nem volt, amelyikbe észrevé-
teleinket beépítették volna. Semmi más-
ra nem volt lehetõségük az ott ülõ képvi-
selõknek, mint hogy az elõterjesztést jó
pártkatona módjára elfogadják. 

Melyek azok a jellemzõ okok, melyek a
közérdekû problémák megoldását gátolják?

– Számos ok van, amely megnehezí-
ti az együttmûködést a frakciók között.
Bár az utóbbi idõben mintha a képvise-
lõtársaink a közgyûlési teremben meg-
próbálnák megérteni azt, amit mi a
megalakulás óta szorgalmazunk: vala-
miféle együttmûködést kellene kialakí-
tani. A megalakulás idején felajánlottuk
együttmûködésünket az elnök asszony-
nak és a jobboldali frakciónak. Õk ezt
elutasították, olyannyira, hogy szá-
munkra sem bizottsági elnöki szék, sem
egy ellenõrzõ bizottsági elnöki hely
nem jutott. Mindez egy kulturált euró-
pai demokráciában nem így szokott
mûködni. Számunkra ez a jobboldali
arroganciát mutatja. Ha a döntés-elõ-
készítés folyamatába bevonnának min-
ket, vagy az általunk javasolt szakértõ-
ket, lehetséges, hogy hozzá tudnánk já-
rulni a döntésekhez. Nemrég, az Euró-
pai Uniós projektek kiválasztása kap-
csán is megtapasztalhattuk a jobboldali
vezetés látszatdemokráciára való törek-
vését. Néhány hónappal ezelõtt a köz-
gyûlés határozatot hozott arról, hogy a
több mint 80 projektötletbõl egy szak-
mai bizottság válassza ki azokat a terve-
zeteket, amelyek további kidolgozásra
kerülnek. A közgyûlés megszavazta,
hogy ezen bizottság, az MSZP frakció-
vezetõjébõl, három külsõ szakértõjébõl,
valamint az összes bizottsági elnökbõl,
a megyei közgyûlés elnökébõl és alelnö-
keibõl áll. Négyen a tizennégy ellen. A
legutóbbi közgyûlés elé került egy prio-
ritási lista, amit mi aznap reggel kap-
tunk meg és tekinthettünk át. Semmi-
lyen egyeztetés e kérdésben nem zajlott.

Egy esztendeje alakult meg a 2006. õszi önkormányzati választást
követõen a Fejér Megyei Közgyûlés. Az évforduló lehetõséget
kínál az elvégezett munka értékelésre. Horváth András frak-
cióvezetõ lapunknak adott interjújában beszélt a megye
gazdálkodási lehetõségeirõl, a közgyûlésben folytatott munka
tapasztalatiról, és szólt arról is, hogy a frakciók közötti békés
együttmûködésnek szerintük milyen feltételei vannak.

Beszélgetés Horváth Andrással, a Fejér Megyei Közgyûlés szocialista
frakciójának vezetõjével

Bizonyos feltételeknek 
teljesülniük kellene az
együttmûködés érdekében

„A közgyûlésen
rendszeresen
felajánljuk
együttmû-

ködésünket.”
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Jellemzõ példa ez. A jobboldal által  ve-
zetett önkormányzat a saját határozatát
sem képes betartani.

Milyen kezdeményezéseik voltak eddig?

– Számos kezdeményezésünk volt,
amelyet a közgyûlés többnyire vissza-
utasított. Egy kezemen meg tudom szá-
molni azokat a javaslatokat, amelyeket a
másik oldal is támogatott. Természete-
sen ezeket sikerként könyvelhetjük el.
Az elmúlt egy év során számos negatív
tapasztalatot szereztünk, azonban mi
még mindig látunk együttmûködési le-
hetõséget a frakciók között. 

Melyek lennének Ön szerint a békés
együttmûködés legfontosabb alapelemei?

– Elsõ és legfontosabb alapelem az le-
hetne, ha a megyei önkormányzat elnöke,
alelnökei és a jobboldali frakció tudomásul
venné, hogy a Fejér Megyei Közigazgatási
Hivatal hét pontban törvénysértõnek ta-
lálta a megyei közgyûlés megalakulását. A
hazai törvények értelmében így ma is tör-
vénytelenül mûködik Fejér Megye Önkor-
mányzata. A törvényes mûködés lehetõsé-
geit egyébként egy szabályos elnök- és
tisztségviselõ választással meg lehetne va-
lósítani. Másik együttmûködési lehetõség
az lenne, hogy már a döntések elõkészítõ
szakaszába bevonnák a szocialista frakciót,
s ha nem is a képviselõket, de az általuk
megnevezett szakértõket. Alapfeltételünk
még a Fejér Lap címû újság ügyének ren-
dezése. Szerintünk jelenleg a lap nem más,
mint egy közpénzen finanszírozott kam-
pánykiadvány. Ha ezek a kérdések megol-
dásra kerülnének, a gyakorlatban is meg-
valósulhatna a békés együttmûködés. A
közgyûlésen rendszeresen felajánljuk
együttmûködésünket. A legutóbb is jelez-
tük, hogy a megye intézményeinek mûkö-
dését érintõ, az uniós pályázatokkal össze-
függõ elõterjesztéseket támogatásra java-
soljuk, sõt a szavazatunkkal is támogattuk.
A békés együttmûködés újabb lehetõsége
lehet Balsay István alelnök úr elõterjeszté-
sében a november 19-i Szent Erzsébet
Nap. Erre az alkalomra az összes frakció-
vezetõ aláírásával megszülethet egy hatá-
rozati javaslat. Ennek értelmében a kará-
csonyi ünnepekre készülve gyûjtést indí-
tunk, hogy az intézményekben élõ több
ezer gyermek, idõs ember és fogyatékkal
élõ számára lehetõség legyen az ünnepet
szebbé tenni. – SZÜCS

