
A III. Béla Lovagrend kap-
ta az idén a megyei ön-
kormányzat Prima külön-

díját. Az elismerést november 17-
én, szombaton, a Szent István
Művelődési Házban rendezett ün-
nepség keretében adták át.

2
A megyei közgyűlés va-
lamennyi párt  támoga-
tásával úgy döntött,

gyűjtést indít az önkormányzati
intézményekben élők karácso-
nyának méltó megünneplése ér-
dekében. 

5
Országosan is egyedülálló
kezdeményezésnek szá-
mít a Velencei-tó Környé-

ki Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat által létrehozott szakmai fó-
rum, amelynek keretében a me-
gye szakemberei találkozhattak.

A Megyeházán fogadta a
holland Etelka Alapítvány,
a Fontys Pedagógiai Főis-

kola és a Groningeni Egyetem Vi-
selkedési és Kognitív Neurológiai
Tudományok Iskolájának képvise-
lőit a megyei közgyűlés elnöke.
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Karácsonyi köszöntő
Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök a közelgő
ünnepekkel kapcsolatban osztja
meg velünk gondolatait. – 3. OLDAL

Soha nem látott arányok
Az Állami Számvevőszék a Fejér
Megyei Önkormányzat 2002-2006
közötti gazdálkodását vizsgálta.

– 5. OLDAL

Pusztaszabolcs
A megye legnagyobb lélekszámú
nagyközségében jártunk, ahol –
többek közt – megcsodáltuk a híres
barokk orgonát. – 10-12. OLDAL

Megfelelni a bizalomnak
A megyei közgyűlés decemberi
ülésén a képviselők támogatták
dr. Simon László rendőrfőka-
pitányi kinevezését. – 14. OLDAL
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Boldog 
karácsonyt
és sikerekben
gazdag új
esztendőt 
kívánunk!

fejerujsag10.qxd  2007.12.10.  22:56  Page 1



2 •  F e j é r  L a p

M e g y e i  h í r e k

AA  IIIIII..  BBééllaa  LLoovvaagg--
rreenndd  kkaappttaa  aazz  iiddéénn  aa
mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaatt  PPrriimmaa  kküüllöönnddíí--
jjáátt..  AA  VVáállllaallkkoozzóókk
OOrrsszzáággooss  SSzzöövveettsséé--
ggéénneekk  FFeejjéérr  mmeeggyyeeii
ttaaggoozzaattaa  áállttaall  llééttrree--

hhoozzootttt,,  aa  kküüllöönnbböözzõõ  tteerrüülleetteekkeenn  kkii--
eemmeellkkeeddõõeenn  tteelljjeessííttõõ  sszzeemmééllyyeekk  eelliiss--
mmeerréésséétt  sszzoollggáállóó  ddííjjaatt  22000077..  nnoovveemm--
bbeerr  1177--éénn,,  sszzoommbbaattoonn,,  aa  SSzzeenntt  IIssttvváánn
MMûûvveellõõddééssii  HHáázzbbaann  rreennddeezzeetttt  üünn--
nneeppsséégg  kkeerreettéébbeenn  vveettttee  áátt  ddrr..  TTööpplleerr
LLáásszzllóó,,  aa  rreenndd  vveezzeettõõjjee..

A különdíjat dr. Balogh Ibolya, a
megyei közgyûlés elnöke adta át.
Rövid köszöntõjében utalva a Prima
Primissima díjra kifejezte örömét,
hogy az országos kezdeményezés
Fejérben is követõkre talált, és egy-
ben meg is köszönte a támogatást
azoknak a vállalkozóknak, akik
„modern kori mecénásként” hozzá-
járulnak a díj anyagi hátterének biz-
tosításához.

A Prima díjat az idén az Alba
Regia Táncegyüttes, Nagy Benedek
szobrászmûvész és dr. Tóth Jenõ
szemészorvos kapták. Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata is az Alba Regia Táncegyüttes-
nek ítélte a különdíját, a közönségdí-
jas pedig Gerséné Krausz Szilvia, a
Hang-Szín-Tér Mûvészeti Iskola
igazgatója lett. A díjak odaítélésének
és átadásának szervezését legna-
gyobb részt a VOSZ, illetve annak
megyei vezetõje, Varga István vállal-
ta magára.

November 17-én, szombaton nyílt
meg a Fejér Megyei Õszi Tárlat, a
megyében élõ alkotók immár ha-

gyományosan legnagyobb seregszemléje, melynek ezúttal a székesfehér-
vári Szent István Király Múzeum ad otthont. A gyûjteményes kiállítást 
L. Simon László író nyitotta meg, köszöntõt mondott dr. Balogh Ibolya, a
megyei közgyûlés elnöke.

A Fejér Megyei Önkormányzat támogatásával létrejött kiállításon az
utóbbi két év java termésébõl kaphatunk ízelítõt festészet, grafika, szobrá-
szat, fotó és iparmûvészet mûfajában. A mûveket szakmai zsûri értékeli, a
legkiválóbb alkotások díjakban részesülnek. A Fejér Megyei Õszi Tárlat az
esztendõ végének legnagyobb bemutatója lesz a megye képzõ- és iparmû-
vészeti életében, és aligha véletlen, hogy egészen a decemberi ünnepekig
várja a látogatókat. Az érdeklõdõk egészen december 22-ig láthatják a kol-
lekciót – hétfõ kivételével – naponta 14 és 18 óra között. 

SSiikkeerreesseenn  vvééddttee  mmeegg  ttuuddoommáánnyyooss
ddookkttoorrii  éérrtteekkeezzéésséétt  aa  MMaaggyyaarr  TTuuddoo--
mmáánnyyooss  AAkkaaddéémmiiáánn  DDrr..  AAllttoorrjjaaii
ÁÁrroonn,,  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  SSzzeenntt  GGyyöörrggyy
KKóórrhháázz  áállttaalláánnooss  sseebbéésszzeettii  oosszzttáállyyáá--
nnaakk  oosszzttáállyyvveezzeettõõ  ffõõoorrvvoossaa..    

Az egyszerre tudományos, orvosi
és filozófiai jellegû szakmunkája ré-
vén, mely A modern sebészet és a ké-
sõi funkcionális eredmények „több is-
meretlenes egyenlete” címet viseli, Dr.
Altorjai Áron tanár úr a legmagasabb
tudományos címet, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktori címét
nyerte el. A kitüntetés azért is rendha-
gyó, mivel a megyei kórház eddig tör-
ténetében õ az elsõ, aki ezt a rangos el-
ismerést megszerezte.

Az osztályvezetõ fõorvos hangsú-
lyozta, hogy tudományos sikere mö-
gött kiváló csapatmunka áll, ezért kö-
szönet illeti saját osztályának és a
Szent György Kórház több más osztá-
lyának szakembereit is. 

– Munkámnak nagy része a nép-
betegségnek számító refluxbetegség
sebészeti kezelésével foglalkozik.
Kutatásom során arra kerestem a vá-
laszt, miként lehetséges, hogy bár
nagyon jó mûtéti eljárásokat isme-
rünk és gyakorlunk ezen betegség-
csoportban, a hosszú távú eredmé-
nyek csak 88-90 százalékosak. A be-
tegek 8-10 százaléka továbbra is pa-
naszokkal jelentkezik. Ennek hátte-
rét próbáltam kideríteni – hangsú-
lyozta a szakorvos.

Mint elmondta, tapasztalat, hogy a
refluxbetegség fokozódik. S a kezdeti
enyhe panaszokat követõen, ha a be-
teg nem kap megfelelõ gyógyszeres
segítséget, akkor ez évek folyamán az
általuk kimutatott izomfunkció-za-
varhoz vezethet. Ennek a molekulá-
ris, biokémiai és szövettani hátterére
sikerült fényt deríteni.

Dr. Altorjai Áron értekezésének
van olyan szakasza, amely közel
húsz év kutatási anyagát dolgozta
fel. A munka többségében három-
négy év kitartó vizsgálatának ered-
ménye.

Újságírói kérdésre elmondta, a
Szent György Kórház vezetése támo-
gatja munkáját. Az, hogy köztudottan
nehéz idõket élünk, az ott dolgozók
ambícióját és tudományos igényessé-
gét nem befolyásolja hátrányosan –
mondta dr. Altorjai Áron.

Õszi tárlat 2007

Sikeres doktori
védés

Különdíj 
a lovagrendnek
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AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ééss  TTeerrüülleettffeejjlleesszzttéé--
ssii  MMiinniisszzttéérriiuumm  SSzzaakkáállllaammttiittkkáárrssáággaa  ééss
aa  MMaaggyyaarr  DDiiáákkssppoorrtt  SSzzöövveettsséégg  kkoonnffee--
rreenncciiaa--ssoorroozzaattoott  rreennddeezzeetttt..  AA  hheettii  ggyyaa--
kkoorriissáággggaall  mmeeggttaarrttootttt  ttaannááccsskkoozzáássnnaakk
nnoovveemmbbeerr  2222--éénn  FFeejjéérr  mmeeggyyee  vvoolltt  aa  hháá--
zziiggaazzddáájjaa..  AA  JJáákkyy  SSzzaakkkköözzééppiisskkoolláábbaann
llááttttáákk  vveennddééggüüll  mmiinnddaazzookkaatt,,  aakkiikk  FFeejjéérr,,
GGyyõõrr--MMoossoonn--SSoopprroonn,,  KKoommáárroomm--EEsszz--
tteerrggoomm  ééss  VVeesszzpprréémm  mmeeggyyéébbõõll  éérrddeekk--
llõõddnneekk  aa  ddiiáákkssppoorrtt  aakkttuuáálliiss  hheellyyzzeettee,,
pprroobblléémmááii  iirráánntt..

