
Kiosztották az idei regio-
nális és megyei minőségi
díjakat. Az ünnepélyes

átadáson dr. Balogh Ibolya, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
mondott köszöntőt. 

2
A Fejér Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság
2007. december 13-án

rendezte évzáró ülését. A részt-
vevők beszámolókat hallgattak
és értékelték a bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységét.

4
Korszerű orvosi techniká-
val felszerelt esetkocsit
adtak át 2008. január 2-

án, kedden a Móri Mentőállomás
munkatársainak. Az esetkocsival
az itt élő betegek életesélyei  je-
lentősen javulhatnak. 

Idén is lehetőséget ka-
pott a „Vigyázó kéz”
Gyermekvédelmi Egye-

sület, hogy tíz olyan gyermeknek
szerezzen maradandó élményt, akik
saját családjuk nélkül kénytelenek
nevelkedni.

14

FEJER LAP
2008. JANUÁR, II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁMw w w . f e j e r l a p . h u

Szoros pénzügyi gazdál-
kodás az új évben is
A 2008. évi költségvetési koncep-
ciót tárgyalta a Fejér Megyei
Közgyűlés decemberben. –3. OLDAL

Mosolyt csalni az arcokra
Beszélgetés Dr. Simon Gáborral, a
Fejér Megyei Szent György Kórház
osztályvezető főorvosával.

–6. OLDAL

A Magyar Kultúra Napjára
emlékeztek 
A Fejér Megyei Önkormányzat
január 18-án rendezte meg ünnep-
ségét a Megyeházán. –7. OLDAL

Egy iskola, ahol érdemes
tanulni
A Fejér Lap munkatársai a
Seregélyesi Szakképző Iskola és
Kollégiumban jártak. – 12. OLDAL
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MEGYEJÁRÓ – 10. OLDAL

Perkáta
Fennsíkon, 
a kastély alatt

Perkáta
Fennsíkon, 
a kastély alatt
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AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  TTeerrüülleettffeejjlleesszzttééssii
TTaannááccss  22000077..  ddeecceemmbbeerr  1100--éénn,,  hhéétt--
ffõõnn  ttaarrttoottttaa  ssoorrooss  üülléésséétt,,  ddrr..  BBaalloogghh
IIbboollyyaa  eellnnöökk  vveezzeettéésséévveell..  AAzz  FFMMTTTT
aa  kkéétt  üüllééss  kköözzööttttii  eesseemméénnyyeekkeett  ttáárr--
ggyyaallvvaa  ffeellhhíívvttaa  aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattookk  sszzáámmáárraa  aakkttuuáálliissaann
mmeeggppáállyyáázzhhaattóó  ccééllookkrraa,,  áállttaalláánnoossaann
hhaasszznnáálltt  kkiiffeejjeezzéésssseell::  aa  „„nnyyiittootttt  ppáá--
llyyáázzaattii  aabbllaakkookkrraa””..  MMéérrlleeggeellttéékk  aa
mmeeggyyeeii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aa  kkiissttéérrsséé--
ggeekk  kköözzööss  ppáállyyáázzaattaaiinnaakk  lleehheettõõsséé--
ggéétt,,  ééss  kkiieemmeellttéékk  aa  kkéésszzüüllõõ  mmeeggyyeeii
tteerrüülleettsszzeerrkkeezzeettii  tteerrvv  ééss  aa  tteelleeppüülléé--
sseekk  sszzeerrkkeezzeettii  tteerrvveeii  kköözzööttttii  öösssszzee--
hhaannggoollááss  ffoonnttoossssáággáátt..

Az ülésen a Tanács módosította
2007. évi költségvetését, ennek so-
rán az eredetileg betervezett közel
13,8 milliós kormányzati támoga-
tást csökkentették a ténylegesen
kapott 8,4 millióra a dokumen-
tumban. A Tanács tagjai áttekin-
tették a támogatott beruházások
ellenõrzéseit, ez idén 103 alkalmat
jelentett. Az ülésen 27 szerzõdés-
módosítást is tárgyaltak. Ezek kö-
zül 19 esetben a Tanács elfogadta
az önkormányzatok lemondását a
támogatott beruházások befejezése
utáni keretmaradványról. E ma-
radványok igen kis összegûek vol-
tak, jellemzõen az áfa-változások
miatt jöttek létre, és sajnos nem le-
hetett õket a beruházás céljára
„visszaforgatni”. A további szerzõ-
désmódosítások egyedi ügyekrõl
szóltak – például mûszaki tarta-
lom változott meg az építkezés
megkezdése után kiderült problé-
mák miatt, feltételes döntéssel se-
gítette a Tanács egy önkormányzat
továbbpályázását.

A Tanács elnöke, dr. Balogh Ibo-
lya évente beszámol a Fejér Megyei
Közgyûlésnek az FMTT munkájá-
ról, ami az FMTT is napirendjére
tûzött. A beszámolót a Tanács el-
nöke idén is úgy állította össze,
hogy a Tanács munkáját az elõzõ
évekkel összevetve értékelte.

A Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér
Megyei Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
közös, fiatalok számára meghirdetett, a
drogmentes életvitel, az egészséges életmód
népszerûsítését szolgáló pályázatának be-
nyújtási határidejét 2008. január 31-ére mó-
dosította.

Ugyancsak módosult az e-mailcím,
amelyen az érdeklõdõk további informá-
ciót kérhetnek: hbojas@fejer.hu. A részle-

tes pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthetõ a www.fejer.hu
oldalról. 

KKiioosszzttoottttáákk  aazz  iiddeeii  rreeggiioonnáálliiss  ééss  mmee--
ggyyeeii  mmiinnõõssééggii  ddííjjaakkaatt..  AAzz  üünnnneeppééllyyeess
ááttaaddáássoonn  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa  FFeejjéérr
MMeeggyyeeii  KKöözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  mmoonnddootttt
kköösszzöönnttõõtt,,  aazz  eellssiimmeerréésseekkeett  ppeeddiigg
RRaaddeettzzkkyy  JJeennõõ,,  JJuuhháásszz  JJóózzsseeff,,  ddrr..
MMaarrkkoovvsszzkkyy  GGyyöörrggyy,,  aa  FFeejjéérr  aa
KKoommáárroomm--EEsszztteerrggoomm,,  iilllleettvvee  VVeesszzpp--
rréémm  MMeeggyyeeii  ééss  RRééttii  VViillmmooss,,  aa  DDuunnaaúújj--
vváárroossii  KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  IIppaarrkkaammaarraa  eell--
nnöökkeeii  aaddttáákk  áátt..

A közép-dunántúli régió kereske-
delmi és iparkamarái ebben az évben
már hatodik alkalommal hirdették
meg társkiíróikkal a Közép-dunántúli
Regionális Minõségi Díj pályázatot. A
minõségi díj pályázat nem más, mint
egy önértékelés, mely a szervezet te-
vékenységeinek és eredményeinek
szisztematikus, rendszeres és össze-
hasonlító felülvizsgálata meghatáro-
zott szempontok szerint. Dr. Balogh
Ibolya a pályázat társelnökeként
osztotta meg gondolait a megjelentek-
kel a minõségrõl, a minõség és a ver-
senyképesség összefüggéseirõl. Az el-
nök asszony megragadva az alkalmat
elsõként és külön gratulált a
Martonvásári Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Di-
ákotthon és Gyermekotthon vezetõi-
nek, pedagógusainak.

AA  KKöözzéépp--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  MMiinnõõ--
ssééggii  DDííjj  22000077  ddííjjaazzoottttaaii::  Ágazattól füg-
getlen nagyvállalat: VIDEOTON Au-

tóelektronika Kft., Székesfehérvár.
Ipari termelõ ágazat, közepes méretû
vállalkozások: Karsai Alba Mûanyag-
feldolgozó Kft., Székesfehérvár. Ke-
reskedelmi és szolgáltató ágazat: mik-
ro- kis- és közepes méretû vállalkozá-
sok: Nelson Flottalízing Kft., Székes-
fehérvár. Közszolgálati szféra: önkor-
mányzatok, oktatási, egészségügyi és
egyéb intézmények: Dunaújvárosi Fõ-
iskola, Dunaújváros; Jókai Mór Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Leány-
kollégium, Pápa.

KKöözzéépp--dduunnáánnttúúllii  RReeggiioonnáálliiss  MMiinnõõssééggii
DDííjj  22000077  eelliissmmeerrõõ  ookklleevvééllbbeenn  rréésszzeessüüll--
tteekk::  Közszolgálati szféra: önkormány-
zatok, oktatási, egészségügyi és egyéb in-
tézmények: Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Veszprém.

FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  MMiinnõõssééggii  DDííjj  22000077  ddííjjaa--
zzoottttaaii:: Ipari termelõ ágazat, mikro- és
kis méretû vállalkozások: Karrier Bú-
tor Kft., Székesfehérvár. Közszolgála-
ti szféra: önkormányzatok, oktatási
egészségügyi és egyéb intézmények:
Bugát Pál Egészségügyi és Környezet-
védelmi Szakképzõ Iskola, Székesfe-
hérvár; István Király Általános Iskola,
Székesfehérvár.

FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  MMiinnõõssééggii  DDííjj  22000077  eelliiss--
mmeerrõõ  ookklleevvééllbbeenn  rréésszzeessüülltteekk:: Közszol-
gálati szféra: önkormányzatok, oktatá-
si egészségügyi és egyéb intézmények:
Kossuth Lajos Általános Iskola; Vörös-
marty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola,
Székesfehérvár; Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és
Diákotthon, Martonvásár.