NNoovveemmbbeerr  1199--éénn  ééss  2200--áánn  (hétfõ, kedd) 1199  óórraakkoorr::  Agatha Christie: …és már
senki sem! (azaz Tíz kicsi néger); 2233--áánn  (péntek) 1199  óórraakkoorr::    Szép Ernõ:
Május; 2244--éénn (szombat) 1199  óórraakkoorr::    Müller Péter: A vihar kapujában
További információ: www.prosperoszinkor.hu 

A Prospero Színkör 2007. novemberi
elõadásai a Szabadmûvelõdés Házában: 

AA  mmooddeerrnn  ttáárrssaaddaallmmaakk  eeggyyiikk  lleeggééggeettõõbbbb  kkéérrddééssee  aa  kköörrnnyyeezzeettii  pprroobblléémmáákk  kkeezzeelléé--
ssee,,  aa  kköörrnnyyeezzeett  tteerrhheelléésséénneekk  ggyyoorrss  nnöövveekkeeddééssee  mmiiaatttt..  KKöörrnnyyeezzeettüünnkk  vvééddeellmméébbeenn
aa  mmáássoodd--nnyyeerrssaannyyaaggookk  mmiinnééll  nnaaggyyoobbbb  aarráánnyyúú  vviisssszzaannyyeerrééssee  kkiieemmeelltteenn  ffoonnttooss
ffeellaaddaatt..  AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ééss  VViiddéékkffeejjlleesszzttééssii  BBii--
zzoottttssáággaa  eeggyyüüttttmmûûkkööddvvee  aa  SSzzéékkoomm  ZZrrtt..--vveell  aa  mmeeggyyee  iisskkoollááii  rréésszzéérree  sszzeelleekkttíívv
hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii  pprrooggrraammoott  hhiirrddeetteetttt  mmeegg..

program kezdeményezõi szerint a környezetvédelem ügyében úgy érhetõ el
megfelelõ eredmény, ha a környezettudatos szemléletmód kialakítását már
gyermekkorban elkezdik. E cél érdekében a hulladékgyûjtési programhoz
felsorakozott több székesfehérvári cég is. A kezdeményezés fõszereplõi a

Lepsényi Általános Iskolában rendeztek fórumot, melynek keretében a fiatalok
bemutató sátraknál ismerkedhettek meg a környezetbarát hulladékgyûjtés tech-
nikájával és az újrahasznosítás módszerével. Az akció szervezõi hangsúlyozták:
társadalmunknak szerepet kell vállalnia az aktív környezetvédelem érdekében a
környezetet romboló ártalmas hatások csökkentésében és a hulladékdepók élet-
tartamának növelésében. Ennek érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat Kör-
nyezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottsága a Székom Zrt. támogatásával kör-
nyezetvédelmi célú szelektív hulladékgyûjtési és hasznosítási programot hirde-
tett meg a 2007-es és 2008-as tanévekre a megye általános iskolái számára. A zöld
program októberben és novemberben kezdõdött az iskolák szelektív hulladék-
gyûjtési versenyével, papír, mûanyag, fém, elektronikai hulladék és használt
elem gyûjtése formájában. Az akcióban kiemelten teljesítõ intézmények elisme-
résben részesülnek, a díjakat a közgyûlés elnöke adja át. 

A kezdeményezéssel kapcsolatosan kérdeztük Kiss Istvánt, a Fejér Megyei
Önkormányzat Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának elnökét, aki
érdeklõdésünkre elmondta: sürgõsen kezdeni kell valamit a töménytelen hulla-
dékmennyiséggel és annak kezelésével. Kiss István, aki egyben Lepsény polgár-
mestere is, közölte, olyan konzorciumnak részesei, amely 167 települést fog ösz-
sze. Ésszerû hulladékkezelés céljából szervezték meg ezt a 600 ezer embert érin-
tõ projektet. Uniós támogatással alakítanak ki majd a következõkben egy olyan
hulladékégetõ mûvet, melynek segítségével újranyert energiához juthatnak. 

Érdeklõdésünkre a fórumon résztvevõ dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei
Önkormányzat elnöke elmondta: a Székom Zrt. igazgatója kereste meg azzal
az elképzeléssel, hogy az önkormányzattal közösen indítsanak környezetvé-
delmi programot. 

„A megyei önkormányzat részérõl a Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Bizottsággal együttmûködve azonnal elindítottuk ezt a folyamatot. Egyúttal
szeretnénk az akcióra a települések és az iskolák figyelmet is felhívni” – fogal-
mazott a megyei közgyûlés elnök asszonya. Valójában egy versenyrõl van szó, s
így az eredményhirdetéseket követõen szeretnének a szervezõk díjakat átadni
azon intézményeknek, melyek a legeredményesebben dolgoztak. Az elnök asz-
szony mindenkit arra biztatott, vegyen részt e kezdeményezésben, hiszen egy
olyan jó ügyrõl van szó, mely a politikától teljesen független! – SZÜCS

Szelektív hulladékgyûjtési
program indult

A
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gy ködös õszi reggelen érkezünk a
városba: a fõtéren leparkolva tipi-
kus magyar kisvárost vehetünk
szemügyre. Egy-két szintes há-

zak, középületek veszik körbe a teret,
ahol háborús és egyéb történelmi em-
lékmûvek sorakoznak a lehullott fale-
velek szõnyegén. A téren keresztülha-
lad a 63-as út. A forgalmas országút a
várost éltetõ ütõér, de egyben sok
bosszúság okozója is. A forgalmas út-
vonal hosszában megy végig Sárbo-
gárdon, és az elkerülõ út még nem ké-
szült el, sõt egyelõre el sem kezdõdött
az építkezés. 