A konferencián délelõtt elõadások
hangzottak el a sport társadalmat fej-
lesztõ szerepérõl; a szolgáltató sport-
igazgatás koncepciójáról; a sportiskolák
típusairól; mûködésük tapasztalatairól
és a Magyar Labdarúgó Szövetség
OLLÉ programjáról. Délután pedig
sportbemutatókat láthattak, módszer-
tani vásáron vehettek részt a megyék
szakemberei. A gazdag program elõtt
dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés
elnöke mondott megnyitó beszédet.
Emlékeztetett rá, hogy megyénk ha-
gyományosan nagy figyelmet szentel a
diákok sportjára – a megyei önkor-
mányzat a jelentõs anyagi nehézségek
ellenére is fenntartja a Velence-tavi Vízi
Sportiskolát. Hasonlóan pozitív a másik
három megye hozzáállása is.

„Rosszkedvûen kell azonban megál-
lapítanom egy tényt – folytatta. – Azt,
hogy lehetõségeink a pénzügyi támoga-
tásra, a feltételrendszer javítására vagy
legalább szinten tartására évrõl évre
csökkennek. 

– Mivel a megyei önkormányzat ok-
tatási intézményeket is fenntart, ponto-
san tudom, hogy milyen kedvezõtlen

tendenciák is érzékelhetõk, mégpedig
markánsan. Arra gondolok: az iskolai
oktató-nevelõ munkában háttérbe szo-
rul a testnevelés. Nem értettem egyet a
szaktárca elképzelésével, amikor az
osztályzást akarták eltörölni. Az pedig
végképp érthetetlen volt számomra,
amikor a szaktárca a testnevelési órák
számát akarta csökkenteni… Így aztán
nem csodálkozhatunk, ha azt tapasz-
talhatjuk: csökken a társadalmi
presztízse a testnevelésnek és a testne-
velõ tanároknak. Hol van már az az
idõszak, amikor komolyan vették a
réges-régi bölcsességet: ép testben ép lé-
lek. Mindezzel, úgy gondolom, szoro-
san összefügg: a magyar emberek élet-
kilátásai lényegesen rosszabbak, mint a
nyugati országokban. Azon sem lepõd-
hetünk meg, hogy számos betegségcso-
portban az európai vagy a világlisták
élén vagyunk.”

A helyzetjelentés után kijelentette: a
megyei önkormányzatok nem támo-
gatnak semmiféle olyan intézkedést,
amely a testnevelés rangját csökkente-
né. Azért sem, mert az európai trend
más. Az Európai Parlament nemrég
nagy többséggel elfogadta Schmitt Pál
képviselõ, a MOB elnöke „A sport sze-
repe az oktatásban” címû jelentését. A
jelentés felhívja a tagállami és közösségi
hatóságok figyelmét az iskolai testneve-
lés és sport által közvetített fontos tár-
sadalmi értékekre. Célja, hogy keresse a
módot az Európai Unió hatékonyabb
szerepvállalására a gyermekek sportte-
vékenységének támogatásában. 

A Schmitt-jelentés megállapította:
az uniós országokban a gyermekeknek
mintegy fele kizárólag a testnevelés-
órán sportol. Ez az egyetlen tantárgy,
amely a testtel, a fizikai erõnléttel fog-
lalkozik, ennek ellenére gyakran esik
más tantárgyak áldozatául. Nem en-
gedhetjük meg magunknak, hogy elha-
nyagoljunk egy olyan egyszerû, de
mégis hatásos eszközt, mint a testneve-
lés óra. A képviselõ, a MOB elnöke java-
solta az egészséges életmód melletti és
az elhízás elleni közösségi kezdemé-
nyezések jobb koordinációját, a helyes
gyakorlatok elterjesztését, valamint
hogy e programokban kapjon kiemelt
szerepet az aktív életmód népszerûsíté-
se, a tiltott teljesítménynövelõ szerek és
drogok használatával kapcsolatos felvi-
lágosítás, illetve a rendszeres testmoz-
gás népszerûsítése és támogatása.

Konferencia 
a diáksportról

Karácsony az egyik legbensõsége-
sebb ünnepe az esztendõnek.
Ilyenkor a szeretet egymás felé
fordítja az embereket, köszöntjük
egymást, ajándékot adunk szerete-
tünk kifejezéseként egymásnak.
Örömmel készülõdünk az adventi
idõben karácsonyra, és amikor az
ünnep megérkezik, öröm és bol-
dogság tölti be a szívünket. 

Örülünk egymásnak, örülünk
az ajándékoknak, bár tudjuk, nem
ezek a legfontosabbak, hanem az
ajándékozásra késztetõ szeretet.
Sõt, azt is be kell látnunk, hogy
még azt is megelõzi valami. És ez a
hit, mely az ünnep igazi lényegét
mutatja meg nekünk. Azt az örö-
met, amit csak a hittel élõ ember is-
merhet. Azt, hogy Isten szeret, sõt,
õ elõbb szeretett minket. Így értjük
meg, hogy mit jelentett Jézus szü-
letése azoknak, akiknek egymást
váltó nemzedéke a bûnbeeséstõl
várta a megígért Megváltót, akirõl
a próféták tüzes szavakkal beszél-
tek, akinek útját elõkészítette Ke-
resztelõ Szent János, és akit oly lel-
kesen követtek a késõbbi apostolok
és tanítványok, akit oly elszántan
kerestek a bûneiktõl megszabadul-
ni akarók és a betegségeikbõl
gyógyulni vágyók egyaránt. A Bet-
lehemben be nem fogadott, és ezért
istállóban született Jézust engedjük
be szívünkbe. Adjunk neki szállást
lelkünkben, hogy a tõle kapott sze-
retet mindig széppé és jóvá, bensõ-
leg gazdaggá tehesse életünket.
Hogy a tõle kapott ajándékokkal mi
is gazdagíthassunk másokat, és
szebbé tehessük ezt a földi életet!

Kívánom, hogy ennek az évnek
karácsonya adjon békét és örömet, a
hit bensõ gazdagságát mindenkinek!

– SPÁNYI ANTAL, MEGYÉSPÜSPÖK

Karácsonyi
köszöntõ
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AA  sszzoocciiáálliiss  mmuunnkkaa  nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  22000077..  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn
üünnnneeppssééggeett  rreennddeezzeetttt  aa  mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  BBaarrááttssáágg
HHáázzáábbaann..  DDrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa  aa  mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee
mmoonnddootttt  üünnnneeppii  kköösszzöönnttõõtt,,  mmaajjdd  kkiittüünntteettõõ  ccíímmeekkeett  ééss  ookkllee--
vveelleekkeett  vveehheetttteekk  áátt  aa  mmeeggyyee  sszzoocciiáálliiss,,  iilllleettvvee  ggyyeerrmmeekkvvééddeell--
mmii  iinnttéézzeetteeiinneekk  lleeggkkiivváállóóbbbb  ddoollggoozzóóii..  VVééggüüll  aa  mmeeggyyeeii  öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  iinntteeggrráálltt  sszzoocciiáálliiss  iinnttéézzmméénnyyéénneekk,,  mmaajjdd  aa  ggyyeerr--
mmeekkvvééddeellmmii  kköözzppoonntt  iinnttéézzeetteeiinneekk  llaakkóóii  mmuuttaattttáákk  bbee  mmûûssoo--
rruukkaatt  aa  zzssúúffoolláássiigg  mmeeggtteelltt  nnéézzõõttéérr  eellõõtttt..  AA  nnéézzõõkk  vvaassttaappssssaall
iissmmeerrttéékk  eell  aa  nnaaggyy  ffeellkkéésszzüülléésstt  ttüükkrröözzõõ,,  lleellkkeess  pprroodduukkcciióókkaatt..  

Dr. Balogh Ibolya beszédében kitér rá, hogy már 10 év
telt el a szociális munka napjának elsõ megünneplése óta.
Méltatta annak jelentõségét, amely szerinte abban érhetõ
tetten, hogy egyrészt megismerhetjük és elismerhetjük a
szociális szakmát, a gyermekvédelmet, a segítést hivatás-
ként végzõ emberek munkáját, másrészt, hogy felhívja a
társadalom figyelmét az elesett, kiszolgáltatott és önhibáju-
kon kívül nyomorúságos élethelyzetbe került emberekre.
„A mai nap fõhajtás a »szeretetorvoslás« elhivatott szak-
emberei elõtt – mondta. – A másokon való segítés semmi-
lyen más tevékenységgel össze nem mérhetõ hivatás, amely
egyidõs az emberiséggel.” Az elnök asszony beszámolt róla,
hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 32 intézményében kö-
zel 700 szakember végzi ezt az áldozatos munkát. Többsé-
gük ápoló-gondozó, gyermekvédelmi és gyógypedagógiai
feladatokat lát el. Az intézményeinkben dolgozó szakembe-
rek felelõsségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alá-
zattal végzik munkájukat. Az otthont nyújtó ellátásban élõ
gyermekek és felnõttek erõsen kötõdnek az intézmények

dolgozóihoz. Köszöntõje zárásaként dr. Balogh Ibolya a
Fejér Megyei Közgyûlés nevében is megköszönte az ünne-
pelteknek az elesettekért, a támogatásra és segítségre szoru-
lókért végzett munkájukat, a másság elfogadását, a toleran-
ciát, az empátiát, az elhivatottságot.

AAzz  eesseemméénnyy  aallkkaallmmáábbóóll  
GGyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ttaannááccssaaddóó  ccíímmeett  kkaappootttt::
– Farkas Zsuzsanna, igazgatóhelyettes,
– Kiss Zsoltné, gyermekotthon-vezetõ,
– Virág László, gyermekotthon-vezetõ.

FFõõttaannááccssooss  ccíímmeett  kkaappootttt::
– Kalicz Tiborné, növendékügyi elõadó,
– Cséplõné Gönczi Veronika, mentálhigiénés munkatárs,
– Hajdúné Reith Mónika, vezetõ pedagógus,
– Lang Zoltánné, igazgatóhelyettes,
– Liliomné Bessenyei Borbála, részlegvezetõ,
– Megyesi Irma, könyvelõ,
– Molnár Mariann, vezetõ ápoló,
– Pintér Erika, mentálhigiénés csoportvezetõ,
– Rácz Jánosné, fõkönyvelõ,
– Szijj Levente, foglalkoztatás-szervezõ,
– Szõke Ferenc, gazdasági vezetõ,
– Tóthné Mészöly Katalin, bér- és TB-ügyintézõ.