Díjazták 
a minõséget

A megyei 
területfejlesztési
tanács tárgyalta

Meghosszabbított határidõ
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– A koncepciót nagy odafigyeléssel
kellett összeállítani, ezért döntöttünk
úgy, hogy nem is egy, hanem több lép-
csõben tárgyaljuk meg. A korábbi köz-
gyûlésen már rendeztünk egy elõzetes
tárgyalást, most pedig végérvényesen
döntött a közgyûlés a pénzügyi elkép-
zelésekrõl, melyek alapját képezik a
2008-as esztendõ költségvetési rende-
letének – mondta el tájékoztatójában a
Fejér megyei közgyûlés elnöke, dr. Ba-
logh Ibolya.

Olyan fõbb pontokat kellett figye-
lembe venni, amelyek meghatározzák
a települések önkormányzatainak
mindennapos életét. 

Egyik lényeges tényezõ, hogy az ál-
lami támogatás az idei évben is folya-
matosan csökken, s vele együtt a saját
bevételi lehetõségekbõl nyert összegek
is. Mindez annyit jelent, hogy Fejér
megye önkormányzatának költségve-
tésében kb. 660 millió forint tényleges
hiánnyal kell számolni. Az elnök asz-
szony hangsúlyozta, ez az adat termé-
szetesen nem azt jelenti, hogy összesen
ennyi pénz hiányzik az önkormányza-
ti rendszerbõl a megyében (a teljes
összeg hozzávetõlegesen 1,2 milliárd
forintra tehetõ), hanem a tényleges
gazdálkodással összhangban lévõ hiá-
nyukat jelenti. Legutóbbi ülésén a
közgyûlés amellett döntött, hogy eb-
bõl az összegbõl 300 millió forintig
mûködési hitellel élhet az önkor-
mányzat, de ezen nem léphet túl. A
fennmaradó további összegnek pedig a
gazdálkodás során kell majd a költség-
vetésbe beépülnie.

A megyei elnök kifejtette, továbbra
is számítanak az ingatlanhasznosítá-
sokból származó bevételi forrásokra,
annak ellenére is, hogy ez az elmúlt
esztendõben ez igen csekély összeget
jelentett. Többféle ingatlanhasznosítá-
si projekt szerepel elõkészítési folya-
matban, így – legalábbis a jelenlegi re-
mények szerint – a bevételek egy ré-
szét biztosítani tudják.

Az oktatás területén komoly gondot
jelent, hogy kormányzati döntésekbõl
eredõen több mint 100 millió forintos
hiány keletkezett a megyében. Mind-
ezek ellenére fontosnak tartja az elnök
asszony, hogy a megkezdett intéz-
mény-átalakítási folyamatok ne állja-
nak le.

– Az elmúlt évben a szociális és
gyermekvédelmi intézmények tekinte-
tében olyan nagy arányú átalakításokat
tudtunk véghez vinni, amelyek 32 mil-
lió forintos megtakarítást eredményez-
tek – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy
az Állami Számvevõszék (ÁSZ) is üd-
vözölte a megye ezen döntését, hiszen
az országban másutt nem sok helyen
akadt példa hasonló cselekedetre. Más
útja alig létezik az önkormányzati gaz-
dálkodásnak intézményfenntartás te-
kintetében, mint a szervezet folyama-
tos racionalizálása. – SZÜCS

A megyei közgyûlésen történt

Szoros pénzügyi
gazdálkodás 
az új évben is

A 2008. évi költségvetési kon-
cepció jelentette a legfonto-
sabb napirendi pontját az el-
múlt esztendõ utolsó közgyû-
lésének. Minden egyes önkor-
mányzat életében ez jelenti az
egyik legfontosabb napiren-
det, hiszen ez határozza meg
a következõ évi gazdálkodás
alapvetõ irányait abban a ne-
héz helyzetben, amelyben az
önkormányzatoknak jelenleg
is mûködniük kell.

Fu t ó v e r s e n ny e l
búcsúztatta az
óévet Gárdony ön-
kormányzata és 
a Hunyadi SE. 
December 31-én 8

órától lehetett nevezni a 15, illetve 5
km-es versenyekre a Velencei-tavi Ví-
zi Sportiskola és Szabadidõközpont-
ban (Agárd, Tópart u. 17.). Korosztá-
lyonként hirdettek gyõzteseket – de
már önmagában a részvétel, az
együttlét  is remek szórakozást nyúj-
tott a testmozgást kedvelõknek ezen a
jó hangulatú, lazán sportos rendez-
vényen.

A Fejér Megyei Mû-
velõdési Központ az
idén is megrendezi 
a Fejér megyei 
népdaléneklési ver-
senyt. Jelenleg a

nevezés folyik az évente közel 500
fõt megmozgató versengésre. A dön-
tõt 2008. február 29-én, pénteken a
Soponya Mûvelõdési Házban rende-
zik. Az elõválogatók helyszínei és idõ-
pontjai a következõk (valamennyi
14.30-as kezdettel): 2008. február 1.,
péntek, Székesfehérvár – Munkácsy
Általános Iskola – szervezõ:
Kneifelné Vass Éva. 2008. február 8.,
péntek, Soponya – Mûvelõdési Ház –
szervezõ: Szecsõdi Józsefné. 2008.
február 14., csütörtök, Sárbogárd –
Sárszentmiklósi Általános Iskola –
szervezõ: Horváth Ferencné Mikuli
Erzsébet. 2008. február 15., péntek,
Bicske – Prelúdium Zeneiskola –
szervezõk: Kutenics Péterné Szabó
Krisztina és Csige Ildikó. 2008. feb-
ruár 21., csütörtök, Mór – Radnóti
Miklós Általános Iskola – szervezõ:
Leiner Csilla. 2008. február 22., pén-
tek, Tordas – Sajnovics János Egyesí-
tett Ált. Iskola és AMI – szervezõ:
Domak Anikó. 

Népdaléneklési
verseny

Szilveszteri 
pezsgõfutás
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AA  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  BBaalleesseett--mmeeggeellõõzzééssii  BBiizzoottttssáágg  22000077..  ddeecceemm--
bbeerr  1133--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárroonn  rreennddeezzttee  éévvzzáárróó
üülléésséétt..  AA  rréésszzttvveevvõõkk  bbeesszzáámmoollóókkaatt  hhaallllggaattttaakk,,  éérrttéékkeellttéékk  aa
bbiizzoottttssáágg  eellmmúúlltt  éévvbbeenn  vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyyssééggéétt  ééss  mmeegghhaattáá--
rroozzttáákk  aa  jjöövvõõbbeennii  ffeellaaddaattaaiikkaatt..

Vörös Ferenc rendõr alezredes, a Fejér Megyei Rendõr-
fõkapitányság közbiztonsági igazgatója, aki egyben a Fejér
Megyei Baleset-megelõzési Bizottság elnöke, a 2007. év elsõ 10
hónapjának baleseti statisztikájáról szólva elmondta: a Fejér
megye területén bekövetkezett összes balesetek száma mini-
mális mértékben emelkedett, és növekedett a könnyû és súlyos
sérüléses esetek száma is.  A halálos balesetek száma viszont
csökkent. A balesetek következtében elhunytak vagy a baleset-
ben súlyos sérüléseket szenvedõk száma szintén csökkent. 

Az alezredes hangsúlyozta, az Európai Unió is meghatá-
rozza az általa közzétett „Fehér Könyvben” azokat az elõ-
írásokat, amelyek szerint a 2000. évi adatokat alapul véve,
2010-re felére kell csökkenteni a kontinensen a halálos bal-
esetek számát. Fejér megye az elmúlt esztendõ hasonló idõ-
szakához viszonyítva e kategóriában figyelemre méltó
eredményeket ért el. A biztonság javítása érdekében elterve-
zett következõ lépésekrõl szólva elmondta, annak ellenére,

hogy a közutakon a forgalom nagysága folyamatosan nõ, és
vele együtt bõvül a megyében az autópálya és a fõközleke-
dési úthálózat, egyre jobb minõségû utakon közlekedhe-
tünk. Ezzel együtt sokkal biztonságosabban közlekedhet-
nek a jármûvek az utakon.

– Amennyiben a szabályok betartását propagandával és
rendészeti eszközökkel képesek leszünk javítani, azzal
együtt a baleseti helyzet is jelentõs mértékben javulhat –
tette hozzá a baleset-megelõzési bizottság elnöke.

Fejér megyében a forgalom 23,7 százalékkal nagyobb az
országos átlagnál. Vörös Ferenc rendõr alezredes az elõttük
álló fontos feladatnak nevezte, hogy a forgalmat kontrollál-
ják. Január elsejétõl megyénk is érintett az autópálya rendõri
egységeinek átszervezésében. Korábban, az átszervezés elõtt
három autópálya alosztály teljesített szolgálatot a térségben:
az M1-es, M6-os és M7-es  autópálya szakaszok vonatkozásá-
ban. Ezek az egységek januártól a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság szervezetén belül hajtják végre feladataikat. 