Sárbogárd több ezer ember számára
alvóváros: a legfrissebb adatok szerint
mintegy kétezren utaznak napról nap

mint nap Székesfehérvárra a 13 ezres
lakosú kisvárosból. A megyeszékhely
ugyanis jóval több munkát biztosít az
embereknek, mint Fejér megye déli
része. A tíz településbõl álló sárbogár-
di kistérségben 15-16 százalékos a
munkanélküliség (magán Sárbogár-
don kilenc százalék az arány). „A vá-
ros nagyobb szabású közmunkaprog-
ramokkal, közhasznú munka végezte-
tésével próbál javítani az adatokon” -
mondja a Fejér Lapnak Juhász János
polgármester. 

A Videoton, majd a Mannesmann
hosszú évekig adott munkát a sárbo-
gárdiaknak, de a német cég 2000 októ-
berében történt kivonulása óta még
nem sikerült hasonló méretû vállalatot

a városba csábítani. A Key-Tec  és a Vi-
deoton Holding a nagyobb munkálta-
tók. Van néhány száz-százötven em-
bert foglalkoztató cég, a közeljövõben
valószínûleg egy ásványvíz-palackozó
is létrejön a városban, amely 160 em-
bert foglalkoztat majd. Mellettük kis-
vállalkozások és mikrovállalkozások
élénkítik Sárbogárd gazdasági életét.

Bár a megye északi részének nehéz-
ipara miatt az utóbbi évtizedekben a
mûszaki termelés vált jellegzetessé a
városban, a vidék régi mezõgazdasági

A Sárvíz mocsaras völ-
gyébõl kiemelkedõ jó ter-
mõképességû löszhátakon
az újkõkor óta kimutat-
ható az ember jelenléte. A
bronzkori eredetû, a vá-
rostól északkeletre talál-

ható földvár a „Bolondvár”, de jelentõs római kori leletek is
elõkerültek a vidékrõl. Az Árpád-korban a terület a Sárvíz
átkelõinek védelmét ellátó besenyõk szállásterülete volt. A
vidék két legjelentõsebb települése Bogárd és a közvetlen
mellette fekvõ Tinód voltak. Neveiket az õket birtokló csa-
ládok vették fel. A hagyomány szerint innen származik Ti-
nódi Lantos Sebestyén. A török hódoltságban a település
nem néptelenedett el, sõt a megszállók palánkkal erõsítették
meg. A XVIII. században és a XIX. század elején a lassan
gyarapodó település vallási közösségei felépítették templo-
maikat és iskoláikat. A városban ma három katolikus, egy
református és egy evangélikus templom szolgál a hívõ la-
kosság lelki támaszául. Sárbogárd 1854 és 1872 között mezõ-
városi rangot viselt és járási székhely lett. A II. világháború-
ban súlyos harcok folytak a birtoklásáért. Sárbogárd mai
képe az 1945 utáni fejlõdés eredménye.

M e g y e j á r ó

Sárbogárd városa alkotja Fejér megye déli részének centrumát. 
A hátrányos helyzetû térség központja a gazdasági nehézségek
ellenére próbál egyrõl a kettõre jutni.

E

A Mezõföld központjában

Sárbogárd

Sárbogárdi
évszázadok
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M e g y e j á r ó

hagyományokra tekinthet vissza. A
Mezõföld kitûnõ termõhelyi adottsá-
gokkal rendelkezik: a dinnye- és papri-
katermelés, a gyógynövénytermesztés
egyaránt jellemzõ a városra. A mezõ-
gazdaság meghatározó volt korábban,
emellett fejlõdött ki a korszerû hír-
adástechnika. A jó termõföld a mélyen
fekvõ, vízben gazdag mezõföldi vidék
sajátossága. Sajnos a ter-
mészeti adottságok szám-
lájára írható az is, hogy a
várost 1999-ben elöntötte a
belvíz és árvíz kettõse, pe-
dig nincs közvetlenül fo-
lyója a városnak. A telepü-
lésen ezért nagyon odafi-
gyelnek arra, hogy az ár-
kok, elvezetõ-csatornák
rendben legyenek tartva.
„Sárbogárdon nagyszabá-
sú felszíni vízrendezést
tervezünk” – mondja Ju-
hász János polgármester.

A város civil és gazdasá-
gi életének normális mene-
tét a városi intézmények
hálózata biztosítja. Sárbo-
gárdon megtalálható minden intéz-
mény, ami egy hasonló méretû magyar
kisvárosban létezik. Megtalálhatóak itt
a megyei dekoncentrált szervek kiren-
deltségei: az ÁNTSZ Városi Intézete, a
Munkaügyi Központ kirendeltsége, a
Körzeti Földhivatal. Az APEH és az
Egészségbiztosítási Pénztár heti rend-
szerességgel tart fogadóórát. Sárbo-
gárdon városi rendõrkapitányság is
mûködik. Bár kórház nem, de szakor-

vosi rendelõintézet és mentõállomás
biztosítja a helyiek egészségügyi ellá-
tását.