TTaannááccssooss  ccíímmeett  kkaappootttt::
– Csapó Papp Borbála, munkatárs,
– Csincsiné Fodor Judit, titkárságvezetõ.

FFõõmmuunnkkaattáárrss  ccíímmeett  kkaappootttt::
– Kecskeméti Istvánné, fõkönyvi könyvelõ.

A szociális munka napja

A Fejér Megyei Védelmi Bizottság –
csatlakozva a Paksi Atomerõmû

éves gyakorlatához – felkészítõ foglalkozást és gyakorlatot vezetett le no-
vember 14-én, szerdán. A programon 35 szolgáltató vállalat, cég, intézmény
(pl. DDGáz, MÁV, Volán, Matáv, Mentõszolgálat, élelmiszerbiztonsági
szakemberek stb.) vezetõ képviselõi vettek részt. A téli hóhelyzet miatt vár-
ható gondok kezelésére is felkészítõ foglalkozáson dr. Balogh Ibolya, a vé-
delmi bizottság elnöke köszöntötte a résztvevõket.

Dr. Balogh Ibolya mindenekelõtt örömmel nyugtázta, hogy a reggel
végrehajtott értesítési feladatok sikeresek voltak, a berendelt szakemberek
megérkeztek. Emlékeztetett rá, hogy a katasztrófavédelmi munkaszerve-
zet és operatív törzs az MVB egyik legfontosabb munkaszervezete. Alapve-
tõ feladata a katasztrófák megelõzésére és következményeinek elhárítására
vonatkozó intézkedési és végrehajtási tervek elkészítése. „Ha bekövetkez-
ne egy katasztrófa – ne történjék meg –, ebben az esetben a következmé-
nyek felszámolására irányuló operatív munka, a mentést irányító elnök ál-
tal meghatározott teendõk ellátása is a feladatai közé tartozik” – emlékez-
tetett. A gyakorlat során a valós meteorológiai helyzetnek megfelelõen
modellezték a feltételezett baleseti helyzet során megoldandó lakosságvé-
delmi feladatokat, a lakosság értesítését, a bevezetendõ rendszabályokat, a
baleset következményeinek felszámolását, az MVB-döntéseket, szükség
szerint pontosították a terveket. Az elnök megbízásából a gyakorlatot és a
felkészítõ foglalkozást Szentes László, a megyei védelmi bizottság titkára
és Mihály János tûzoltó ezredes, az Operatív Törzs vezetõje vezette le.

Védelmi gyakorlat Ajánló a Bartók Kamaraszínház 
és Mûvészetek Háza programjaiból

2007. december 16-án, vasárnap 
17 órakor a színházteremben

ÜNNEPI KONCERT 
KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK

125. ÉVFORDULÓJÁN
Közremûködnek a Móricz Zsigmond

Általános Iskola tanulói
Ingyenes belépõjegyek igényelhetõk a

Bartók Kamaraszínház jegypénztárában

december 20-án, csütörtökön 18 órakor
a színházteremben

KARÁCSONYI KONCERT
A BREEZE GOSPEL kórus koncertje

A jegyek ára: 2200 Ft

KIÁLLÍTÁS
December 6-tól 31-ig aula galéria

ARCOK, EMBEREK, TÖRTÉNETEK
Rónai Katalin babakiállítása

Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Háza  (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.)
Tel./fax: +36-25-411-208, +36-25-411-129,

web: www.bartokszinhaz.hu
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MMéégg  aazz  ÁÁllllaammii  SSzzáámmvveevvõõsszzéékk  ttaappaasszz--
ttaalltt  sszzaakkeemmbbeerreeii  iiss  mmeegglleeppõõddtteekk,,  aammii--
kkoorr  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
22000022--22000066  kköözzööttttii  ggaazzddáállkkooddáássáátt
vviizzssggáállvvaa  aazztt  llááttttáákk,,  hhooggyy  aa  ffeellhhaallmmoo--
zzáássii,,  bbeerruuhháázzáássii  kkiiaaddáássookkrraa  aazz  éévveess
kkööllttssééggvveettéésseenn  bbeellüüll  aalliigg  kkéétt  sszzáázzaalléékk
jjuuttootttt..  „„SSeehhooll  nneemm  llááttttuunnkk  mméégg  iillyyeenn
aarráánnyyookkaatt””  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  aa  vviizzssggáállaatt--
rróóll  ttaarrttootttt  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn  22000077..
nnoovveemmbbeerr  2288--áánn  ddrr..  LLóórráánntt  ZZoollttáánn
ffõõiiggaazzggaattóó..

Az Állami Számvevõszék Önkor-
mányzati és Területi Ellenõrzési
Igazgatóságának fõigazgatója a me-
gyeházán elmondta, az önkormány-
zatok általában is forráshiányosak, és
emiatt mûködési gondokkal küzde-
nek, amelyek lelassítják a fejlesztési
folyamatokat. A Fejér Megyei Önkor-
mányzat 32 intézményének mûköd-
tetése tekintetében pénzügyi, likvidi-
tási problémákat tapasztaltak. Ki-
emelte, hogy az önkormányzat felké-
szülése az európai uniós források
igénybevételére és felhasználására – a
vizsgált idõszakban, vagyis a 2004-
2006-os években – nem volt eredmé-
nyes, fõleg a belsõ szabályozottság,
szervezettség hiánya miatt. Az intéz-

mény az uniós pályázatait és az in-
formatikai rendszerét átgondolatla-
nul tervezte, sok kicsi, egyszerû be-
ruházással próbálta e két nagy rend-
szert mûködtetni, így az e-közigaz-
gatásnak csupán az elsõ szintjét tudta
megvalósítani a megyei önkormány-
zat.

A költségvetés tervezési folyamata
alig volt szabályozva, a gazdálkodási
és pénzügyi-számviteli folyamatok-
nál mutatkozó hiányosságok kocká-
zatot jelentettek a feladatok szabály-
szerû végrehajtásában.

Dr. Balogh Ibolya, a megyei köz-
gyûlés elnöke a vizsgálat megállapítá-
saival kapcsolatban a sajtótájékozta-
tón elmondta: a jelentés korrekt és
szakmai alapokon nyugszik. Hozzá-
tette: egyenlõ feltételeket szeretnének
a kormányzat és az önkormányzatok
számára is, hogy az önkormányzat
elláthassa feladatait. „Elfogadhatat-
lan számomra: mi a törvényeket be-
tartva járunk el, ugyanakkor az állam
nevében eljáró kormányzat nem telje-
síti ugyanezt” – mondta a közgyûlés
elnöke. Emlékeztetett rá, hogy a me-
gyei önkormányzat már hónapokkal
ezelõtt az Alkotmánybírósághoz for-
dult a költségvetési törvénnyel kap-
csolatban , mert úgy ítélik meg, hogy
ma hazánkban az önkormányzati fi-
nanszírozás az állam részérõl alkot-
mánysértõ módon valósul meg.

Soha nem látott
arányok

……aa  rráásszzoorruullóókk  kkaarrááccssoonnyyáátt..  AA  FFee--
jjéérr  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  vvaallaammeennnnyyii
ppáárrtt  ééss  sszzeerrvveezzeett  ttáámmooggaattáássáávvaall
úúggyy  ddöönnttöötttt,,  ggyyûûjjttéésstt  iinnddíítt  aazz  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaatt  ffeennnnttaarrttáássáábbaann  mmûû--
kkööddõõ  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii
sszzaakkeellllááttóó  rreennddsszzeerrbbeenn  ééllõõkk  kkaarráá--
ccssoonnyyáánnaakk  mmééllttóó  mmeeggüünnnneeppllééssee
éérrddeekkéébbeenn..

A Fejér Megyei Önkormányzat
több ezer gyermek, illetve idõs, to-
vábbá fogyatékkal élõ és pszichiátri-
ai beteg ember ellátásáról gondosko-
dik. A karácsony a szeretet, a család,
a közösség ünnepe az intézmények-
ben élõk számára is. Az önkormány-
zat fenntartásában mûködõ szociális
és gyermekvédelmi szakellátó rend-
szerben élõk karácsonyának méltó
megünnepléséhez adománygyûjtés
indításáról döntött a Fejér Megyei
Közgyûlés, valamennyi párt és szer-
vezet egyhangú támogatásával. Az
adományok gyûjtését november 19-
én, Szent Erzsébet napján megkezd-
ték. Az adományokat a Fejér Megyei
Önkormányzat letéti számlájára
várják. 

SSzzáámmllaasszzáámm::  11736006-15360001-
06530000

Köszönjük, ha Ön is segít ab-
ban, hogy az intézményekben élõk
karácsonya szebb, családiasabb,
szeretetteljesebb legyen!

Tegyük szebbé...
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rszágosan is egyedülálló kezde-
ményezésnek számít  a Velencei-
tó Környéki Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat által létrehozott

szakmai fórum, amelynek keretében a
megye több kistérségi szakembere ta-
lálkozott és kicserélhette a közoktatás-
ban szerzett tapasztalatait az Oktatá-
sért Közalapítvány pályázati támoga-
tásával Velencén. A találkozón sárbo-

gárdi, rétsági, Szentlászló-völgyi és a
Velencei-tó környéki többcélú kistér-
ségi társulások képviselõi cserélhették
ki tapasztalataikat, hiszen a problémá-
ik nagyon sok tekintetben hasonlóak. 

S hogy miért fontosak ezek a fóru-
mok? A régiókban észlehetõ gondok és
a megoldásra váró problémák azono-
sak, de a lélekszámbeli és a település
szerkezetbõl adódó különbségek miatt

más és más módszerrel kell megszer-
vezni a feladatokat. 