A rendezvény végén a Fejér Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság 15 éves fennállásának évfordulója alkalmából az
elnökség tagjai, társult tagjai, aktivistái és támogatói emlék-
plakettet vehettek át. – SZÜCS GÁBOR

Évzáró ülést tartott a baleset-megelõzési bizottság

alsay István alelnök, mint az
adománygyûjtõ kezdeményezés
elindítója és összefogója, a hatá-
rozat elfogadása után levélben

fordult a Fejér Megyei Önkormány-
zat képviselõihez, a megyei települési
polgármesterekhez, a hivatal dolgo-
zóihoz és a megyében mûködõ cégek-
hez (470 db), kérte a segítségüket a
gyermekek, idõsek, betegek karácso-
nyának támogatásához. Az adomány-
gyûjtés 2007. december 20-án zárult,
eddig az idõpontig 1 552 300 Ft gyûlt
össze, mely összegbõl a Szociális és
Gyermekvédelmi Bizottság javaslata
és a Közgyûlés döntése értelmében 50-
50%-ban részesült a szociális és a
gyermekvédelmi szakágazat. Az ado-
mány ünnepélyes átadására 2007. de-
cember 20-án a szociális és gyermek-
védelmi intézményekben lakók közös
karácsonyi ünnepségén került sor. Az

ünnepség keretében Horváth András
megyei szocialista képviselõ 100 do-
boz képességfejlesztõ játékot adott át.
A Sodexho Magyarország Kft. az ün-
nepség állófogadását biztosította tá-
mogatásként. Az alelnök sportolói
múltjának és ma is eleven sportkap-

csolatainak köszönhetõen a kezdemé-
nyezés keretében az Alba Volán SC
jégkorongozói két edzés között láto-
gatást tettek a Polgárdi-Tekeres-
pusztai Rehabilitációs Intézetben. A
jégkorongozók déligyümölccsel és
labdákkal „elszerelkezve” érkeztek az

intézet fogyatékkal élõ lakóihoz. Az
Alba Volán SC jégkorongozói ruha
adománygyûjtõ akciót is hirdettek. Az
összegyûjtött ruhanemût december
22-én adták át az intézménynek. A Ve-
lencei Iskola és Gyermekotthonban
pedig albacompos mikulások jártak.
Az intézményben élõ gyermekeket
déligyümölccsel, csokoládéval, játé-
kokkal lepték meg.

A Szociális és Gyermekvédelmi Bi-
zottság 2007. december 6-i ülésén át-
ruházott hatáskörben, saját pénzügyi
kerete terhére a szociális és gyermek-
védelmi szakellátó intézmények szá-
mára pénzügyi támogatást szavazott
meg. Az év végi ünnepek családiasab-
bá tételéhez az Integrált Szociális In-
tézmény 310 000 Ft, a Gyermekvédel-
mi Központ 270 320 Ft, a Velencei Is-
kola és Gyermekotthon 39 680 Ft tá-
mogatásban részesült.

Balsay István, a megyei közgyûlés alelnöke január elején összegezte a testület karácsony elõtti felhívá-
sának eredményét. Mint hírt adtunk róla, november végén a Fejér Megyei Közgyûlés valamennyi párt
és szervezet támogatásával úgy döntött, gyûjtést indít az önkormányzat fenntartásában mûködõ szo-
ciális és gyermekvédelmi szakellátó rendszerben élõk karácsonyának méltó megünneplése érdekében. 

Szebbé tették a rászorulók karácsonyát

B
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z esetkocsi szolgálatának elindítá-
sához az Országos Mentõszolgálat
mellett Mór Város Önkormányza-
ta, a Móri Többcélú Kistérségi

Társulás és a Mentõk a Mentõkért Mór
és Térsége Alapítvány is jelentõs  segít-
séget nyújtott. Az átadási ünnepségen
Fenyves Péter polgármester hangsú-
lyozta, hogy köszönet illeti a térségi te-
lepülések polgármestereit azért a pél-
dás együttmûködésért, melynek révén
a fejlesztésre sor kerülhetett. Elmond-
ta, nem kívánhat mást, mint hogy a
szolgálatba helyezett jármûnek a kö-
vetkezõkben ne legyen sok dolga, de ha
cselekedni kell, akkor az esetkocsi
munkáját siker koronázza.

Dr. Czirner József, az Országos
Mentõszolgálat Közép-Dunántúli Re-
gionális Mentõszervezetének orvos-
igazgatója köszöntõjében elmondta: a

jármû azon a napon már két esetben
bizonyította szükségességét, mert ko-
moly mentési munkálatban vett részt.
Közismert, hogy Mór és térsége terüle-
tén halad át a „halálútként” is emlege-
tett 81-es fõközlekedési útvonal, me-
lyen gyakoriak a súlyos és életveszélyes
kimenetelû közúti balesetek. Hozzá-
tette azt is, várhatóan 200-250 beteg
fájdalmának csökkentését és életesé-
lyeinek növelését szolgálhatja majd az
újonnan munkába állított  esetkocsi.

Lapunk érdeklõdésére dr. Czirner
József kifejtette: Fejér megye esetkocsi
ellátottság szempontjából rosszul áll. A
móri és az enyingi kistérségben ezért
vált szükségessé a korszerû mentõ-
szolgálat indítása. Móron és térségé-
ben korábban is jól képzett szaksze-
mélyzet látta el a mentési feladatokat
kiemelt mentõautóval. Azonban az

esetkocsiban vannak olyan beavatko-
zásra lehetõségek (altatás, légút bizto-
sítás intubációval, szívritmus szabá-
lyozás), melyek orvosi diplomához
kötöttek. 

– Évente körülbelül ötezer feladatot
hajt végre a móri mentõállomás, ebbõl
ezer a közvetlen mentési feladat, s en-
nek 30 százalékában kellett volna a
helyszínre orvosi segítséget küldeni –
mondta el a régióigazgató.

Megtudtuk: mint ahogy az utóbbi
évek fejlesztései a megyében mind
összefogás eredményeként valósul-
hattak meg, hasonlóképpen Móron az
esetkocsi mûszerezettségi feltételei-
nek megteremtése is igényelte az
együttmûködést. A jármû értéke 30
millió forint, emellett az EKG-
készülék és a defibrillátor-berendezés
beszerzését Mór Város Önkormány-
zata, illetve a móri kistérség vállalta
magára. A beruházás mintegy 4,5
millió forintot jelentett. A modern
technikai felszereltségû jármûvel dol-
gozó szakemberek letelepedését a vá-
ros további két szolgálati lakás fel-
ajánlásával segíti. 

A Mercedes Sprinter típusú men-
tõgépkocsin három szakember teljesít
szolgálatot: egy orvos vagy mentõtiszt,
egy szakápoló és egy gépkocsivezetõ.
Belsejében több korszerû mûszer,
lélegeztetõgép, EKG-gép, defibrillátor
és a törésrögzítéshez szükséges eszkö-
zök állnak rendelkezésre. 

– Az esetkocsi munkába állításával
250 élet megmentésére számíthatunk a
móri kistérség területén – mondta el
érdeklõdésünkre dr. Csernavölgyi Ist-
ván, a móri kórház orvos-igazgatója,
hozzátéve, az esetkocsi használata
szervesen kapcsolódhat a  kórház sür-
gõsségi egységéhez, melyet azért indí-
tottak, hogy nagyobb betegbiztonság-
gal láthassák el a mentési funkciót. 
A korszerû technikák alkalmazása vár-
hatóan emelni fogja az egészségügy
színvonalát. – SZÜCS GÁBOR

A Móri Mentõállomás életében az esetkocsi üzembe állítása
jelentõs változást eredményezett –  mondja Csurgó Zsolt, a
Mentõk a Mentõkért Mór és Térsége Alapítvány kuratóri-
umának elnöke. A szakember szerint mindez hatalmas
fejlõdést jelent. Mórhoz 12 település tartozik 35 ezer ember-
rel. A városban 8 ezren dolgoznak ipari területen, s a 81-es
számú fõút a térségen halad át, ami szintén potenciális bale-
seti veszélyforrást jelent. Ezt a térséget korábban

Székesfehérvár és Kisbér mentõállomásának segítségével, a
tõlük „elkért” esetautóval látták el. Hozzátette, hogy a Móri
Kistérség egy nagy értékû, „Lifepack” 12-es készülékkel lepte
meg a mentõállomást, míg alapítványuk 2 millió forint
értékben támogatta az új esetkocsi beszerzését. Az eddigi
fejlesztéseket a kuratóriumi elnök jelentõs sikerként
értékelte. Móron és környékén több vállalkozó és üzem dol-
gozik, õk jelentõsen támogatják az alapítvány tevékenységét. 

Korszerû orvosi technikával felszerelt Mercedes Sprinter eset-
kocsit adtak át 2008. január 2-án, kedden a Móri Mentõállomás
munkatársainak. Az esetkocsival munkájukat végzõ egészség-
ügyi szakemberek segítségével a térségben közúti balesetet szen-
vedõk és az itt élõ betegek életesélyei jelentõsen javulhatnak. 

A

Esetkocsit adtak át a Móri Mentõállomáson

Önkormányzati és
civil összefogás
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r. Simon Gábor osztályvezetõ fõ-
orvos mondott köszöntõt a ren-
dezvény kezdetén az ünnepek
idején is kórházi kezelésre szoru-

ló apróságoknak és szüleiknek, késõbb
Kremnitzky Géza és felesége karácso-
nyi dalokkal szórakoztatta az élénk

szemekkel figyelõ kicsiket. Az esemé-
nyen felavatták Benedek Elek meseíró
dombormûvét. Fia, dr. Benedek Elek
hozta létre Székesfehérváron a kórház
elsõ gyermekosztályát és csaknem há-
rom évtizedig dolgozott osztályvezetõ
orvosként. Az ünnepi rendezvény al-
kalmából dr. Simon Gábor fõorvost
kérdeztük a kórház karácsonyi ünne-
pének hagyományairól, Benedek Elek
örökségérõl és arról, hogy a gyermek-
osztály fejlesztésére milyen lehetõsé-
geket lát.

Fõorvos Úr! Milyen hagyományi van-
nak a gyermekkarácsonynak a Fejér
Megyei Szent György Kórház gyer-
mekosztályán?