A nevelési és oktatási feladatokat há-
rom óvoda, három általános iskola és
egy speciális felkészítõ iskola látja el.
Sárbogárdon gimnázium is mûködik,
amit a Fejér Megyei Önkormányzat
mûködtet. A kulturális életet civil szer-

vezetek színesítik: mintegy
ötven különbözõ egyesület,
egylet, kör élteti a sárbo-
gárdi helyi kultúrát. Negy-
ven éve mûködik a városi
vegyeskar, modern tánc-
egyesületek is mûködnek,
amelyek a fiatalokat vonz-
zák. A civil szféra zömét a
sportszervezetek alkotják,
melyek nagyban hozzájárul-
nak a város sporteseményei-
nek irányításához, a mozgás,
az egészséges életmód hirde-
téséhez. A két nagy sportlé-
tesítmény mellett 2004-ben
átadásra került a miniszté-
riumi támogatással felépí-
tett többfunkciós, mûanyag

bevonatú sportpálya, amely a labdarú-
gás mellett számos más sportág gyakor-
lására is lehetõséget nyújt.

A legnépszerûbb helyi kulturális,
sport- és mûvészeti esemény az 1989
óta évenként megrendezésre kerülõ
Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat,
amely egyre népszerûbb és egyre szín-
vonalasabb fesztiválként nemcsak a
helyi és a környékbeli látogatókat
vonzza a városba. Az április végén zaj-

ló kettesfogathajtó bajnokság is rend-
kívül népszerû: két-háromezer ember
is megfordul a versenyen.

Sárbogárdnak ezért vonzónak kell
lennie az ideutazók számára. A város-
központot évrõl évre fejlesztik: „Ré-
gebben térkövezés sem volt” – meséli a
polgármester. „Mára pályázati pénzbõl
sok mindent meg tudtunk oldani. Tíz-
millió forintos nagyságrendben he-
lyeztünk ki virágtartókat, padokat,
táblákat. A nyári idõszakban gyönyörû
virágosak a központi terek. Jóval tisz-
tábbak, szebbek vagyunk, mint régen”
– állítja Juhász János. – R. G.

N é v j e g y

Sárbogárd
A település rangja: város

Lélekszám: 13 432
Irányítószám: 7000

Kistérség: Sárbogárdi

Juhász János,
Sárbogárd 

polgármestere
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oda János igazgatóval és Novák
Kovács Zsolt igazgató-helyettes-
sel az írásbeli tételek kiosztása
után ültünk le beszélgetni, kérve,

mutassák be olvasóinknak a megyei
fenntartású – és egyben megyei tulaj-
donban is lévõ – intézményt, amely
hivatalosan a Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium el-

nevezést viseli. A költõ annak idején
még vándorszínész korában járt a tele-
pülésen, így esett rá a választás név-
adáskor. S bár országos összehasonlí-
tásban nem beszélhetünk nagy múltú
intézményrõl, a jelen annál inkább
tiszteletet parancsoló. Az ötvenhat év-
vel ezelõtt eredetileg tanítóképzõ
„gyorstalpalóként” alapított iskola má-
ra igencsak kinõtte magát: érdeklõdés-
tõl és igénytõl függõen négy- és nyolc-
osztályos gimnáziumi, elektronikai
szakirányra specializálódott szakkö-
zépiskolai és intenzív nyel-
vi elõkészítõ képzést kínál.
Boda János igazgató hang-
súlyozza: gyakorlatilag a
középiskolai oktatás teljes
vertikumából választhat az
a szülõ, aki ide kívánja írat-
ni gyermekét. 

Annak idején, a hetve-
nes években a térségben
megtelepedõ és felfutó Vi-
deoton igényeinek megfe-
lelõen választotta ki az is-
kola vezetése a híradás-
technikai specializációt,
mint amely kész szakmát és
azonnali, helybéli elhe-
lyezkedési lehetõséget tud
adni az érettségizõ fiatalok
kezébe – meséli Novák Ko-
vács Zsolt igazgató-helyet-
tes. Ez mára hardver-in-
formatikai képzéssé módo-
sult. Igaz, a Videoton idõ-
közben megszûnt, a beszál-
lítókat foglalkoztató befek-
tetõ pedig nem sokkal ké-
sõbb kivonult Magyaror-
szágról, így jelenleg nin-
csen szakmai együttmûkö-
dése az iskolának valamely
konkrét céggel. Talán en-
nek a fejleménynek is kö-
szönhetõ, hogy az intéz-
mény – a névadó költõ
alapján is sejthetõen – inkább humán
beállítottságú gimnáziumáról neveze-
tes. Ennek megfelelõen igen erõs pél-
dául a nyelvoktatás terén: a diákok az
angol mellett németet, franciát, olaszt,
oroszt és latint is választhatnak. A nép-
szerû nyelvi elõkészítõ évfolyamban a
beiskolázandó gyermekek heti 13 órá-
ban tanulhatnak angolul, s a cél az,
hogy gimnáziumi tanulmányaik kez-
detére minimum alapfokú, de adott

esetben akár középfokú nyelvi kész-
ségre tegyenek szert. E dimenziót erõ-
sítik az intézmény nemzetközi kap-
csolatai is. Élénk cserekapcsolatban
vannak egy francia (burgundiai) kis-
város iskolájával, amely rendszeres és
kölcsönös látogatásokban nyilvánul
meg. Van német kapcsolat is, és most
van folyamatban angol partner keresé-
se. Mindenesetre az angol képzést már
ma is nagyban segíti, hogy nemzetkö-
zi közvetítésben rendszeresen Sárbo-
gárdra érkeznek középiskolában fris-

sen végzett angol anya-
nyelvû ifjoncok, és pár
hónapig asszisztálnak a
tanításban.