– Egymás példájából sok tapaszta-
latot szerezhetünk, modelleket kap-
hatunk, és megvan az esély rá, hogy
elkerüljük a mások által már megélt
hibákat – mondta el érdeklõdésünkre
a Velencei-tó Környéki Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat Igazgatója,
Szatmáriné Mályi Nóra. Hangsúlyoz-

AA  FFeejjéérr  MMeeggyyee  KKöözzookkttaattáássááéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy  hhaaggyyoommáá--
nnyyoossaann  ––  iimmmmáárr  nnyyoollccaaddiikk  aallkkaalloommmmaall  ––  kkiiíírrttaa  aa  hhááttrráá--
nnyyooss  hheellyyzzeettûû  kköözzééppiisskkoollááss  ttaannuullóókk  sszzáámmáárraa  öösszzttöönnddííjj--ppáá--
llyyáázzaattáátt..  AA  ppáállyyáázzaattrraa  mmiinnddeenn,,  aa  mmeeggyyéébbeenn,,  kköözzééppffookkúú  iinn--
ttéézzmméénnyybbeenn  ttaannuullóó  ddiiáákk  bbeeaaddhhaattttaa  kkéérreellmméétt,,  aammeennnnyyiibbeenn
aa  ppáállyyáázzaattii  ffeellttéétteelleekknneekk  mmeeggffeelleelltt..

A Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóri-
uma az idei ösztöndíj-átadó ünnepségét 2007. november
23-án, pénteken 10 órakor rendezte a Fejér Megyei Önkor-
mányzat dísztermében. Az eseményen az érintett 99 diák
és kísérõ tanáraik vettek részt. Rövid beszédet mondott dr.
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke és az ösz-
töndíjakat a kuratórium elnökével, Pleizer Lajossal átadta
a nyertes pályázóknak. 

Az idei év során pályázati feltétel volt, hogy a tanulónak
az elõzõ félévben legalább 4,5-ös tanulmányi átlaga legyen
és havonta a család egy fõre esõ keresete ne haladja meg a
35 000 Ft-ot. A kuratórium, szociálisan rászorult gyerme-
keket kíván támogatni elsõsorban, tehát a jelentkezõk kö-
zül az elsõdleges válogatási szempont a szociális helyzet
volt és csak ezt követte a minél magasabb tanulmányi át-
lag.

A kuratórium 6 millió Ft keretösszeget biztosít minden
évben a rászoruló gyerekeknek. 19 tanuló már a tavalyi év
során is sikeresen pályázott ösztöndíjra és pályázatát idén
is támogatni tudta a kuratórium. Ebbõl kitûnik, hogy a jö-
võ nemzedékének folyamatos önképzéséhez, ha csak egy
kis mértékben is, de a Fejér Megye Közoktatásáért Közala-
pítvány kuratóriuma is hozzájárul és rajtuk keresztül a
közalapítvány három alapítója (Székesfehérvár, Dunaúj-
város és Fejér megye).

Ösztöndíj-átadó ünnepség

M e g y e i  h í r e k

A Fejér Megyei Önkormányzat fontosnak tartja a kistérségi társuláson belül a települési önkor-
mányzatok között kiépített közoktatási kezdeményezések mûködtetését. 

A megye négy kistérségi iskolájának vezetõi tanácskoztak 

Közoktatási fórum Velencén 

O
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Barátság
Klubmozi

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

2007. december
A SZERETET HAVA

2007. december 13–15., 18 és 20 óra 
FLANDRIA

Színes francia film (16)

2007. december 17-21-ig a L’ecsó címû
színes, magyarul beszélõ amerikai 

animációs filmet elõzetes egyeztetés
alapján iskolai csoportok számára 

kedvezményesen vetítjük.

2007. december 17–18., 18 és 20 óra 
ESTE

Színes amerikai film (12)

2007. december 20., 16 óra
VILÁGMEGVÁLTÓK – Ifjúsági sorozat

PERSONA
Fekete-fehér, magyarul beszélõ 

svéd film, 1966 (16)

S Z Ü N I D E I  M A T I N É
2007. december 27-29., 10 óra
HARMADIK SHREK

Színes, magyarul beszélõ
amerikai animációs film

2007. december 27-29., 15 óra
FEDÕNEVE: PIPÕ

Színes, magyarul beszélõ
amerikai-német animációs film

2007. december 27-29., 18-20 óra
ELHAGYOTT SZOBA

Színes amerikai thriller (18)

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

támogatásával mûködik.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk

minden kedves vendégünknek!

AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  NNeemmzzeett--
kköözzii  KKaappccssoollaattookk  ééss  TTuurriisszzttiikkaaii
ÜÜggyyeekk  BBiizzoottttssáággáánnaakk  22000077..  éévvii  ppéénnzz--
kkeerreettéébbõõll  1188  tteelleeppüülléésseenn  hheellyyeezznneekk  eell
„„FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  TToouurriinnffoorrmm  IInnffoorrmmáá--
cciióóss  PPoonntt””  ffeelliirraattttaall  eellllááttootttt,,  kküüllöönn--
bböözzõõ  ttuurriisszzttiikkaaii  ttéémmáájjúú  kkiiaaddvváánnyyookk
kkíínnáálláássáárraa  aallkkaallmmaass  áállllvváánnyyookkaatt..  AAzz
áállllvváánnyyookkaatt,,  vvaallaammiinntt  aa  mmeeggyyee  ffõõbbbb
ttuurriisszzttiikkaaii  llááttvváánnyyoossssáággaaiitt,,  éérrttéékkeeiitt
bbeemmuuttaattóó  kkiiaaddvváánnyyookkaatt  22000077..  nnoo--
vveemmbbeerr  1144--éénn  aaddttaa  áátt  aa  mmeeggyyeehháázzáánn  aa
mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee,,  ddrr..  BBaalloogghh
IIbboollyyaa  ééss  aa  sszzaakkbbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee,,  TTóótthh
EErriikkaa  aazz  éérriinntteetttteekknneekk..  

Adony, Alcsútdoboz, Csákberény,
Csákvár, Csókakõ, Dég, Etyek,
Fehérvárcsurgó, Gárdony, Iszka-
szentgyörgy, Martonvásár, Mór,
Nádasdladány, Polgárdi, Rácalmás,
Szabadbattyán,Tác, Vajta részesült a
bizottság ajándékából. A kiválasztás
nem volt önkényes, valamennyi tele-
pülés bír valamilyen egyedi, különle-
ges turisztikai vonzerõvé fejleszthetõ
látnivalóval, értékkel, érdekességgel.
Ezt emelte ki beszédében dr. Balogh
Ibolya is, hozzátéve, hogy a megyei
önkormányzat abban akar és fog se-
gíteni, hogy e települések „bekapcso-
lódjanak az idegenforgalom vérke-
ringésébe, jelenlétük erõteljes legyen,
s e települések, térségek között javul-
jon az együttmûködés, szorosabb le-
gyen a kapcsolattartás”. 

Új turisztikai
információs pontok

November 16-án adták át
Isztiméren a felújított faluházat.
A mintegy 12 millió forintba ke-
rülõ munkálatok kb. kétharma-
dát pályázaton nyerte el a telepü-
lés önkormányzata. Az ünnepé-
lyes átadáson Fiedler Albertné
polgármester és dr. Balogh Ibo-
lya, a megyei közgyûlés elnöke
mondott beszédet.

Felújították 
a faluházat

ta, a szerkezeti átalakítás során az
egyes kistérségek más és más fejlõdé-
si stádiumban vannak. A Velencei-tó
környéki kezdeményezés ezért akár
modellértékû is lehet más térségek
számára, hiszen itt már korábban
megtörtént az iskolák kistérségi
fenntartás alá vonása. Ezért az itt
mûködõ gyakorlati szakszolgálati el-
látás számos újdonságot kínálhat a
többi térség számára. A kistérségi
társulások mûködésébõl általános-
ságban az a tapasztalat, hogy van,
ahol az összefogást sürgetik, másutt
inkább a laza együttmûködésbõl
származó elõnyökön van a hangsúly.  

A települési önkormányzatoktól a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kis-
térségi Társulás tanév kezdetével át-
vette hét település önkormányzatától
a közoktatási intézmények fenntar-
tását. A fenntartóváltás egyben
struktúraváltást is eredményezett. A
hét intézménybõl összevonással hár-
mat hoztak létre. 

Míg Kápolnásnyék és Agárd 
iskoláihoz 2-2 tagintézmény
(Pázmánd, Vereb, illetve Gárdony,
Zichyújfalu) tartozik, addig Pákozd
iskolája „külön” pólusként mûködik
tovább. A struktúraváltás során az
alap- és középfokú iskolák vezetõi-
re, tantestületeire több kötelezõ fel-
adatot is rónak az ágazati jogsza-
bályok, melyek egyike 2007. decem-
ber 31-ig elõírja az intézményi alap-
dokumentum, a pedagógiai prog-
ram módosítását a Nemzeti Alap-
tanterv követelményeihez igazítva. 

– SZÜCS GÁBOR

Újabb négy település lakosai élvez-
hetik a szélessávú internet adta in-
formációs és szórakozási lehetõsé-
geket. A sárbogárdi térség informa-
tikai fejlesztését európai uniós és ál-
lami támogatások elnyerése tette le-
hetõvé, melynek eredményeképpen
a pályázó helységekben nemcsak
internet, hanem kábeltévé és IP-
telefon használatára is lehetõség kí-
nálkozik. A 258 millió forint összér-
tékû beruházást a kivitelezõ a ha-
táridõ elõtt 6 hónappal adta át.

Tágul a digitális világ
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mentõállomás 24 órás szolgálattal
mûködik majd. A beruházás költ-
sége 64 millió forint volt, melybõl
34 millió forintot a pusztaszabolcsi

önkormányzat vállalt magára. A men-
tõeszközök további tízmilliós beszerzé-
si költségeit, illetve a mûködtetést az
Országos Mentõszolgálat vállalta.