– Kimondani is nehéz, de már 22
éve vezetem a gyermekosztályt és
mindig nagy szerepet szántam annak,
hogy legyenek az osztály életében
olyan közös ünnepeink, amelyek rész-
ben a dolgozóinkhoz, részben a bete-
geinkhez szólnak. Ezért karácsony
elõtt évrõl évre megszervezzük a Mi-
kulásünnepséget, s meghívjuk osztá-
lyunk támogatóit, a kórház vezetõsé-
gét és a gyermekek szüleit. Igyekszünk
olyan hangulatot teremteni, amely
hozzájárul ahhoz, hogy ez a közösség,

amely a gyerekek ellátását végzi, érez-
ze a megbecsülést. Azt szeretnénk,
hogy fõként azok, akikért elsõsorban
itt vagyunk, maguk a gyermekek érez-
zék, itt nem csak szúrnak, nem csak
„bökit” kapnak, hanem ajándékot is, s
talán így sikerül egy kis mosolyt csalni
az arcukra. 

Az itt lévõ gyerekek normál körülmé-
nyek között szüleik, szeretteik körében
töltenék az ünnepeket, s most mégis
kórházban kénytelenek lenni, eseten-
ként hosszabb idõre…

– Sajnos, vannak olyan betegségek,
melyek a legnagyobb igyekezetünk
ellenére sem engedik meg, hogy a
gyerekek otthon lehessenek. Meg kell
mondanom, hogy a karácsonyi ünne-
pekre akit csak lehet, és az állapota
megengedi, hazaengedünk. Bizony
vannak olyan súlyosabb esetek, me-
lyek ezt nem teszik lehetõvé. Két óvó-
nõnk van, õk a nõvérekkel együtt
próbálják játékkal, odafigyeléssel pó-
tolni az otthoni környezet hiányát.
Természetesen a szülõknek is lehetõ-
séget teremtünk, hogy itt lehessenek
velük. Osztályunk gyermekbarát,
rendelkezünk olyan szobákkal, ahol
az apróságok együtt lehetnek az édes-
anyjukkal.  

Az ünnepség részeként az ismert erdé-
lyi író, meseíró, a gyermeki lélekhez
közel álló Benedek Elek dombormûvét
avatták fel a gyermekosztály aulájá-
ban. Amint avató beszédében is meg-
említette, gyökerei egészen az osztá-
lyukig „érnek el”. Ez mit jelent a való-
ságban? 

– Benedek Elek szellemisége mind-
nyájunkhoz elér. A korosztályom nagy
része az õ meséin nõhetett fel. Azt sze-
retném, hogy azok a szülõk akik már
nem az õ történeteit hallgatva nevel-
kedtek fel, mégis odafigyeljenek erre a
csodálatos meseíróra. És hogy miért
érnek el a gyökerei egészen az osztá-
lyunkig? Azért, mert Benedek Elek fia
volt a székesfehérvári kórház gyer-
mekosztályának osztályvezetõ fõorvo-
sa. Lánya, Judit napjainkban is Székes-
fehérváron él, tõle kaptuk ajándékba a
kis dombormûvet. Úgy gondolom,
hogy a gyermekjátszótér felett elhe-
lyezett tábláról a gyermekeket „figyel-
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A Fejér Megyei Szent György
Kórház gyermekosztályán
bensõséges karácsonyi ünne-
pet rendeztek 2007. december
20-án, a beteg gyermekek szá-
mára. A rendezvényen megje-
lentek a történelmi egyházak,
a civil szervezetek, támogatók
és a honvédség képviselõi.

D

A rendezvényen 
megjelentek a történelmi 

egyházak és a civil 
szervezetek képviselõi is

Interjú dr. Simon Gáborral

Mosolyt
csalni
az arcokra
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ve” nagyon is méltó helye van a nagy
mesemondónak. Bízom abban, hogy
azok az anyukák, akinek figyelmét
felkelti a neve, késztetést kaphatnak,
hogy a jövõben tõle meséljenek a gyer-
mekeiknek. 

A nap során a gyermekosztály támoga-
tóit is köszöntötték. Milyen tervek, le-
hetõségek vannak a fejlesztésekre a jö-
võben?

– Sajnos az utolsó kilenc-tíz évben
az egészségügyi tárca kifejezetten
gyermekosztály fejlesztésre pályáza-
tokat nem írt ki. Ez nagyon megérzõ-
dik a mûszerparkunkon. Míg koráb-
ban számos mûszert tudtunk pályázat
útján beszerezni, a szükséges önrész
biztosításával, mára a mûszerbeszer-
zés nagyrészt a Fejér Megye Gyerme-
keiért Alapítványra hárul. De az õ for-
rásaik is az utóbbi három-négy évben
sokat apadtak. Az egyszázalékos fel-
ajánlásokból befolyó összeg sok eset-
ben még egy gép beszerzésnek árát
sem képes fedezni, és természetesen
nem csak gépekrõl van szó. Próbálunk
támogatni továbbképzéseket a dolgo-
zóink részére, valamint igyekszünk
támogatást találni gyógyászati segéd-
eszközök beszerzésére. Nemrég ad-
tunk például támogatást egy félmillió
forint értékû járógép alkalmazásához.
Két hónapra kölcsönöztük, s ha majd
annál a négyéves kisfiúnál, aki önálló-
an nem tud járni, beválik a használa-
ta, akkor megpróbálunk további tá-
mogatókat is keresni. – SZÜCS GÁBOR

Dr. Simon Gábor fõorvos

Nemzeti imádságunk, a Himnusz megírását Kölcsey Ferenc 185
éve, 1823. január 22-én fejezte be. Ennek emlékére 1989-tõl ezen a
napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. A Fejér Megyei Ön-
kormányzat január 18-án rendezte meg ünnepségét a Megyeházán.

A Magyar Kultúra
Napjára emlékeztek 
a Megyeházán

z ünnepi megemlékezésen a Megyeházán az elnökségben dr. Balogh
Ibolya megyei elnök, L. Simon László, a Megyei Közgyûlés Oktatási és
Kulturális Bizottságának elnöke és Molnár Krisztián igazgatási irodav-
ezetõ foglaltak helyet. A vendégek között a megyei intézmények igazga-

tói, képviselõi is megjelentek. Az ünnepi alkalom rövid mûsorral kezdõdött,
amelynek során Kurta Niké, a megyei diáknapok különdíjas versmondója sza-
valta el József Attila Balga költõ címû versét, majd a Hermann László Zenemû-
vészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei
adtak elõ mezõföldi és nyírségi népdalokat.

Ezt követõen dr. Balogh Ibolya elnök asszony mondott köszöntõt, melyben
kiemelte, hogy lassan húsz éve emlékezünk meg rendszeresen a Magyar
Kultúra Napjáról. Ez a nap nem tartozik a piros betûs ünnepek közé, mégis fel-
hívja a figyelmet tárgyi és szellemi értékeinkre. Hangsúlyozta, a magyar
kultúra nem különb és nem több, mint más nemzetek kultúrája, de számunkra
mégis a legfontosabb. A magyar kultúra cselekvést és nemzeti azonosságtuda-
tot jelent egyszerre. Fontos, hogy a megemlékezés napján ma is jelen legyen az
a tenni akarás, amely a reformkort is jellemezte. 

L. Simon László, aki egyben a Magyar Írószövetség titkára, a „Mire való a
magyar kultúra?” címû novelláját olvasta fel. A Közgyûlés elnöke az ünnepség
keretében kitüntetõ címeket adott át azoknak, akik színvonalas szakmai mun-
kájukkal, példamutató emberi magatartásukkal hozzájárultak a közgyûjtemé-
nyi és közmûvelõdési intézmények mûködéséhez. Dakó Péternek, a Fejér Me-
gyei Levéltár munkatársának tanácsosi címet; Elekes Szentágotai Enikõnek, a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának gazdasági igazgatójának fõtanácsosi
címet; Müllerné Szekeres Ágotának, a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ  pénz-
tárosának munkatársi címet; Szõnyegi Hajnalkának, a Vörösmarty Mihály Me-
gye Könyvtár könyvtárosa fõtanácsosi címet adományoztak. – SZÜCS GÁBOR

A
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evesen vannak, akik ne hallottak
volna Iszkaszentgyörgy roman-
tikus épületegyüttesérõl, a kas-
télyról, ám több évszázados tör-

ténete annál kevésbé szerepel a köz-
tudatban.

– A kastély elsõ írásos emléke 1735-
bõl maradt fenn. 1688-ban, a törökök
Fehérvárról történt kiûzése után, ha
lassan is, de visszatért az élet a kör-
nyékre. A Rákóczi-szabadságharc
után érkezett el az a gazdasági lehetõ-
ség, nyugalmasabb idõszak, amikor a
földesurak jelentõsebb építkezésbe
kezdhettek. Ez Iszkaszentgyörgy éle-
tében is hasonlóan történt –  idézi fel
a kezdeteket Gál Attila polgármester,
majd hozzáteszi, az Amadé-kastély-
ról is ebben az idõszakban jelenik meg
az elsõ írásos emlék, így egy lassan
300 éves épületegyüttesrõl beszélhe-
tünk. A kastély érdekessége, hogy
minden idõszakban épített hozzá
újabb elemeket tulajdonosa. Az
„Amadé-Bajzáth-Pappenheim kas-
tély” elnevezés is erre utal.
Pappenheim grófék 1945-ben mene-
kültek el birtokukról, késõbb megle-
hetõsen sanyarú évtizedek vártak az
épületegyüttesre. Mûködött benne
szovjet hadikórház, görög kommu-
nista szabadságharcosok menekült-

K

lajoskomáromi fiatalember bor-
szállítmányozóként kóstolt bele a
vállalkozói világba a nyolcvanas
évek végén. Késõbb fagyizókat

üzemeltetett, alkalmazottai nyolc kis
üzletben adagolták a gombócokat
Szolnoktól Fonyódig, aztán diszkót
nyitott a balatonparti városban, de
nem sok kedve telt az éjszakai szóra-
koztatásban. Hazahúzta a szíve, fel-
menõi szorosan kötõdtek a gróf
Battyhány Lajos által alapított
Lajoskomáromhoz; a Mosbergerekrõl
sokat mesél a településtörténelem.