Mivel Székesfehérvár
és Dunaújváros közt a sár-
bogárdi intézmény föld-
rajzilag igen jól pozício-
nált, a helyközi közleke-
dés pedig fejlett, beiskolá-
zási gondjaik egyáltalán
nincsenek. Sõt, amint azt
Boda János és Novák Ko-
vács Zsolt hangsúlyozzák:
országosan is ritkaság-
számba megy, hogy gyer-
mekbõség miatt fizikai
bõvülésre kényszerüljön
egy középiskola. Márpe-
dig a sárbogárdi intéz-
mény esetében épp errõl
van szó – szerencsére, te-
szik hozzá rögtön mind-
ketten. Annyi a gyermek,
hogy egyszerûen nem fé-
rünk el, a négyszázat is
meghaladja a tanulói lét-
szám – mondja Boda Já-
nos. Kétszerest meghala-
dó a túljelentkezés min-
den képzési ágban, de az
említett helyhiány miatt a
szakközépiskolai képzést
egy-egy évfolyamon nem
tudják elindítani. Az eu-

rópai uniós pénzekbõl, a Regionális
Operatív Program keretében tervezett
átalakítás célja, hogy emeletráépítés-
sel, a tantermek kényelmesebbé tételé-
vel és a könyvtár méltó elhelyezésével
csökkentsék a zsúfoltságot, és megfele-
lõ körülményeket tudjanak teremteni
Dél-Mezõföld kiemelkedõ középisko-
lájának. Persze nem panaszkodhatnak:
mindkét vendéglátónk hangsúlyozza,
hogy az adottságokhoz képest szak-

Látogatás a sárbogárdi Petõfiben

Több, mint
gimnázium
Ottjártunkkor csend honol
az épületben. Október végi
hétköznap lévén szokatlan a
középiskolák jellegzetes zsi-
bongásának hiánya; aztán
megtudjuk, vannak ám diá-
kok a tantermekben, csak az
intézmény épp elõ- és pót-
érettségit tart, s ilyenkor per-
sze a legritkább esetben
visszhangoznak a folyosók a
vidám kacajtól.

B

Novák Kovács
Zsolt igazgató-

helyettes

Boda János, 
a Petõfi Sándor

Gimnázium
igazgatója
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mailag kiemelkedõ, pénzügyileg pe-
dig nem rossz a helyzetük.

A harmincnégy fõs tanári karban
most zajlik egyfajta generációváltás,
s ennek köszönhetõen kifejezetten
alacsony az átlagéletkor – mondja az
igazgató-helyettes, aki maga is az if-
jabb nemzedékhez tartozik. Ráadá-
sul a sárbogárdi Petõfi igazi alma
materré kezd alakulni – azok jönnek
ide vissza oktatni, akik annak idején
itt végeztek. Ezt a jelleget erõsíti a
fejlett közösségi élet is. Az olyan, ha-
gyományosnak mondható esemé-
nyek mellett, mint például a farsang
vagy a gólyaavatás, minden évben
megrendezik az ún. Petõfi-napokat,
de kifejezetten a gimi sajátosságának
nevezhetõ például a Himnusz-sza-
való verseny is. Boda János igazgató
kiemeli az intézmény által mûködte-
tett tematikus önképzõkörök jelen-
tõségét, amelyek közül egyesek igen
nagy népszerûségnek örvendenek. A
„kicsiknek” és a felsõbb évfolyamo-
soknak külön színjátszó körük van,
amelyek évente általában egy-egy
darabbal fel is lépnek. 

Ami a végzõsök eredményeit és a
továbbtanulási tendenciákat illeti:
magas a tanulmányaikat felsõfokú
oktatási intézményekben folytatók
aránya – mondhatni, szinte csak az
nem megy tovább, aki nem akar ta-
nulni. Földrajzilag igen vegyes a kép,
hiszen Szegedtõl Debrecenig, Buda-
pesttõl Pécsig mindenhová mennek
egyetemre és fõiskolára a diákok.
Sárbogárdon is érvényesülnek az or-
szágos tendenciák, már ami a „slá-
gerszakmákat” illeti: lecsengõben a
jog népszerûsége, és egyre nagyobb a
mûszaki, orvosi, tanári pálya iránti
érdeklõdés – mondják végezetül
vendéglátóink. – BENKÕ LEVENTE

R i p o r t
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ookktt..  1177––nnoovv..  2200.. III. emeleti galéria
SPORTVILÁG Szabó Tamás fotókiállítása – megtekinthetõ: az
intézmény nyitva tartási ideje alatt, naponta 10-18 óráig

nnoovv..  1100..,,  1177  óórraa 123-as terem
KRAKKÓ – A LENGYEL KIRÁLYI VÁROS
– a Székesfehérvári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a
Klub Polonia által rendezett fotókiállítás megnyitója
A kiállítás november 30-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyit-
va tartási ideje alatt, naponta 10-18 óráig

nnoovv..  1144..,,  színházterem
1100  ééss  1144  óórraa A KISMALAC MEG A FARKASÉK – a Mimikri Bábszínház

elõadása, belépõdíj: 460 Ft

nnoovv..  1155..,,  színházterem
1144..3300  óórraa „FELNEVELÕ TÁJUNK” BÉRLETES ELÕADÁSSOROZAT