Az avatóünnepségen beszédet mon-
dott dr. Gorove László, az Országos
Mentõszolgálat fõigazgató-helyettese,
dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöke, Ecsõdi László ország-
gyûlési képviselõ és Czompó István
polgármester. A rendezvény narrátora
Gyõrfi Pál, az OMSZ kommunikációs

vezetõje volt. Az avatóünnepség után
a mentõállomás létrehozásának kez-
deményezõit kérdeztük. Csombók
Pál, a település alpolgármestere és
megyei közgyûlési képviselõje kérdé-
sünkre elmondta, hosszú, fáradtságos
munka ért most véget. „Nagyon nagy
öröm számunkra, hogy ez a beruhá-
zás Pusztaszabolcson valósult meg. A
sikerhez nagy részben hozzájárult a
település áldozatvállalása, valmint az,
hogy a beruházás költségeinek felét
az önkormányzat magára vállalta. De
nagy szerepe volt a helyi civileknek,
akik szívügyüknek tekintették a men-
tõállomás létrejöttét.” Jakus János ön-
kormányzati képviselõ hozzátette:
„felbecsülhetetlen érték az, hogy a
körzetben önálló mentõállomás léte-
sült, hisz eddig, ha valaki bajba jutott,
Dunaújvárosból kellett kihívni a

Ünnepélyes keretek között adták át a pusztaszabolcsi mentõál-
lomást 2007. november 23-án. A település és a környezõ
kisközségek régi vágya teljesült azzal, hogy sikerült megvalósítani
Pusztaszabolcson ezt a kiemelt beruházást. 

Mentõállomást avattak
Pusztaszabolcson

elentõsége a találkozónak, hogy
az Etelka Alapítvány vezetõsége
együttmûködési megállapodást
írt alá a Más Fogyatékos Gyer-

mekekért Alapítvány elnökével. Az
Etelka Alapítvány ezúton csatlakozott
ahhoz a partnerségi megállapodás-
hoz, amelyet néhány héttel korában

dr. Balogh Ibolya elnökasszony és az
együttmûködõ partnerek írtak alá. A
szervezetek közösen dolgoznak egy
Komplex Autizmus Rehabilitációs
Központ létrehozásán és mûködteté-
sén. Közös célként fogalmazódott
meg a Sárvíz és a Móri Kistérségben
egy ellátási hálózat létrehozása az

autizmus spektrum zavarával élõ sze-
mélyek és családjaik számára. Mint
Mahlerné Köfler Anikó, a Más Fogya-
tékos Gyermekekért Alapítvány elnö-
ke elmondta, hazánkban kevés az
autisták számára eddig létrehozott el-
látóhálózat. Többek között a Más Fo-
gyatékos Gyermekekért Alapítvány-

A Megyeházán fogadta a holland Etelka Alapítvány, a Fontys
Pedagógiai Fõiskola és a Groningeni Egyetem Viselkedési és
Kognitív Neurológiai Tudományok Iskolájának képviselõit a
megyei közgyûlés elnöke.

Figyelemfelhívó programok az autizmussal élõkért

Egyenlõ Esélyek Mindenki
Számára Európai Év

J

A
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hoz kötõdik olyan hosszú távú szakmai
munka, amely európai színvonalúnak
nevezhetõ. A holland partnerek a ma-
gyar kollégák szakmai munkáját figyel-
ve döntöttek úgy, hogy csatlakoznak a
partnerséghez.

Az elnöknõ azt is elmondta, Csókakõn
alakítanak ki autizmussal élõ felnõttek
számára egy foglalkoztató központot. Az
intézmény megnyitóját 2008. január 17-
ére tervezik. Látható, hogy ma Magyar-
országon nagy összefogás szükséges ah-
hoz, hogy az autizmussal küszködõ gyer-
mekek sorsán változtassanak és segítsék
az õket nevelõ családok helyzetét. Ugyan-
akkor a kormányzat sem teszi meg azo-
kat a szükséges lépéseket, melyekre tör-
vény alapján szükség lenne – fogalmazott
dr. Balogh Ibolya, hozzátéve, elismerés
jár az alapítványnak és a szülõk egyesüle-
tének, akik ezt a gondolatot megyénkben
elindították. A megyei önkormányzatnak

is minden erõvel azon kell lennie, hogy
az együttmûködés sikeres legyen.  

Jan Hulsegge, az Etelka Alapítvány el-
nöke elmondta: négy évvel ezelõtt hozták
létre az alapítványt. A Székesfehérvári
autista gyermekek szüleivel akkor talál-
koztak, így lehetõségük volt a tapasztala-
taikat egymással megosztani. 

Sophie Drenth arról szólt, hogy peda-
gógia fõiskolájukon egy speciális tanszé-
ket mûködtetnek, ahol autista gyerme-
kekkel foglalkozó szakemberek képzését
végzik. Az együttmûködéssel a tudásukat
szeretnék hozzáadni a közös feladatok-
hoz. A délután folyamán a Szent István

Király Múzeum és a Más Fogyatékos
Gyermekekért Alapítvány szervezésben
nyitottak kiállítást a Szent István Mûve-
lõdési Házban „Autizmus? Átlósan közle-
kedni a párhuzamos világegyetemben”
címmel. A tárlatot  Spányi Antal megyés-
püspök nyitotta meg. A szervezõk az
„Egyenlõ esélyek mindenki számára eu-
rópai év” zárásaként az autizmussal élõ
emberekre kívánták ráirányítani a figyel-
met. A kiállított rajzok, fotók, festmé-
nyek segítségével világossá vált, hogy e
betegséggel élõk belsõ világa ugyan olyan
komplex és színes,  mint a társadalom
többi tagjáé.     – SZÜCS GÁBOR

2 0 0 7 .  d e c e m b e r •  9

M e g y e i  h í r e k

mentõt.” Dr. Kovácsai Sándor házi-
orvos, a település díszpolgára, aki-
nek ugyancsak nagy szerepe volt a
beruházás megvalósulásában, el-
mondta: „mivel Pusztaszabolcs a
körzet legnagyobb települése, itt
van a legnagyobb beteganyag, innen
jön a legtöbb hívás, indokolt, hogy a
létesítmény itt valósult meg” – majd
hozzátette, a mentõállomás átadása
legalább akkora öröm volt számára,
mint amikor megkapta a díszpolgá-
ri kitüntetést.         – H. Z.

ejér Megye Önkormányzata
támogatásával az Európai Unió
Leonardo-programja kereté-
ben francia egészségügyi dol-

gozók látogattak el a megyei kór-
házba, hogy a helyes testhelyzetû
betegmozgatásról tartsanak bemu-
tatót az intézmény dolgozóinak.
Olyan technikák kidolgozását tûzte
ki célul a francia Rouen-i Egyetemi
Kórház munkacsoportja az egészségügyi dolgozók körében gyakran észlelt
gerincbetegségek megelõzése érdekében, amelyek a mindennapi alkalmazás
során megkönnyítik a dolgozók és ápolók tevékenységét. Ezért részben a ta-
pasztalatszerzés, részben pedig a metódusok elterjesztése érdekében nem-
zetközi együttmûködést kezdeményeztek. A programhoz több éve csatlako-
zott a Fejér Megyei Szent György Kórház is. A szakemberek szerint a prog-
ram célja olyan közös gyakorlati útmutató készítése, amely az unión belüli
minden érintett egészségügyi intézmény számára elérhetõ lesz.

Ez évben a szokásos egyhetes tapasztalatcserének Székesfehérvár adott
otthont, ahol a megyei kórházban öt fõs francia munkacsoport elõadások
és gyakorlati foglalkozások keretében mutatta be az általa kidolgozott
munkamódszereket. A tapasztalatcserét Fejér Megye Önkormányzatának
támogatása mellett az Egészségügyi Minisztérium is segítette, a nemzet-
közi tapasztalatok kidolgozását az EU Leonardo-programja támogatta.

A mostani találkozó egyik célja, hogy a magyaroknak is bemutassuk eze-
ket a betegmozgatási módszereket és így képesek legyenek a hátukat is vé-
deni, s ne legyen szakmai ártalomból szerzett betegségük – mondta el új-
ságíróknak Frederic Cossan vezetõ gyógytornász. Hazájukban egyébként
40 éve tanítják már ezt a módszert. A francia szakemberek székesfehérvári
tartózkodásuk alatt megállapították, hogy a problémáik nagyban hasonlíta-
nak a magyarokéhoz. Kiss Mária Éva ápolási igazgató-helyettes elmondta:
a mostani betegmozgatási projekt lényege, hogy a magyar szakdolgozók-
nak, ápolóknak megtanítják azokat a technikákat, mozgássorozatokat,
amelyekkel saját magukat óvhatják meg a különbözõ deréktáji sérülésektõl.
A betegmozgatás során a beteg biztonsága is elõtérbe kerül. 

Kérdésre, hogy az eddigi találkozók anyagát késõbb miként hasznosít-
ják, elmondta, sokat tanultak eddig is a francia partnerektõl, de teljes egé-
szében nem lehet adaptálni ezeket a módszereket, mert a technikákat õk
sokkal nagyobb ápolói létszámmal végzik. Az ismeretek ugyanakkor na-
gyon hasznosak. Az egyhetes találkozó lehetõséget adott arra, hogy a kül-
földi szakemberek megszemlélhessék a Rákóczi úti óvoda mozgásban
korlátozott gyermekeinek betegmozgatási módszereit is.  – SZÜCS

F
Nemzetközi orvosi tapasztalatcsere

Csombók Pál alpolgármester:
„nagy öröm számunkra,

hogy ez a beruházás
Pusztaszabolcson 

valósult meg”

fejerujsag10.qxd  2007.12.10.  22:58  Page 9



1 0 •  F e j é r  L a p

usztaszabolcs az ország legna-
gyobb lélekszámú községei közé
tartozik, 6500-an laknak itt. A
település feltett szándéka a miha-

marabbi várossá nyilvánítás, elõször
2004-ben pályáztak városi rangra.
Pusztaszabolcs a környék igazi köz-
pontjának számít: kevés községrõl
mondható el, hogy gimnáziummal is
rendelkezik. „Viszonylag szerencsés
helyzetben vagyunk” – mondja la-
punknak Czompó István polgármes-
ter: „Az öt- és tízezer lakos közötti te-
lepülések jobban viselik a megszorítá-
sokat, mint az afölöttiek vagy épp a
kisebb lélekszámúak”. A 300 tanulós
középiskola mellett 530 tanulóval álta-
lános iskola, 270 fõvel két óvoda is
mûködik a településen. 