„Ismerõseim megmosolyogtak,
amikor fejembe vettem, hogy szülõfa-
lumban, a semmi közepén indítom be
a vállalkozást, de nekem az
ükszüleimtõl kezdve az egész csalá-
dom lajosi volt, mind lokálpatrióta
emberek – magyarázza erõs kötõdésé-
nek okait Mosberger Mihály. – Egy-
szerûen szeretem a falum, így nem ad-
tam fel a gondolatát annak, hogy hely-
ben boldoguljak, s amikor néhány éve
megkerestek azzal, hogy Székesfehér-
váron vezessek éttermet, nem éltem a
lehetõséggel.”

A vállalkozó inkább új életet lehelt
egy 150 éve még betyárcsárdaként mû-
ködõ épületbe. A Komáromi utcán álló
vendéglõ ma úgy gyûjti a régi
Lajoskomárom emlékeit, mint eresz-
csatorna az esõcseppeket: az Eresz étte-
rem kisebb falumúzeum is egyben, a
helybéliek régi tárgyai, sõt egy avar kori
váza is helyet kapott a falak mellett so-
rakozó vitrinekben. Az étterem belül
több kisebb térre osztott, mindegyiknek
más a hangulata, színvilága. Egy kis sa-
rokban összebújhatnak a szerelmesek,
de jólesõn dõl hátra az ember a bejárat
elõtti székek egyikében, ahogy barátai-
val beszélget; egy fárasztó nap után pe-
dig a kétkezi munkás is leguríthatja kor-
só sörét a pultnál, amíg a belsõ teremben
üzleti vacsorához készülõdnek.

„Fõzni nem tudok, de lelkes vagyok –
vallja be mosolyogva a vállalkozó –, ám a
szakácsom viszont igazi mester. A mac-
kónadrágos focistát ugyanolyan jó szívvel
látjuk, mint a Zichyek mai leszármazot-
tait, a vendég szemével nézek mindent.”

Nyithatott volna éttermet Székesfehérváron, de õ ragaszkodott a
szülõfalujához, s több fantáziát látott egy hajdanvolt betyárcsár-
dában, mint egy forgalmas, belvárosi vendéglõben: Mosberger
Mihály top gasztronómiát csempészett a Mezõföld szívébe.  

A

Arcél – vállalkozói portré

A szülõfalu nem ereszt 

A megyeszékhelyhez közeli település Székesfehérvár elõvárosa
kíván lenni a jövõben. Erre minden lehetõsége adott, nem be-
szélve azokról a jövõbeni fejlesztésekrõl és projektekrõl, ame-
lyeknek kidolgozásán az iszkai vezetés fáradozik. A beruházások
között szerepel az egykori grófi kastély felújítása, nemzetközi
kultúrközponttá történõ fejlesztése, és egy Iszkaszentgyörgyöt
Fehérvárral összekötõ kerékpárút megépítése is.

Iszkaszentgyörgy
rejtett értékei
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R i p o r t

Az étterem híre messze túlnyúlik
Lajoskomárom határain, a legnívósabb
gasztronómiai lapok cikkeztek már ró-
la. A vállalkozót az elismerés büszkeség-
gel tölti el, de nem vágyik többre az
egészséges falusi létnél. Édesapjára, aki
százhatvan hektárt mûvel meg 75 éves
fejjel, s emellett felügyelõként szolgál az
evangélikus gyülekezetben, igen büsz-
ke. Fiával naponta jár edzésre, a foci
amúgy is családi sport: nagybátyja
negyven éven át volt a helyi csapat
edzõje.

„Nagymamám 95 évesen betéve tud-
ja a Bibliát és kitûnõ szellemi frissesség-
nek örvend, mindig van mit tanuljak
tõle – mondja Mosberger Mihály. 
– Ebbõl a vállalkozásból sosem veszek
Porschét, de igyekszem tisztességgel
mûvelni a szakmát. Az étterem falaira
kifüggesztett fekete-fehér felvételeken
látható õseim szótlanul emlékeztetnek
rá, hogy a valahová tartozás felelõssé-
get is jelent: tizennégy embernek adok
munkát helyben.” – MÉHES MÓNIKA

otthona, bányászszálló, majd pedagó-
guslakás. 

Egy része jelenleg az Iszkaszent-
györgyi Általános Iskolának ad ott-
hont. Másik szárnya üresen áll. Az
épület a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ gondozásában áll, használója az
önkormányzat. Különös érdekessége,
hogy nemrégiben vált világossá, a má-
sodik világháború idején fontos objek-
tumként használták az épületet. 

– Elmúlt év õszén kerestek fel ben-
nünket a finn nagykövetségrõl, s jelez-
ték, hogy Jari Vilin nagykövet küldött-
séggel szeretne látogatást tenni
Iszkaszentgyörgyön. Megtekintenék a
kastélyt is – meséli a polgármester.
Kérdésükre, hogy mi lesz a látogatás
célja, azt a feleletet kapták, hogy a
nagykövet úr dokumentumokat talált
arról, hogy a háború alatt nyolc hóna-
pig a kastély otthont adott a finn diplo-
máciai testület számára, mivel a ma-
gyar fõvárost a bombázások idején el
kellett hagyniuk. Errõl még helybeliek
közül is kevesen tudtak (mint ahogyan
arról sincs sokaknak tudomása, hogy
hogy a fehérvárcsurgói kastélyban a
török nagykövetség állomásozott rövid
ideig).

– A diplomácia vezetõje azt is jelez-
te számunkra, hogy a kastély üresen

álló részében szeretnének finn kultu-
rális központot kialakítani. Az önkor-
mányzat a felajánlást örömmel fogad-
ta. Azóta az események felgyorsultak.
Finnország sarkkörön túli települése,
Savukoski felkínált egy lehetõséget
testvértelepülési kapcsolat kialakításá-
ra Iszkaszentgyörggyel. A finn telepü-
lés Fejér megye méretû, 1300 lakossal,
13 rénszarvassal rendelkezik és 3200
km távolságra fekszik magyar partne-
rétõl. 

Az iszkaszentgyörgyi kastély a
megye húsz legfontosabb mûemléke
között van számon tartva, ezért egy-
felõl a mûemlékvédelmi szakhatóság
szólhat bele a hasznosításba, más-
részt a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ is „kastély-
hoz méltó” funkciót sze-
retne látni benne. Gál 
Attila a tervekrõl szólva
elmondta: az épület leg-
szebb, központi freskó
terme akár kulturális ki-
állító- és bemutatóterem-
nek, állandó finn–ma-
gyar kiállításnak adhat
otthont a jövõben. Eme-
leti részében kulturális
eseményeket, koncerteket
rendezhetnének. Az el-

képzelések között szerepel a finn há-
borús emlékek ismertetése múzeumi
formában éppúgy, mint nyári tábo-
rok, mesterkurzusok szervezése.
Természetesen az iskolai funkció to-
vábbra is megmaradna jelenlegi he-
lyén. S hogy a centrum bevételi for-
rás is legyen, vendégszobák kialakí-
tására is gondoltak. A kastély további
nevezetessége, hogy hazánk egyetlen
„formal gardenjével” (formakertjé-
vel) rendelkezett, melynek nyomai
ma is felfedezhetõek.

A polgármester beszélt arról is,
hogy a kerékpárút pályázatuk értéke-
lése jelenleg is zajlik. A projekt sze-
rint egy négy és fél kilométer hosszú,

Székesfehérvár irányába
vezetõ kerékpárút készül-
ne el egy év múlva, a beru-
házás 125 millió forintos
költséget jelent. A telepü-
lés lakói remélik, hogy a
székesfehérváriak is ha-
marosan felfedezik Iszka
rejtett szépségeit, turiszti-
kai sajátosságait. Ezek kö-
zött szerepel a grófi kastély
és kripta, a cselédházak és
más mûemlékritkaságok, a
református és katolikus
templom. – SZÜCS

Gál Attila
polgármester
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Gyõry-kastély körül elterülõ
község nem tartozik a kistelepü-
lések közé. 4200-an laknak
Perkátán. Miközben hazánk la-

kossága folyamatosan csökken,
Perkáta azon kevés település közé tar-
tozik, amelyeknek az elmúlt idõszak-
ban növekedett a lélekszáma: tíz év
alatt tíz százalékkal nõtt a lakosság lét-
száma. A Fejér Lapnak nyilatkozó So-
mogyi Balázs polgármester szerint ez
a folyamatos betelepülésnek volt kö-
szönhetõ. Az õskor óta
folyamatosan lakott vi-
déken a török háborúk
pusztítása után sûrûn
lakott községként szüle-
tett újjá Perkáta, amely
máig megtartotta a kör-
nyéki központ szerepét.
Perkáta az adonyi kis-
térség második legna-
gyobb lakosságú telepü-
lése. A nehezülõ gazda-
sági helyzetben most a
többi településsel együtt
szeretnének mûködõké-
pes kistérségi összefo-

gást kialakítani. A polgármester el-
mondta: most alakítják át a térségi in-
tézményrendszert, amibe az összes is-
kola és óvoda beletartozna. A szociális
szférában Perkáta központtal már fo-
lyik az együttmûködés, de tárgyalnak
az oktatási tevékenység 2008-2009-tõl
történõ összehangolásáról is. A válto-
zás után nem önkormányzati, hanem
kistérségi kezelésben mûködnének to-
vább az intézmények. Esetleg néhány
település közös fenntartásában mûkö-

dõ intézményi társulás
jönne létre.