FELSÕ TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
MÁTYÁS KIRÁLY HADJÁRATAI
– elõadó: Csorba Csaba történész

nnoovv..2233..,,  1199  óórraa színházterem
A II. ORSZÁGOS MUSICAL KURZUS RÁADÁS-KONCERTJE
– Mûsoron világhírû musical részletek. Fellépnek: a kurzus részt-
vevõi, a veszprémi Anakonda Akrobatikus Rock’ n’ Roll Klub tán-
cosai és a felkészítõ mûvészek: Szabó Szilvia, Feke Pál, Nagy Sán-
dor, Csapó József, belépõdíj: 1 700 Ft. Jegyek elõvételben kaphatók
a szervezõknél (tel.: 70/202-0917, 30/354- 3645) és a helyszínen

nnoovv..  2244..,,  1177  óórraa színházterem
CSALÓKA PÉTER -ZENÉS MESEJÁTÉK
belépõdíj: 1600 Ft , családi jegy: 5400 Ft (2 felnõtt és 2 gyermek)
jegyek elõvételben a szervezõnél: az Ákos Kulturális Szervezõ
és Jegyirodában kaphatók

nnoovv..  2288..,,  1177  óórraa 120-as terem
A BIOKULTÚRA CSOPORT ÖSSZEJÖVETELE inf.: Nagy Éva

nnoovv..  2288..,,  1188  óórraa III. emeleti galéria
SÜVEGES ISTVÁN FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
– A kiállítás december 12-ig tekinthetõ meg, az intézmény
nyitva tartási ideje alatt, naponta 10-18 óráig

nnoovv..  2299..,,  zöld szalon
1144..3300  óórraa A HONISMERETI EGYESÜLET ÖSSZEJÖVETELE

– Élménybeszámoló a nyári erdélyi kirándulásról
elõadó: Braun Lászlóné és Braun Barbara

nnoovv..  3300..,,  1100  óórraa színházterem
NAGYSZÜLÕK KARÁCSONYA 2007 
– az „Életet az éveknek” Országos Nyugdíjas Szövetség
Fejér Megyei Szervezetének mûsoros rendezvénye

nnoovv..  3300..,,  1177  óórraa kiállítóterem
A REGIONÁLIS ADVENTI NÉPMÛVÉSZETI ÉS
IPARMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA – A kiállítás
2008. január 5-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyitva tartási
ideje alatt, naponta 10-18 óráig

A Megyei Mûvelõdési Központ 2007. novemberi programja
(Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., tel.: 313-175, 315-021)
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Október 19-én ünnepségre jöttek össze a
település nyudíjasai a Kislángi Mûvelõ-
dési Házban. Az ünnepségre meghívást
kaptak a Kálozi Õszikék, a Mezõszilasi
Õszirózsa, valamint az Enyingi Barát-
ság nyugdíjasklubok is. A hazai és a
meghívott klubok kultúrcsoportjai több
mint egyórás mûsorral, énekkel, tánccal
és humoros jelenetekkel szórakoztatták
a vendégeket.

Horváth Lajosné, a Kislángi nyugdí-
jasklub vezetõje kedves szavakkal kö-
szöntötte a vendégeket az Idõsek Világ-
napja alkalmából. A megalakulásának
10. évfordulóját ünneplõ hazai klub el-
múlt tíz évét szintén a klub vezetõje ér-
tékelte. Megemlékezett az elõzõ klubve-
zetõrõl és megköszönte az elõzõ, azóta
már nyugdíjas polgármester és a jelenle-
gi polgármester asszony segítségét,
amellyel a klubot támogatták.

Meglepetésként jött a harmadik ün-
nep, Németh Sándor és felesége házasság-
kötésük 50. évfordulóját ünnepelték a
nyugdíjasklub tagságával közösen. Pol-
gármester asszony meleg szavakkal és vi-
rággal köszöntötte a házaspárt, akik há-
rom gyermeket neveltek föl és most is
boldog házasságban élnek. 

A vacsora elfogyasztása után jött a
zene, a tánc, a jó hangulat. A koraõszi
délutánon, a Kislángi Mûvelõdési Ház-
ban megrendezett hármas ünnepség a
szeretet, a békesség, az összetartás han-
gulatát példázta.

– RUBINA SÁNDOR
„Életet  az Éveknek” Nyugd. Szöv.

FM Szervezet titkára

Október 9-én nagy élményben lehetett része Székesfehérváron a Vörösmarty
Színházban 135 újdonsült Ciszterci bérlet tulajdonosnak. Õk azok a fiatal  né-
zõk, akik  Ercsibõl, Budapestrõl, Balinkáról, Bodajkról, Dégrõl,
Kisapostagról, Polgárdi-Tekerespusztáról, Lepsénybõl, Válról, Velencérõl,
Tatáról és Székesfehérvár több gondozási helyérõl érkeztek mint állami gon-
dozottak. Szponzorok jóvoltából tudta biztosítani a „Vigyázó kéz” Gyermek-
védelmi Egyesület Elton John és Tim Rice AIDA címû musicalének megtekin-
tését számukra.  Úgy gondoltuk, hogy a történelmi tartalom, a modern zene
(egyiptomi, afrikai, távol-keleti hatások) és a különleges show-elemek miatt
feltétlenül meg kell ismerniük a darabot azoknak a gyerekeknek is, akik  nem
a saját családjukban nevelkednek, és így kevesebb lehetõségük adódik ismere-
teik bõvítésére. A csodálatos szerelmi történet két ember kölcsönös megisme-
résérõl és megértésérõl lenyûgözte a 3 órás zenés dráma fiatal nézõit.