A fõbb országutak eddig elkerülték
a községet (a 6-os út a Duna mentén

halad), de az M6 autópálya már
Pusztaszabolcs határában épült meg.
A vasúti kapcsolatok ugyanakkor ki-
válóak, erre halad a Kaposvár és a Pécs
felé tartó vasúti fõvonal közös szaka-
sza. A nagyméretû vasútállomás, ren-
geteg vágányával a település fõ ütõerét
képezi, és a gazdaságra is élénkítõ ha-
tással van: sok pusztaszabolcsi dolgo-
zik a MÁV alkalmazásában vagy az
elõvárosi vasúthálózat javítóbázisán,
mely svájci tulajdonban van (Stadler
Kft.). A MÁV fejlesztése arra irányul,
hogy Budapesttõl Pusztaszabolcsig
néhány éven belül 180-nal járhassa-
nak a vonatok.

Pusztaszabolcson található Közép-
Európa legnagyobb élfurnérgyára,
ami német tulajdonban van (Heitz
Élfurnér Mûvek), és az
IKEA egyik fõ beszállí-
tójának számít. A tele-
pülés adottságainak kö-
szönhetõ, hogy az
élfurnérgyár ide tele-
pült: a gyár dolgozói-
nak többsége ugyanis
Pusztaszabolcsról járt
be dolgozni, így a gyár
úgy döntött, egysze-
rûbb, ha õ költözik le a
településre. A mezõgaz-
dasági termelés is fon-
tos: ennek kiemelkedõ
cégei az Agrár Zrt., va-
lamint az MKSZ Kft. 

Pusztaszabolcs inf-
rastruktúrája fejlettnek
számít. A polgármester
a Fejér Lapnak elmond-
ta: „minden közmû (csatorna, víz,
gáz, telefon, mobil lefedettség, ká-
beltévé) 100 százalékban kiépített, ez-
zel meghaladja az országos átlagot”. A
belsõ úthálózat 35,5 km hosszú, mely-

nek a fele szilárd burkolattal van ellát-
va, de folyamatosan aszfaltozzák to-
vább az utakat. A településen három
védõnõi, öt orvosi körzet és rendõrség,
posta, önkéntes tûzoltóállomás mûkö-
dik. Pusztaszabolcs új büszkesége a
mentõállomás, amit november végén
avattak fel ünnepélyes keretek között.

A pusztaszabolcsiak
nagy része ingázó mun-
kát végez, több az eljáró
dolgozók száma, mint a
helyben munkát végzõké:
bejárnak Fehérvárra,
Dunaújvárosra vagy Bu-
dapestre dolgozni. Ennek
is köszönhetõ, hogy a
munkanélküliségi ráta
alacsony. A község kultu-
rális élete is aktív: a na-
gyobb ünnepek közül ki-
emelkedik a július utolsó
hétvégéjén rendezett
Szabolcsi Napok, péntek
délutántól vasárnapig
tartanak az ünnepek. Au-
gusztus 20-a környékén
rendezik az Életmód és
Szenvedélyek Napját.

Speciális eseménysorozat a Kulturális
Értékmentõ Egyesület támogatásával
megrendezett hangversenysorozat a
barokk orgonán, és a színházi esték is.

– R. G.

M e g y e j á r ó

A Budapest-Székesfehérvár-Dunaújváros háromszög met-
széspontjában terül el Pusztaszabolcs nagyközség. A település
félúton fekszik a Velencei-tó és a Duna között is – és saját útját
keresi a jövõ sikerei érdekében.

P

Czompó István
Pusztaszabolcs
polgármestereN é v j e g y

Pusztaszabolcs
A település rangja: nagyközség

Lakosság: 6352
Irányítószám: 2490

Honlap: www.puszaszabolcs.hu

A megye legnagyobb nagyközsége

Pusztaszabolcs
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Pusztaszabolcs térsége több ezer éves múltra te-
kint vissza. A régészeti ásatásokkal felszínre ke-
rültek bronzkori, kelta, illetve római kori tárgyi
emlékek. Az Árpád-kori letelepülésre több X-XI.
századi régészeti emlék, továbbá a település neve
utal. Pusztaszabolcs név feltehetõleg a Szabolcs el-
nevezésû, az Árpád nemzettséggel rokon Elõd-

Szabolcs-Csák nemzetségbõl ered. A Puszta elõtag sokkal késõbb, egy helyiségnév-
rendezés során került a település nevébe. A település nevével elõször 1302-ben talál-
kozunk írott dokumentumban: a székesfehérvári káptalan és a dudari Csák testvé-
rek megosztoztak „Zabvos” falun. A török idõk elmúltával Pusztaszabolcs környé-
ke – a jó minõségû földnek köszönhetõen – hamar újranépesült. A XVII. században
Szabolcson 80 házban szerb parasztok laktak, akik a török szultánnak és az osztrák
császárnak is adóztak. A XVIII. század végére a földek a Zichy család birtokába ke-
rültek.

Gyökeres változásokat eredményezett, hogy 1882-ben megindult a vasúti forga-
lom Budapest-Sárbogárd között, majd 1896-ban Budapest–(Pusztaszabolcs)–Paks
és Pusztaszabolcs–Székesfehérvár között is. A századfordulón megtelepedett vas-
utasság jelentõsen megváltoztatta a település szociológiai jellemzõit. A kedvezõ té-
nyezõknek köszönhetõen a település lakossága 1830 és 1920 között megközelítõleg
háromszorosára növekedett.

A két háború között virágzott a község: 1925-ben fogda épült, majd 1926-ban tûz-
oltóság. 1929. június 29-én nyitották meg a Kaszinót, továbbá állandó körorvost és
gyógyszertárat is kaptak. 1931-ben csendõrõrs létesült a községben. 1932 tavaszán
engedélyezték a heti vásár tartását. 1938-ban nyitották az elsõ óvodát, majd 1939 de-
cemberében nyitott ki a helyi mozgófénykép-színház. 1940-ben szentelték fel a
község katolikus templomát. A háború utáni fellendülést az 1963-ban alapított Gim-
názium és Szakközépiskola jelentette. A fejlõdés következtében 1970-ben
Pusztaszabolcs nagyközségi rangra emelkedett. A lakosság száma 1950 és 1980 között
3500 fõrõl 6000 fõre növekedett.

A község látnivalói a református templom, a katolikus templom, a kora barokk
orgona és a 375. sorozatú gõzmozdony.

A település
története

Pusztaszabolcson 
minden közmû 

100 százalékban
kiépített
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eredetileg az orgona az esztergo-
mi ferences Szent Anna templom-
ban állt. Az orgona pontos építési
dátumát nem ismerjük, de az biz-

tos, hogy az elsõ átfestés 1739-ben tör-
tént, amirõl az orgona hátoldalán ta-
lálható korabeli felirat tanúskodik. A
hangszer több különlegességgel szol-
gál: Magyarországon egyedülálló mó-
don az oldalsó és hátsó kivehetõ ajtók-
ra természeti jeleneteket ábrázoló

festmények kerültek. Az orgonaház
formája két szélsõ, magas, elõreugró,
háromszögletû torony, melyek egy
alacsonyabb, sokszögletû tornyot fog-
nak közre. A mai Magyarország terü-
letén nem ez volt általánosan elterjedt.
Ez a kutatások szerint délnémet, tiroli
területeken volt kedvelt építési mód,
ugyanakkor a szekrény párkányzatai
és a síplábak elé tett díszítések felvidé-
ki eredetre is utalhatnak.

Az orgonát 1778-ban átalakították,
mert kicsi volt a nagyméretû temp-
lomhoz. A munkát a rajeci (Trencsén
vármegye) Jan Pazsiczky, egy 120 éven
át mûködõ híres felvidéki orgonaépítõ
dinasztia alapítója kapta meg. Ezzel az
átépítéssel, 17 regiszterével, függesz-
tett, érzékenyen reagáló mechanikájá-
val, megfelelõ szélellátással az orgona
elérte mûvészi és technikai teljességét.
Jó néhány évtizeddel késõbb az egész

z iskola közös igazgatású közokta-
tási intézmény: gimnázium, szak-
középiskola és kollégium is egy-
ben. Az önállóan mûködõ közok-

tatási intézményt a fenntartó, a Fejér
Megyei Közgyûlés önállóan gazdálko-
dási joggal ruházta fel.

„Az 1963 óta mûködõ középiskola a
gazdasági körülmények változásával, és
a környék lakóinak igénye
szerint alakult át, az évtize-
dek alatt sokszor változott
és bõvült az iskola képzési
szerkezete” – mondja la-
punknak Csányi Kálmán,
az intézmény igazgatója. A
korábbi mezõgazdasági
szakközépiskolai és szesz-
ipari szakmunkásképzést
felváltotta a közgazdasági, a
gimnáziumi és a kereske-
delmi képzés. Jelenleg hat-
osztályos (7-12. évfolyam)
és négyosztályos (9-12. év-
folyam) gimnáziumi kép-
zés, szakközépiskolai köz-

gazdasági, kereskedelmi-marketing
képzés, és a 13. évfolyamon kereskedelmi
ügyintézõ és számítástechnikai szoft-
verüzemeltetõ szakképzés várja a tanul-
ni vágyókat. A nyelvoktatásban az an-
golt, a franciát és a németet tanítják a
gyerekeknek. Ezenkívül az Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ szakmai
képzéseket (környezetvédelmi szakügy-

intézõ, kereskedõ-bolt-
vezetõ) is szerveznek
felnõtteteknek. A fel-
nõttképzési tanfolyam-
ok is sikerrel mûködnek.
A „Lépj elõre egyet!”
programmal többeknek
sikerült ingyenes kép-
zést biztosítani. Ezeket a
résztvevõket az is ösztö-
nözte, hogy a sikertelen
vizsga esetén vissza kel-
lett volna fizetni a költ-
ségeket. A középiskola
mellett mûködik egy le-
ánykollégium is a Sprin-
ger vadászkastélyban.