Perkátán tíz éve egye-
sítették az iskolát, az óvo-
dát, a Szabadság téri, régi
moziépületben mûködõ
faluházat és a kastély falai
között elhelyezett mûve-
lõdési központot. Az így
létrejött nagy  intézmény
a legnagyobb munkahely
is egyben a nagyközség-
ben. Ez meg is látszik a
kiadásokon. A település
költségvetésének 40-45
százalékát ez az össze-

vont oktatási-kulturális intézmény vi-
szi el. Somogyi Balázs szerint ez az év
vízválasztó lesz: kérdéses, hogy a kis-
térségi társulásban hogyan oldják meg
ezt az összevonáson alapuló rendszert.
Az biztos, hogy a megreformálás után
is önkormányzati feladat marad a köz-
mûvelõdés. 

Perkátán ma az önkormányzat a
legnagyobb foglalkoztató. Sajnos az
ipari nagyvárosok közelsége miatt
nincsen komoly ipari tevékenység a te-
lepülésen. A polgármester elmondta:
„2007-ben két jelentõsebb beruházás is
elindult Perkátán: felújították a régi
malmot, ahol környezetbarát termé-
keket gyártanak majd, de egy másik
vállalkozás is befektetett a települé-
sen”. Aki helyben nem talált munkát,
annak marad a bejárás: Dunaújvárosba
és Székesfehérvárra is sokan járnak
dolgozni, a nagyobb cégek vállalati
buszokkal szállítják a dolgozókat reg-
gel és este. Bár a község a jófajta mezõ-
földi talajra épült, az orszá-
gos trendeknek megfele-
lõen itt is jelentõsen csök-
ken a mezõgazdaságból
élõk aránya. A tele-
pülés korábban jó
minõségû gaboná-
járól volt neveze-
tes, nagyméretû
ültetvények nyúl-
tak el a Gyõry
grófok és más
birtokosok tu-
lajdonában lévõ
területeken. A
település fölötti

M e g y e j á r ó

Perkáta nagyközsége Székesfehérvár és Dunaújváros között fek-
szik a Mezõföld keleti részének fennsíkján. A nagyvárosok közöt-
ti település önálló arculatot szeretne kialakítani a közeljövõben.

A

Fennsíkon, a kastély alatt

Perkáta

Somogyi Balázs,
Perkáta 

polgármestere
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M e g y e j á r ó

A község a XIII-XVI. században kun szálláshely
volt, a hantosszéki kunkapitányság részeként. Régi
nevének említése elõször Ozorai Pipo temesi fõis-
pán oklevelében fordul elõ 1417-ben. A török hó-
doltság idején elnéptelenedik a község, kiûzésük
után pedig délszláv telepesek érkeztek ide. Szor-
galmuk nyomán jelentõs községgé fejlõdött, ami-

hez földrajzi helyzete, éghajlati adottságai is nagyban hozzájárultak. A település
múltjában a XVIII. sz. utolsó negyedétõl a Gyõry család játszotta a legnagyobb szere-
pet. Mária Teréziától Radványi Gyõry Ferenc (IV.) 1775. június 25-én kapta meg
Perkátát, ahová vincéseket telepít le, iskolát alapít, saját költségén római katolikus
templomot építtet. A lakosság száma az 1800-as évek elejétõl napjainkig 3500-6000 fõ
között mozog. Kisperkáta és Nagyperkáta 1927-ben egyesült a mai nagyközséggé.

Perkáta
története

szõlõhegyen kisebb mértékû borter-
melés is folyt-folyik.

Bár nem rendelkezik a legjobb fog-
lalkoztatási adottságokkal, Perkáta
nem lóg ki az országos átlagból: 6-7
százalékos a munkanélküliség, igaz a
munka nélkül maradt nõk aránya
meghaladja ezt az átlagot, mivel õk az
iparban nehezebben jutnak megfelelõ
álláshoz – magyarázza Somogyi Ba-
lázs polgármester.

Perkáta önkormányzatának nagy-
szabású tervei vannak: a régóta felújí-
tásra szoruló Gyõry-kastély átalakítá-
sától azt remélik, hogy új színt hozhat
a település életébe. A kastélyban jelen-
leg a mûvelõdési ház mûködik, benne

könyvtárral, kiállító- és
közösségi teremmel. Itt
hozták létre a gazdaság-

és vállalatfejlesztési
irodát is. A kastélyban
és melléképületeiben
11 szolgálati lakás ta-
lálható, de itt üzemel
a községi napközi
konyha is, amely töb-

bek között idõseket és
diákokat lát el. A polgár-

mester elmondta:
„harminc éve nem

nyúltak hozzá a fõ-
épülethez, fel kell

újítani, ugyan-
akkor fontos,

hogy a falu tulaj-
donában marad-
jon”. A fõ cél egy
oktatási, kulturális
és sportközpont

l é t r e h o z á s a :
s p o r t i s k o l á t
terveznek a

kastélyba. Az egyik oldalszárny kollé-
gium lenne, míg a másikat rendezvé-
nyekre alkalmas épületté alakítanák.
„És fel kell újítani az öthektáros kas-
télyparkot is” – mondja a polgármester. 

További fejlesztésekre is szükség
van: „A víz, villany, gáz, telefon és csa-
tornaszolgáltatás szinte mindenhol
megoldott, viszont jónéhány utca
nincs leaszfaltozva” – mondja a köz-
ség vezetõje, aki szerint ezen a téren
még pótolni kell a hiányosságokat.
Perkáta útjainak csak 40 százaléka szi-
lárd. „Évente egy-egy utcát szeret-
nénk megépíteni, amivel a ciklus végé-
re 60-70 százalékot érnénk el” – ígéri a
polgármester.

A község legfontosabb beruházása
kétségkívül a 62-es út elkerülõ szaka-
sza lesz: az északról kerülõ országút
tehermentesítené a kamionforgalom-
tól a település fõutcáját. A hetvenes
évek óta halogatott terv 2010 végére el-
készülhet. 

A perkátaiak addig is az egyre élén-
kebb civil életben mulathatják haszno-
san szabadidejüket. A polgármester el-
mondta: 2006 óta a feszült politikai élet
egyfajta paradoxonaként a helyi civil
aktivitás erõsödött fel. Önszervezõdõ
körök kezdenek részt venni a helyi
közéletben mindkét jelentõs politikai
oldalon. De nem csak a politikai aktivi-
tás a lényeg. Perkátán, mint minden
más településen, több ünnepnapot is
szerveznek, ahol együtt ünnepelhet a
falu apraja és nagyja. A nemzeti ünne-
peken és a majálison túl a szeptember
8-ai Kisboldogasszony napi búcsú és a
június utolsó hétvégéjén megrendezett
lovasnapok számítanak Perkáta fontos
ünnepeinek. Most egy, a faluimázst
erõsítõ rendezvényt terveznek: a kas-

télyünnepen kulturális események
öregbítenék a nagyközség hírnevét. A
helyiek elmondása szerint, míg tíz éve
alig volt összejövetel, ma se szeri, se
száma a báloknak, amelyek lassan egy-
mással is ütköznek az idõpontok miatt.
2007-tõl újra van – hetente két elõ-
adással – mozi is. „Kevesen emlékez-
nek vissza a két háború közötti civil
életre, de akik igen, azok azt mondják,
egyre inkább ahhoz hasonlít a mostani
pezsgés” – tette hozzá a polgármester.
Perkátának a testvértelepülések is fon-
tosak: az erdélyi Kisbáccsal, a francia
Saint Maximinnel, valamint egy kínai
településsel, Huaxianggal szervesülõ,
nem csak politikai, hanem civil kap-
csolatok alakultak ki az elmúlt idõ-
szakban. – RAJCSÁNYI GELLÉRT

N é v j e g y

Perkáta
A település rangja: nagyközség

Lakosság: 4200 fõ
Irányítószám: 2431

Honlap: www.perkata.hu
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KÉPZÉSEK
Az iskola a kezdetek óta megyei tulaj-
donú és fenntartású intézményként
mûködik. Fennállása óta több mint
4000 diák végzett, s szerzett szakkö-
zépiskolai érettségi- vagy szakmun-
kás-bizonyítványt. Kezdet-
ben mezõgazdasági gépsze-
relõ szakmunkástanulókat
képeztek, majd 1982-tõl
megindult az ilyen irányú
szakközépiskolai oktatás is.
Az elmúlt 15 évben a képzés
megújult, mind tartalmát,
mind a képzési irányokat te-
kintve átalakult, alkalmaz-
kodva a közoktatás változá-
saihoz, illetve a munka-
erõpiaci igényekhez. „Gya-
korlatilag Fejér megye min-
den településérõl voltak és

vannak tanulóink” – kezdi a beszél-
getést az igazgató.