Janó Andorné elnök, „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Lakás- és gyermekotthonokban, rehabilitációs intézet-
ben élõ állami gondozott gyermekek, fiatalok is részt
vettek a Pénzintézetek Vértes Meteor SE Természetbarát
Egyesület  által szervezett „Dr. Göbölyös Géza emléktú-
ra és vértesismereti verseny”-en. A Gánt-Vérteskozma-
Vitányvár-Vértessomló-Környe-Gánt útvonalat 7-17
éves korú gyermekeink öt önkéntesünk kíséretében fe-
dezték fel. Vitányvárat csak háromszori kísérlettel tudták
„bevenni”, még tanulnunk kell a turistajelzéseket.  Re-
mek õszi idõben jól esett a  túra, de  az utána következõ
rántott hús és almás pite is mind elfogyott. Ügyeskedtünk

a vértesismereti verseny teszlap kérdéseivel, így hasznos
ismeretekkel és ajándékokkal térhettek este az otthonok-
ba a résztvevõ gyerekek. – JANÓ ANDORNÉ

Aida: nagy élmény volt

Hármas ünnepség 
a Kislángi Nyugdíjas-
Klubban

Lurkókkal a Vértesben 

A V-061 ALBA REGIA Galamb- és Kisállattenyésztõ Egyesület Székesfehér-
vár, valamint a Székesfehérvári és Erdélyi Bukó Galamb Tenyésztõk Fajta-
klubja, 2007. december 1-2-án galamb és kisállat kiállítást rendez az Ezred-
éves Általános Iskola (Székesfehérvár, Havranek u. 4) tornacsarnokában.
Nyitva tartás szombaton: 08-18, vasárnap: 08-15 óra között.
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gondolatok jegyében rendezték
meg a Szent István Mûvelõdési Ház
dísztermében L. Simon László Jó-
zsef Attila-díjas író, kulturális

szakértõ újonnan megjelent, Verseny-
hátrány címû könyvének a bemutató-
ját. S mint a méltatásban szó volt róla,
L. Simon kötete a jelen helyzetben nem
más, mint egyértelmû vészjelzés, s ép-
pen ebben áll a tényfeltáró munka jelen-
tõsége. A fórumon köszöntõt mondott
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnö-
ke és dr. Balogh Ibolya, a megyei önkor-
mányzat elnöke. Az elnök asszony be-
szédében hangsúlyozta: a Magyar Író-
szövetség titkáraként és a Fejér Megyei
Önkormányzat Kulturális Bizottságá-
nak vezetõjeként is tevékenykedõ szerzõ
nem egyszerûen fölemeli a hangját, ha-
nem – valóban – vészjelzést ad az egyre
súlyosbodó kulturális-közéleti-politikai
gondokról. Arról, hogy a hatalom ma-
gára hagyta a magyar társadalmat a
nemzeti kultúra fenntartásának és ápo-
lásának feladatával. A Velencei-tó
partján elõ L. Simon közéleti szerepvál-
lalása jelzi: mint író nemcsak tükröt
akar tartani ennek a furcsa kornak a
kultúrpolitika szemszögébõl, hanem

konkrétan cselekedni is akar, hogy a
helyzet megváltozzék. Majd így folytat-
ta: „Márpedig ezt a helyzetet meg kell
változtatnunk”. Kifejtette, hogy a többes
szám elsõ személyen a gondolkodó, a
magyar kultúra iránt felelõsséget érzõ
honfitársaink összességét érti. Mind-
azokat, akik aggódnak a régészeti érté-
kek „reformszellemû” feltárásáról, a
múzeumok, a nagy, kollektív tudást õr-
zõ intézmények sorsáról szóló kor-
mányzati döntések láttán.

AA BBEEMMUUTTAATTÓÓTT  KKÖÖVVEETTÕÕEENN
LLEEZZSSÁÁKK  SSÁÁNNDDOORRRRAALL  
BBEESSZZÉÉLLGGEETTTTÜÜNNKK  AA  MMÛÛRRÕÕLL
–– MMiitt  ggoonnddooll  LL..  SSiimmoonn  LLáásszzllóó  mmoosstt
mmeeggjjeelleenntt  kköönnyyvvéérrõõll??

– Tartalom és a forma egységérõl fo-
galmaztam meg gondolataimat. Fon-
tosnak tartom, hogy az a gondolat, me-
lyet L. Simon László megjelenített, mi-
lyen köntösben került kiadásra. Utána-
néztem, s megtudtam, hogy a borítón
ábrázolt templomrészlet a nagymarosi
katolikus templomról származik. A
templom az 1500-as évek elején épült, de
az évszázadok folyamán több alkalom-
mal megsérült, pótlólag építettek hozzá,

alakították, formálták olyan módon,
hogy megpróbálták a korábbi értékeket
is átmenteni. A képen jól látszik, hogy a
felújítás különlegesre sikerült: egy mo-
dern ablak ráépült egy gótikusra. Erõs
ellentmondás. A borító ezzel a kompo-
zícióval azt fejezi ki, hogy a magyar
kultúra is bizony így alakult, formáló-
dott. S nemcsak a rombolási folyamat,
hanem olykor a jó szándék is különös
formákat teremtett meg, ami végighú-
zódott az 1100 esztendõ történésein. Ha
ma leltárt, egy megvalósíthatósági ta-
nulmányt készítünk arról, mi lenne a
feladata a mai magyar kultúrpolitiká-
nak, akkor bizony szembe kell néznünk
az ilyen különös történésekkel is.