A középiskola 2003-ban vette fel a
Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium nevet. Mintegy
350 tanuló jár a falai közé. A hatosztá-
lyos képzésnek köszönhetõen a helyi
tanulók száma meghaladja a negyven
százalékot, és folyamatosan nõ az ará-
nyuk. További 35 százalék a kistérség-
bõl érkezik, a többiek a Velencei-tó,
valamint Százhalombatta–Sárbogárd
vasút mentérõl járnak be az iskolába. A
megye távolabbi részeirõl érkezõ lá-
nyok a kollégiumban kapnak elhelye-
zést. A pedagógus munkatársak is több
helyrõl járnak be: ötvenhárom száza-
lékuk pusztaszabolcsi, tizennégy szá-
zalékuk Budapestrõl, a többiek Duna-
újvárosból, Százhalombattáról és
egyéb, helyekrõl járnak be. 

„A nyitott iskola és a családias kör-
nyezet elvét szeretnénk követni” –
mondja az igazgató: szombaton is be
lehet jönni az épületbe, lehet sportol-
ni, számítógépezni. Az iskola ünnepi
rendezvényei között, az október 6-ai,
október 23-ai, március 15-ei ünnepsé-

A pusztaszabolcsi
barokk orgona

A település páratlan kulturális kincse a katolikus templom barokk
orgonája. A valamikor 1700 és 1739 között készült hangszeróriás-
ra egész Fejér megye büszke lehetne – de kevesen ismerik.
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Szabolcs Vezér Gimnázium
Kevés községrõl mondható el, hogy saját középiskolája és gim-
náziuma lenne – Pusztaszabolcs otthont ad a Szabolcs Vezér
Gimnáziumnak.

A

Csányi Kálmán 
a gimnázium

igazgatója
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szekrényt, a festményekkel együtt
világoszöld olajfestékkel átmázolták.

A hangszer még több mint egy
évszázadig szolgálta az esztergomi-
akat. Végül, 1941-ben a ferencesek új
orgona építését határozták el, és a
régit 3000 pengõért újsághirdetés
útján Pusztaszabolcsra adták el. A
kommunizmus idején nem volt ele-
gendõ pénz a felújításra, egy alka-
lommal pedig az összegyûlt pénzzel
eltûnt a megbízott orgonajavító. A
kilencvenes évek második felében
viszont újra elindították a felújítási
folyamatot. 2002. április 15-én  meg-
kezdõdhetett az orgona restaurálá-
sa. A hangszer most ismét eredeti
szépségében pompázik. A Pazsicky-
féle átalakítással (1778) létrejött ál-
lapotába visszaalakítva ez a hang-
szer ma Magyarország legrégebbi és
legteljesebb állapotban megõrzõdött
nagyorgonája. – R. G.

P r o g r a m
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ddeecc..  1144..,,    1188  óórraa III. emeleti galéria
RIDEG FERENC FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
A kiállítás január 13-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyit-
vatartási ideje alatt.

ddeecc..  1144..,,  1155  óórraa színházterem
KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNY A NEVELÕSZÜLÕI
HÁLÓZATBAN NEVELKEDÕ ÁLLAMI GONDOZOTT
GYERMEKEK ÉS NEVELÕSZÜLEIK RÉSZÉRE
– a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja 
rendezésében 

ddeecc..  1155..,,  1177  óórraa színházterem
A LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KARÁCSO-
NYI RENDEZVÉNYE

ddeecc..  2211..,, színházterem
1155--2211  óórraa „NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ…” – ZENÉS, TÁNCOS

NOSZTALGIA DÉLUTÁN, NEM CSAK NYUGDÍJASOKNAK
jegyrendelés: Bognár Mária, tel: 319-925

ddeecc..  2288.. A HONISMERETI EGYESÜLET ÉVZÁRÓ TÚRÁJA
PÁZMÁNDRA
túravezetõ: Nyitrainé Pásztor Ágnes, infó: Nagy Éva, tel: 313-175

A MEGYEI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT KÉZMÛVES SZAKKÖREI:
AAZZ  MMMMKK  IIIIII..  BBÉÉLLAA  KKIIRRÁÁLLYY  TTÉÉRR  11..  SSZZ..  AALLAATTTTII  ÉÉPPÜÜLLEETTÉÉBBEENN:: ffaazzeekkaass  sszzaakkkköörr
(hétfõ 17.30, szerda és csütörtök, 17 óra), ccssoonntt--  ééss  ffaaffaarraaggóó  sszzaakkkköörr (csütörtök,
17.30), kkoossáárrffoonnóó  sszzaakkkköörr (kedd, 17 óra), ggoobbeelliinnsszzöövvõõ  sszzaakkkköörr (szerda, 17 óra),
hhíímmzzõõ  sszzaakkkköörr  (hétfõ, 14.30), ccssiippkkeekkéésszzííttõõ  sszzaakkkköörr (kedd, 16 óra), sszzöövvõõ  sszzaakkkköörr
(csütörtök, 16.30), nneemmeezzeellõõ,,  tteexxttiillffeessttõõ  sszzaakkkköörr (szerda, 17 óra), ggyyéékkéénnyykkoossáárr  ffoonnóó
sszzaakkkköörr (csütörtök, 17 óra), FFeejjéérr  mmeeggyyeeii  ggyyöönnggyyffûûzzõõ  kköörr (december 13. 16 óra)
AA  MMEESSTTEERRSSÉÉGGEEKK  HHÁÁZZÁÁBBAANN (Rác utca 20.): mmeeggyyeeii  sszzöövvõõkköörr  hhaallaaddóókknnaakk
(hétfõ, 14 óra), ffoollttvvaarrrróó  sszzaakkkköörr (kéthetente pénteken 17 órakor)

A MESTERSÉGEK HÁZA 2007. DECEMBERI PROGRAMJA:
Rendezvénysorozat a karácsonyi készülõdés jegyében, ahol az ajándéktárgyak,
díszek, karácsonyi kártyák, egyéb apróságok elkészítése mellett számos – az
ünnepi készülõdéssel kapcsolatos – ötlettel gazdagodhatnak, fortéllyal ismerked-
hetnek meg a résztvevõk. Belépõdíj:  felnõtteknek 1 500 Ft, gyermekeknek 700
Ft/alkalom. A résztvevõket elõzetes bejelentkezés alapján tudjuk fogadni. 

ddeecceemmbbeerr  1111..  (kedd) 17-20 óra Szalma- és üvegdíszek készítése
ddeecceemmbbeerr  1133.. (csütörtök) 17-20 óra Szaloncukor készítése
Luca napi népszokások felidézése, Luca-búza keltetése, Luca-hagyma készítése
ddeecceemmbbeerr  1155.. (szombat) 15-17 óra Gyertyakészítés – öntéstõl a mártásig–,
ajándék-kártyák és meghívók készítése
ddeecceemmbbeerr  1188..  (kedd) 17-20 óra Kalácsok és püspökkenyerek készítése, bemutató
ddeecceemmbbeerr  2200..  (csütörtök) 17-20 óra Csomagolási technikák, kísérõ kártyák készítése
Kézmûves bemutatók gyerekeknek:
ddeecceemmbbeerr  1122..  Karácsonyi asztaldíszek készítése és mézeskalács készítés
ddeecceemmbbeerr  1177..  Bõrmûves foglalkozás, fonásvariációk, gyöngyfûzés
ddeecceemmbbeerr  1199. Szalmafonás, csuhédíszek készítése

A foglalkozások  9-12, és 13-15 óráig zajlanak. Az 50 perces foglalkozások
részvételi díja: 300 Ft/fõ. Várjuk a csoportok elõzetes bejelentkezését Komendó
Gabriellánál a 313-175-ös, az MMK titkárságán a 315-021-es telefonon, vagy 
e-mailen (gabriellakomendo@fejermmk.hu).

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

geken túl a szalagavató, az iskolai és
kollégiumi ballagás, a kommuniz-
mus és a holokauszt áldozatainak
emléknapja emelkedik ki. Az intéz-
mény hagyományos kulturális ren-
dezvényének számít a kollégiumi
pecúr mûsor, az elsõsavató, a miku-
lásünnepségek, a karácsonyi ün-
nepség, a diák-önkormányzati nap
és a Fridrich Margit megyei szava-
lóverseny. Ezeken kívül természe-
tesen az iskolaszintû versenyek és
szórakoztató rendezvények sem hi-
ányoznak: szakmai tanulmányi
versenyek, nyelvi, irodalmi, sport-
versenyek, népdaléneklés, sulidis-
zkók, délutáni diákkoncertek, szer-
vezett színház- és mozi látogatás,
belföldi, külföldi kirándulások is
folynak. Pusztaszabolcshoz kapcso-
lódva diákszínpadi bemutatókat
szerveznek.

1998-ban önként vállalt feladat-
ként a minõségfejlesztés útjára lépett
az intézmény. A tanárok megismer-
ték a minõségügyi rendszereket, ele-
mezték az iskola helyzetét és keresték
a rendszerépítés lehetõségét. 2000-
ben pályázati lehetõséggel fogtak be-
le a Comenius I. minõségügyi rend-
szer építésébe. 2004. május 6-án
megtörtént annak külsõ fél általi
auditja, az ISO szabvány szerinti
megfelelés vizsgálata. – R. G.
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tájékoztató kezdetén dr. Balogh
Ibolya elmondta,  a frakciókkal és a
képviselõkkel történt elõzetes
egyeztetést követõen örömmel

vették tudomásul azt a javaslatot, ame-
lyet az országos rendõrfõkapitány ter-
jesztett a megyei közgyûlés elé a me-
gyei rendõrfõkapitány személyére vo-
natkozóan.   