Jelenleg környezetvédelmi szak-
macsoportos, informatika szakmacso-
portos és kereskedelem-marketing
szakmacsoportos szakközépiskolai

képzés, továbbá mezõ-
gazdasági gépész és nö-
vénytermesztõ gépész
szakmunkásképzés fo-
lyik az intézményben,
de 2008. szeptemberétõl
gimnáziumi oktatást is
kívánnak indítani, disz-
lexiás (diszgráfiás, disz-
kalkuliás) tanulók szá-
mára. Egyre több a
diszlexiás tanuló az ál-
talános iskolákban, s
egyre nehezebb dolguk
van a szülõknek, ha jó

képességû, de e tanulási nehézséggel
küzdõ gyermeküket megfelelõ közép-
iskolába szeretnék beíratni. „A Du-
nántúlon eddig két olyan középiskola
van, amelyik az ilyen problémákkal
küzdõ gyerekekre szakosodott, így
várható, hogy nem csak a megyébõl
fognak jelentkezni hozzánk a képzés-
re” – teszi hozzá Butola Zoltán.

TERVEK A JÖVÕRÕL
A jövõ tanévtõl a szakközépiskolai osz-
tályaikban informatika szakmacsopor-
tos szakközépiskolai képzésre és kör-
nyezetvédelmi szakmacsoportos szak-
középiskolai képzésre várják a jelent-
kezõket. A tervezett két osztály közül
az egyikben sport irányultságú infor-
matikai képzés indul, a másik osztály-
ba pedig az informatika, illetve a kör-
nyezetvédelem iránt érdeklõdõket vár-
ják. A sport szakirány indítása már csak
azért is indokolt, mert az iskola a me-
gye egyik sportlétesítményekkel leg-
jobban ellátott intézménye. A pályák
elsõsorban a labdarúgáshoz, atlétiká-
hoz, kézilabdához és kosárlabdázáshoz
nyújtanak edzési, illetve sportolási le-
hetõséget. A „sportos” osztályba – az
Albahandball Seregélyes nõi kézilabda
klubbal együttmûködve – a kézilabda
iránt érdeklõdõ lányokat várják, akiket
országosan is ismert és elismert edzõk
fognak oktatni. Az informatika szak-
macsoportos osztályba mozgáskorláto-
zott tanulókat is tudnak fogadni, mivel

Az intézmény idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A gyö-
nyörû környezetben, egy 5 hektáros parkban található iskola falai
és mûhelyei közt Butola Zoltán igazgató kalauzolt bennünket. 

Butola Zoltán, 
az intézmény 

igazgatója

R i p o r t

Seregélyesi Szakképzõ Iskola és Kollégium

Egy iskola, ahol
érdemes tanulni
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befejezõdött az iskola akadály-mentesí-
tése. Jelenleg is van már két mozgáskor-
látozott tanulója az intézménynek. A
szakmunkásképzésre jelentkezõket a
hagyományos mezõgazdasági gépsze-
relõ, gépjavító és növénytermesztési
gépüzemeltetõ, gépkarbantartó szak-
munkásképzés mellett újonnan indított
szakmatanulási lehetõségekkel várják.
Ezek: géplakatos, szerkezetlakatos, me-
zõgazdasági kovács, hegesztõ, karosz-
széria-lakatos. Az igazgató a szakmun-
kásképzéshez kapcsolódóan elmondta:
„Gyakorlatilag, aki ezeket a szakmákat
elvégzi és ezen a területen keres magá-
nak munkát, az mind talál is. Már a
tanév befejezése elõtt jelentkeznek ná-
lam a környezõ mezõgazdasági üzemek
vezetõi. Tárt karokkal várják a frissen
képzett munkaerõt.”

A KÖRÜLMÉNYEK
Az intézmény az oktatáshoz, képzés-
hez szükséges személyi és tárgyi felté-
telekkel rendelkezik. A tantestület el-
méleti tanárai jelentõs pedagógiai ta-
pasztalatú, szakmailag jól felkészült
középiskolai vagy mérnöktanárok. Az
igazgató úr elmondása szerint a tan-
testület 1/3-a Székesfehérvárról, 1/3-a
Seregélyesrõl és 1/3-a a környék egyéb
területeirõl jár be dolgozni. 

Ami az oktatást illeti, az elméleti
órák szervezése kabinetrendszerû. A
szaktantermek mellett három jól fel-
szerelt számítástechnika labor és két
nyelvi labor szolgálja a hatékony és
színvonalas oktatást. A korszerû kémia
és biológia labor elsõsorban a környe-
zetvédelmi képzéshez nyújt hátteret.
Kiépült a helyi számítógép-hálózat és
az internet-elérés a kollégiumban is

biztosított. „Személyiségközpontú ne-
velésre törekszünk. Az intézményve-
zetés és a nevelõtestület igyekszik
mindent megtenni annak érdekében,
hogy otthonos, családias légkör jelle-
mezze az iskolát és a kollégiumot” –
teszi hozzá az igazgató. A szakmun-
kástanulók gyakorlati képzése az isko-
la tanmûhelyében folyik, valamint 100
hektáros földterületen, üzemi körül-
mények között. Az itt megtermelt ja-
vak értékesítésébõl nem elhanyagolha-
tó bevétel is szárma-
zik. A tavalyi évben
a kukorica kima-
gaslóan jó termést
hozott az iskola
földjein. 

A tanmûhely
kellõ számú erõ- és
munkagéppel, illet-
ve egyre bõvülõ
mûszerparkkal ren-
delkezik. A tanmû-
helyi foglalkozás
keretében folyik a
mezõgazdasági vontatóvezetõ-képzés.
E jogosítvány megszerzése – a mezõ-
gazdasággal kapcsolatos szakmákban –
feltétele a szakmunkásvizsga letétel-
ének. A szakmunkástanulók alapfokú
láng- és ívhegesztõ bizonyítványt is
szerezhetnek. E vonatkozásban orszá-
gosan minõsített vizsgahely az intéz-
mény. „Végzünk személygépkocsi-ve-
zetõi képzést is, fakultatív alapon. Saját
tanulóautókkal, rutinpályával és vizs-
gáztatási jogosultsággal rendelkezünk.
Tanulóink döntõ többsége tanulmányai
befejezéséig iskolánkban szerzi meg a B
kategóriás jogosítványt” – sorolja a le-
hetõségeket az igazgató. Az intéz-

ménynek saját fiúkollégiuma is van.
„Nálunk – ellentétben több Fejér me-
gyei középiskolai kollégiummal – álta-
lában túljelentkezés van a kollégiumi
férõhelyekre, ezért felmerült annak
bõvítésének a lehetõsége is” – mondja
Butola Zoltán.

A TANÓRÁN KÍVÜL 
A tanórán kívüli foglalkozások színe-
sítik a diákéletet, illetve lehetõséget te-
remtenek egy-egy szaktárgy, szakte-
rület mélyebb megismerésére. Korre-

petálások, elõkészítõk, szak-
körök vannak, diákújság
készül, színjátszó csoport,
kórus tevékenykedik. Mû-
ködik diákönkormányzat
is. A kollégium is kínál sza-
badidõs foglalkozásokat
(különbözõ szakkörök,
sportfoglalkozások, szín-
házlátogatás, más kollégi-
umokkal közös rendezvé-
nyek). Minden tanévben
két diáknap teremt lehetõ-

séget a kötetlen, közös kikapcsolódás-
ra, szórakozásra. Színvonalas iskolai
ünnepségek és egyéb rendezvények
biztosítják a nemzeti hagyományok
ápolását, a méltó megemlékezéseket. A
tanulmányi és osztálykirándulások
emlékezetes élményeket jelentenek a
tanulók számára. „Több mint 30 éve
állunk testvériskolai kapcsolatban egy
szlovákiai, galántai iskolával és csak-
nem 20 éve egy erdélyi, csíkszeredai
szakközépiskolával. Mindkét intéz-
mény szívélyes fogadtatásban részesíti
cserekirándulásra vagy sportvetélkedõ-
re rendszeresen érkezõ tanulóinkat” –
zárja a beszélgetést az igazgató. – H. Z.
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„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi
Egyesület hagyományos rendez-
vényén több száz boldog arcú, elé-
gedett kicsit és tini korban lévõ

lurkót láttunk szerepelni a színpadon,
együtt énekelni és táncolni a Cappucinó
Együttes lendületes mûsora alatt, forró
tejszínhabos kakaót szürcsölni és sok-
sok kakaóscsigát enni. Amikor felcsen-
dült a sok száz gyermek télapóváró
éneke, akkor már a tinik is elhitték a
„csodát”, megérkezett a jóságos Tél-
apónk. Puttonyában mindenki számára
tartogatott ajándékot és kedves szava-
kat. Különbözõ intézetekben, nevelõ-
szülõknél élõ testvérek, barátok talál-

kozhattak személyesen több hónapi vá-
rakozás után. A süteménypályázatunk-
ra érkezett tortákat, különbözõ sütiket
tíztagú gyermekzsûri és három felnõtt
értékelte. A számok mögött lévõ „cuk-
rászokat” senki sem ismerhette, így a
végeredmény mindenkit meglepett.
Csilla és Melinda Velencérõl, Kálmán
Dégrõl, Niki Elõszállásról, Leó Sárbo-
gárdról, Krisztián Székesfehérvárról,
János Lepsénybõl, Szabolcs Mezõfalvá-
ról, Laci Válról és Krisztina Ercsibõl
érkezett az ünnepségre, és csoportjuk
javaslatára õk értékelték – elég szigorú-
an – az édességeket különbözõ szem-
pontok szerint. Az elsõ három helyezett

és a két különdíjas értékes konyhafel-
szerelési cikkeket kapott, míg a többiek
könyvjutalomban részesültek. A legna-
gyobb érdeklõdés a díjkiosztás után
volt, mivel akkor sorsoltuk ki a közel
húsz tálca süteményt a rendezvény
gyermek résztvevõi között.