–– BBeesszzééddéébbeenn  hhaannggssúúllyyoozzttaa  eeggyy  úújj
nneemmzzeettii  kkuullttúúrrppoolliittiikkaa  sszzüükkssééggeessssééggéétt..
SS  mmeeggffooggaallmmaazzóóddootttt  aazz  aa  ggoonnddoollaatt  iiss,,
hhooggyy  nnaappjjaaiinnkkbbaann  ééggeettõõ  sszzüükksséégg  lleennnnee
iissmméétt  KKlleebbeellssbbeerrgg  KKuunnóó  sszzeelllleemmiissééggûû
ppoolliittiikkuussookkrraa..

– Klebelsbergnek nehéz dolga volt,
hogy a gyakorlatban is megvalósítsa
nem egészen tíz esztendõ alatt mind-
azt, amit végül megtett. Húszezer ta-
nyasi tanteremet építtetett és megte-
remtette a három szobás pedagógusla-
kásokat. Létrehozott egy több ezres
népkönyvtár-hálózatot. Volt ereje arra
is, hogy a közoktatás rendszerében egy
rendkívül korszerû, a minõséget szolgá-
ló nevelési rendszert hozzon létre.
Mindezek mellett a felsõoktatási rend-
szerben is korszakalkotó újításokat ve-
zetett be: az egyetemi klinikákat. Az el-
veszített területek egyetemi hálózatát is
át tudta költöztetni, meg tudta teremte-
ni mûködésük feltételeit. A sportvilág
számára pedig pályákat, csarnokokat
építtetett. Rendkívüli volt a tudomány-
politikában, komoly munkát végzett a
kutatóintézetekben is. Ma valóban ha-
sonló formátumú programra és a meg-
valósíthatóság szolgálatában álló köz-
szolgákra, politikusokra van szükség. 
A könyv is ezt az ügyet szolgálja, hiszen
készít egy leltárt, az elmúlt esztendõk
történéseit elemzi pontosan, a tényekre
alapozva, s amellett felsejlik egy új kul-
túrpolitika körvonala. Alapja lehet
Klebelsberg szellemisége és az a szemlé-
let, amelyet az Európai Unió is megha-
tároz tagállamai számára, nevezetesen,
hogy mindenki felelõs a saját kulturális
örökségének, múltjának, iskolarend-
szerének gondozásáért. – SZÜCS GÁBOR

E

A Szent István Mûvelõdési Házban mutatták be L. Simon László új könyvét

Versenyhátrány
A (kultúr)politika fogságában

Egyház és állam, egyháziak és világiak jól tudták, hogy csak
vesztes lehet az a nép, de az a hatalom is, mely az oktatás, ne-
velés, mûvelõdés dolgában leszakad a világtól. Világosan ta-
pasztalható, hogy hazánkban a kultúraszervezés és -finanszí-
rozás területén is uralkodóvá vált leépítõ folyamatok milyen
következményeket, körülményeket, állapotokat alakítottak ki a
stratégiai jelentõségû társadalmi alrendszerben.
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C i v i l  h í r e k

KERESZTREJTVÉNY

Bakonykúti civilek tiltakoznak a Veszprém megyei Inotára terve-
zett szemétégetõ ellen. A faluban lakók számára nyáron de-

rült ki, hogy a Várpalotához tartozó településrészen
szemétégetõt építene egy konzorcium. Raboczki

Csaba, az Otthonunk Bakonykúti Egyesület tagja
szerint a környékbeli polgárok csak az utolsó pil-

lanatban értesültek a tervek-
rõl. A kis lélekszámú község,
Bakonykúti civiljei ezért ösz-
szefogtak, hogy megakadá-
lyozzák a véleményük sze-
rint környezetszennyezõ
projekt megvalósulását. A

szemétégetõ Székesfehérvár vízvédelmi területének határára épülne. Az egye-
sület tagjai úgy gondolják, hogy ezzel  a város ivóvízbázisát is veszélyeztetné. 

A bakonykútiak helyi népszavazást tartanának a kérdésrõl, és figyelem-
mel kísérik a szemétégetõ jelenleg zajló engedélyeztetési eljárását is. A köz-
ség lakói Várpalotában is bíznak: a város egyelõre változtatási tilalmat ren-
delt el az objektum tervezett területére, miközben várpalotai civilek félpá-
lyás útlezárással tiltakoztak a szemétégetõ ellen. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társaság szerint évi százezer tonna szemetet égetné-
nek el Inotán, ez lenne az ország második legnagyobb égetõmûve. Civilek
szerint a szemétégetõbõl évente – bármilyen korszerû technológiát is vet-
nek be – nagy mennyiségû szennyezõ anyag távozik majd a kéményeken
keresztül. Az egyesület a Bakony keleti részének természeti értékeit, az
egészséges levegõt és a tiszta ivóvizet félti a tervezett égetõmûtõl.  A tiltako-
zók egyik támogatója a Bakonykútin élõ Miklósa Erika operaénekesnõ. 
A bakonykútiak jelenleg a népszavazás elõkészületeivel foglalkoznak.

Civilek a szemétégetõ ellen
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