Ezt követõen dr. Bencze József or-
szágos rendõrfõkapitány ismertette rö-
viden dr. Simon László ezredes eddigi
szolgálatát. A 39 éves rendõrtiszt 21 éve
a rendõr szakközépiskolában kezdte,
majd késõbb járõrként folytatta szolgá-
latát Fejér megyében. A ranglétra kü-
lönbözõ fokait bejárva dolgozott körze-
ti megbízottként, õrsparancsnokként,

majd 8 évig rendõrkapitányként a me-
gyeszékhelyen. Rendõrtiszti fõiskolát
végzett és egyetemi végzettséget szer-
zett. Ez év augusztus 1-jétõl megbízott
fõkapitányként tevékenykedik. 

– Jól szervezett megyei rendõr-fõ-
kapitányságot örökölt dr. Papp Károly
tábornok úrtól, és az elmúlt 3 hónapban
is jó munkát végzett a kapitányság, ami
az õ munkájának is köszönhetõ – hang-
súlyozta Bencze József, hozzátéve,
hogy ez idõ alatt jelentõsen csökkent a
bûncselekmények száma. Az elsõ 10 hó-
napban 13 és fél ezer ismertté vált bûn-
cselekmény történt. A kiemelt bûncse-
lekmények kategóriájában az országos
átlag feletti felderítési eredményt értek
el a megyei kapitányság munkatársai.

A rendõrfõkapitány elmondta: bár a
betöréses lopások és az ismertté vált
bûncselekmények tekintetében jelentõs
javulás, vagyis csökkenés állt be, min-
denképpen javítani kell a betöréses lo-

öbb   éves tapasztalat alapján  a Fej-
ér Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnmegelõzési szolgálatának
munkatársai a közelgõ ünnepekre

készülõdve a megyeszékhely nagyobb
bevásárlóközpontjainak parkolóiban
bûnmegelõzési õrjáratot tartanak. Az
akció idején a gépkocsi-tulajdonosok
figyelmét arra hívják fel, hogy ne
hagyják értékeiket látható helyen az
autóban. A rendben talált autók tulaj-
donosait szaloncukorral „jutalmaz-
zák”, az óvatlanokat pedig virgáccsal
figyelmeztetik. 

– Tapasztalatunk az, hogy az autó-
sok örömmel veszik, amikor arra fi-

gyelmeztetjük õket kollégáinkkal,
hogy értéket, táskát semmiképpen se
hagyjanak a jármûvükben. Gyakran
azt mondják, hogy a táskában nincsen
semmi. Ilyenkor felhívjuk a figyelmü-
ket arra is, hogy az elkövetõ ezt nem
tudja, és éppen emiatt az általa érté-
kesnek vélt táska miatt feltörheti a jár-
mûvet – mondta  lapunk érdeklõdésé-
re dr. Vörös Ferencné alezredes, a Fej-
ér Megyei Rendõr-fõkapitányság bûn-
megelõzési szolgálatának munkatársa.

A karácsonyi figyelemfelkeltõ akció
keretében láthatóvá vált, hogy a
rendõrség dolgozik, de az ünnepek
környékén a járõrtevékenység rend-

A

TRendõrségi akció
a karácsonyi
ünnepek elõtt

Dr. Simon László rendõrezredes kinevezését a közgyûlés is támogatja

Megfelelni a bizalomnak
A megyei önkormányzat decemberi közgyûlésén a napirendek so-
rában elsõként szerepelt a megyei fõkapitány kinevezésének véle-
ményezése. Ez alkalomból a közgyûlés elõtt dr. Balogh Ibolya me-
gyei elnök és dr. Bencze József rendõraltábornagy, országos rend-
õrfõkapitány is támogatásáról biztosította a kapitányi kinevezésre
váró dr. Simon László rendõrezredest.  

R e n d õ r s é g i  h í r e k
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ilágostól sötétedésig tartó hosszú természetjárásunk érdekesen alakult,
mivel az elõttünk haladó nyugdíjas csapattól lemaradtunk „hegyfutó-
verseny” és csipkebogyó szedése miatt. Mi a kék jelzést követve elõször
Várgesztesre jutottunk, Vérteskozma helyett… Közben szegény Mikulás

várt ránk az erdõben, a többiek már rég találkoztak vele, csak mi kerültük el
jó messzire. Így kénytelenek voltunk erõt venni magunkon, és átmentünk
Vérteskozmára, itt már a nap is kisütött. Nem sok idõnk maradt teázásra és a
mikuláscsomag tartalmának leltározására. Még várt ránk hat km, melyet több
mint két óra alatt tettünk meg, amikor is köd ereszkedett az erdõre és éppen
sötétedés elõtt kiértünk. Az együttlét öröme és a sok beszélgetés elterelte a
több ezer lépésrõl a figyelmünket, de mi felnõtt kísérõk másnap, hétfõn már
éreztük izmainkban az „erõltetett menetet”.

Géza, Niki, Arnold, Gergõ és Dani Budapestre, ketten Csákvárra és tizenné-
gyen Balinkára, Székesfehérvárra és Velencére siettünk haza, advent elsõ vasár-
napjának estéjén. 

– JANÓ ANDORNÉ, ELNÖK
LURKÓ GYERMEKVÉDELMI EGYESÜLET

V

pások felderítését. Egyúttal örvende-
tesnek nevezte és az országban szinte
egyedülálló példaként említette az idei
évben a baleseti helyszínelésben elért po-
zitív változásokat. Nevezetesen: bár nõtt
a személyi sérüléses balesetek száma, 43
százalékkal csökkent a halálos balesetek
és majdnem 50 százalékkal a balesetek-
ben elhunytak száma. Ezek az adatok
már  az EU „fehér könyvében” megfo-
galmazott elvárásoknak megfelelõek. 

A statisztikákról szólva az országos
rendõrfõkapitány kifejtette: az ittas jár-
mûvezetéss felderítése 25 százalékosan
növekedett. Ugyanakkor egy körülbelül
5 százalékos növekedés érzékelhetõ az
ittasan okozott balesetek számában, ami
figyelmeztetõ jel a nagyon pozitív köz-
lekedési statisztika ellenére is. Új fel-
adatnak számít a következõ idõszakban,
hogy a rendõrség megkapja a megye te-
rületén az autópálya felügyeletét is.
Bencze József hangoztatta: bízik abban,
hogy a közgyûlés konszenzussal támo-
gatja majd a fõkapitányi kinevezést.    

Dr. Simon László ezredes elmondta:
megtiszteltetés és egyben kihívás is szá-
mára Fejér megye rendõrségét vezetni.
„Fõ feladatomnak tekintem – hangsú-
lyozta –, a bizalomnak megfelelni.”
További erõtartaléknak nevezte a me-
gyei önkormányzatok, az országos
rendõri vezetés és az országos rendõr-
fõkapitány bizalmát. Mint mondta: ez a
„csapat” alkalmas arra, hogy az eddig
elért eredményeit megtartsa. Az elvárá-
sokat figyelembe véve úgy vélte, képe-
sek lesznek a jövõben is a lakosság meg-
elégedésére szolgálni és a rájuk váró fel-
adatnak vezetõtársaival együtt megfe-
lelni.  – SZÜCS

Kalandos Mikulás-túra

szeres akkor is, ha ez a lakosság szá-
mára kevésbé észlelhetõ, hiszen szá-
mos civil ruhás kolléga is részt vesz a
munkában. 

Bár számadatokba nem kívántak
bocsátkozni, annyit megtudhattunk,
hogy jelentõs számú rendõri erõ tel-
jesít szolgálatot a következõ napok-
ban és hetekben, fõként az ünnepi
idõszakot megelõzõen. A zsebtolva-
jok nem érezhetik biztonságban ma-
gukat, hiszen ha nem is látnak
egyenruhást a városban, nem tud-
hatják, hogy a vásári forgatagban hol
dolgoznak civil ruhás nyomozók.  

– SZÜCS GÁBOR

Székesfehérvári indulással 2007. december 2-án Mikulás-túrát
szerveztünk Kõhányás–Várgesztes–Vérteskozma–Kõhányás
turistaútvonalon a saját családjuk nélkül élõ 6-15 éves korú gye-
rekeknek. A Vértesben még találtunk hófoltokat, amibõl  hó-
csaták is kialakultak. A Corvinus Egyetemrõl új önkéntesekkel
ismerkedhettek meg a túrán résztvevõ gyerekek. 
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KERESZTREJTVÉNY

Bábszínházi elõadások
a megyei mûvelõdési központban

2008 január–április
2008.  JANUÁR 9. SZERDA 10 ÉS 14 ÓRA

GGRRIIMMAASSKK  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ––  HHEETTEETT  EEGGYY  CCSSAAPPÁÁSSRRAA
Hogyan lesz egy egyszerû szabólegénybõl király? Kalandok az óriásokkal,

az egyszarvúval, a gonosz királlyal, többek között.

2008. FEBRUÁR 6. SZERDA 10 ÉS 14 ÓRA
FFIIGGUURRIINNAA  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ––  EESSZZTTII  ÁÁLLMMAA

A gonosz Porszívó Sárkány elrabolja Eszti játékmackóját. 
A kis rongybaba indul utána, hogy sok-sok kaland után Esernyõ Táltos

segítségével megküzdjön a sárkánnyal.

2008. MÁRCIUS 5. SZERDA 10 ÉS 14 ÓRA
BBAARRTTHHAA  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ––  PPAAPPRRIIKKAA  JJAANNCCSSII  MMEESSSSZZEE  JJÁÁRR

A vásárok közkedvelt hõse, Paprika Jancsi elõször a mesés Keleten, 
a kalifa udvarában keveredik kalandokba, majd Afrikában ment meg egy

törzset a gonosz betolakodóktól.

2008. ÁPRILIS 9. SZERDA 10 ÉS 14 ÓRA
LLÁÁDDAAFFIIAA  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ––  VVIIAADDAALL

– avagy a császár, a kiskakas és a gyémánt félkrajcár története.

Helyszín: Megyei Mûvelõdési Központ, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Az elõadások óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak szólnak.

Belépõdíj elõadásonként: 460 Ft/fõ

Információ  és jegyvásárlás: Reif Gáborné, tel: 313-175/113
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