Egész nap látogatható volt „aján-
dékszobánk”, amit két teherautónyi já-
tékkal, könyvekkel, hang- és képhor-
dozóval és ruhanemûvel töltöttünk
meg. Volt is nagy sorbanállás, de min-
denkinek megérte a várakozás. Közben
a színpadon óránként tombolasorsolás
volt, több mint száz tárgy találta meg
gazdáját. A fõdíjat, egy telefont Hor-
váth János Dégre, a szintetizátort Orsós
Krisztián Székesfehérvárra, a DVD-le-
játszót Kovács Karolina a Reménység
Házába, míg a versenykerékpárt Ádám
Szabolcs Mezõfalvára vihette haza. Az
utolsó szünetben szendvicsekkel és
málnaszörppel élénkítették magukat a
diszkóra készülõ fiatalok, amely a hat
busz megérkezéséig tartott. 

Köszönet illeti a „Vigyázó kéz” és a
Lurkó Egyesület huszonnyolc tagját,
önkéntesét, akik végigdolgoztak több
mint  40 órát az elõkészületektõl a lebo-
nyolításig: Dallos Gábor és Szabolcs,
Kalányos Tamás, Túróczi Norbi, Ma-
gyar Ági és Boróka, Masszi János, Kovács
Gréta, Csörgõ Viki, Csídei Niki,  Fülöp
Zsolt, Alföldi Marika, Vajda Eszter,
Borné Ildikó, Szencziné Böbi, Nagyné
Edit,  Boór Klára  és Magdaléna, Vízler
István, Fogarasi Andi és Tamás, Angyal
Tamás, Kovács Andrea és Lukács Imre,
Szászné Viola,  Apolka, Renáta és Zsuzsi.

– JANÓ ANDORNÉ, ELNÖK
„Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

dén is lehetõséget kapott a „Vigyázó
kéz” Gyermekvédelmi Egyesület,
hogy tíz olyan gyermeknek szerez-
zen maradandó élményt, akik saját

családjuk nélkül kénytelenek nevelked-
ni. A meghívottak a Magyar Külkeres-
kedelmi Bank és a gyermekmentõ szol-
gálat jóvoltából látogathattak el az Ope-
raházba, ahol a Diótörõ meseszép dísz-
letei, soha nem látott, lábujjhegyen ti-
pegõ balett-táncosai, a rémisztõ Egér-
király és a kedves, életre kelt bábuk me-
lengették fel a karácsonyra készülõ gye-
rek- és felnõtt szíveket.

A szünetekben a bendõk is teltek,
péksütemény-, gyümölcs- és szalon-
cukorhalmok zsugorodtak, hazafelé
pedig nem csak a zsebek teltek, hanem
azok a hátizsákok is, amiket az MKB
Mikulása és angyalai osztogattak. Az
ilyen és ehhez hasonló alkalmak az él-
ményszerzés mellett a kulturális és ál-
talános mûveltségi ismeretek fejleszté-
sére is alkalmasak. A közvetlen élmé-
nyek által a gyerekek befogadóbbá és
érdeklõdõkké válnak, s az Operaház
történetérõl, a fõvárosról, a zene és az
irodalom nagyjairól szerzett ismerete-

ik talán hosszabb életûek lesznek, mint
a szaloncukrok. Az igazi öröm pedig
nekünk, felnõtteknek az lenne, ha a cse-
meték hagyományos értékek és a kultú-
ra iránti érdeklõdését úgy sikerülne fel-
ébresztenünk, hogy õk maguk keressék
az értékes programokat. Bízunk benne,
hogy lesznek, és egymást oltják majd az
ilyen palánták. – JANÓ ANDORNÉ

A

I
Karácsonyi gyermekgála az Operában

Együtt vártuk a „csodát”, 
amely egy napig velünk lehetett

2007. december 8-án, szombaton Székesfehérváron a Barátság
Házában igazi adventi hangulat uralkodott az állami gondozottak
számára szervezett  VIII. Télapóvárón.

C i v i l  h í r e k
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ezdetek kezdetén, nyolc esztendõ-
vel ezelõtt a holding vezérigazga-
tója, Karsai Béla és Kabáczy Szi-
lárd, valamint M. Tóth István kö-

zös elgondolásából született meg az öt-
let: egy – akkor még – székesfehérvári
mûvészeket befogadó alkotótábor elin-
dítása. Az alkotócsoportban Acsa Szûcs
Imre, Horváth János, Sándorfalvi Sán-
dor, Szegedi Csaba és Szegedi Zoltán
mellett Miklós János is részt vett. Akko-
riban úgy fogalmaztak, a támogatók és
mûvészek számára egyaránt fontos cél,
hogy pártolják a mûvészetet, a hazai
kortárs kultúra gyarapodását. „Mecé-
nások szeretnénk lenni, s az alkotások
által szándékozunk bekapcsolódni Szé-
kesfehérvár sokszínû és pezsgõ mûvé-
szeti életébe” – vallotta Karsai Béla, s a
szándék azóta sem változott.

Az alkotáshoz a csend, a nyugalmat
árasztó környezet, az ihletet nyújtó 
táj és hangulat természetesen elenged-
hetetlen feltételek. Mindezeknek az el-
várásoknak tökéletesen megfelelt az a
festõi környezet, amelyet a Balaton
mellett elhelyezkedõ Oktatási Centrum

számukra nyújtani tudott. Az alapítók is
megfelelõnek találták, így azóta is ez a
helyszín biztosítja a mûvészek számára
az ideális környezetet.

Az alkotók évrõl évre azonos idõ-
pontban – nyár végén, rendszerint au-
gusztusban – érkeznek tíz napra a ma-
gyar tenger partjára, hogy a mûfaji sok-
színûség jegyében ecseteikkel, vásznuk-
kal, mások fa – és textil alapanyagból,
netán fényképezõgép segítségével örö-
kítsék meg a számukra felejthetetlen él-
ményeket jelentõ környezet mondaniva-
lóit, amelyekbõl – legyünk õszinték – a
Balaton partján nyáridõben nincs hiány.

Az alkotótábor ideje alatt a mûvészek
a cég PR-menedzserével közösen szer-
vezik programjaikat. A napirendben he-
lyet kap a környezõ települések építésze-
ti értékeinek, kulturális örökségének
megtekintése éppúgy, mint a hajóki-
rándulás vagy éppen a szalonnasütés.
Valaki teremben alkot, a csend magá-
nyában. Mások jobban kedvelik a
kultúrcentrum udvarát. S van, aki leg-
inkább a tóparti környezetet részesíti
elõnyben.

Míg a „hõskorban” zömével fehérvá-
ri alkotók dolgoztak a mûvésztelepen,
napjainkra a társaság már nagymérték-
ben bõvült. S ennek csak örülni lehet. A
hívogatás – hiszen az alkotók között
egyfajta baráti, „meghívásos” rendszer
is mûködik – kezdetben a megyeszék-
helyre és közvetlen környékére terjedt
ki, majd tovább bõvült a megye és a ré-
gió határáig, késõbb kiszélesedett az or-
szág teljes területére. Mára viszont a
szervezõk büszkén mondhatják el: az
alkotók nem csak a határon túlról, de
külföldi országokból, sõt távoli konti-
nensekrõl is érkeznek. Az elmúlt évek
során az alkotótáborban erdélyi, belga,
svájci mûvészek is megfordultak. Az
idén egy nigériai fotómûvész is érkezett.
Évente mintegy húszfõs alkotócsapat
tevékenykedik a szemesi centrumban. 
A nyolc év alatt ötvenen vettek részt a
telep munkájában.

Amikor a tábor véget ér, a mûvészek
munkáikat az alkotóközösségi galériá-
ban mutatják be egymás és a mecénás
elõtt, ahol alkotókként 3-3 mûvet vá-
lasztanak ki, melyeket a következõ esz-
tendõ elején zsûri bírál el. Végül a leg-
jobbnak ítélt munkákat a nagyközönség
elõtt is bemutatják. A Karsai Mûvészte-
lep 2000. évi anyagából elsõ alkalommal
2001 elején rendeztek tárlatot, a bemu-
tató helyszínéül a Vörösmarty Terem
szolgált. A következõ évtõl pedig rend-
szeresen a Szent Korona Galéria bizto-
sítja a helyszínt az alkotások bemutatá-
sára. Meggyes Lászlóné, a Karsai Hol-
ding Zrt. PR-menedzserének tájékozta-
tása szerint január 21-én, hétfõn 17 óra-
kor nyitják meg ünnepélyesen a legfris-
sebb termésbõl, a több mint ötven mun-
kából összeállított kiállítást a nagykö-
zönség elõtt a Szent István Mûvelõdési
Házban, a Szent Korona Galériában. A
2007. augusztus 26 és szeptember 5-i al-
kotótábor remekeibõl válogatott tárla-
ton Adusz Barbara, Andrew Esiebo,
Anita Dajcar Florin, Asztahov Fontaine
László, Ásztai Csaba, Bartha Izabella,
Boór János, Dienes Ottó, Horváth János,
Némethné Kulicz Anna, Nyári A. Ildi-
kó, Prell Noémi, Rohonczi István, Si-
mon M. Veronika, Sobor Antal, Takács
Antal, Takács Antalné és Varga Edina
munkáit tekintheti meg a közönség. 

Az ingyenesen megtekinthetõ kiál-
lítás,  február 11-ig várja a mûvészetba-
rát közönséget és a rendezvény iránt ér-
deklõdõ látogatókat. – SZÜCS GÁBOR

K

Tárlat a Karsai Mûvésztelep alkotásaiból
Mint köztudott, a Karsai Holding Zrt. elnöke, Karsai Béla több mû-
vészeti és tudományos mûhely mecénása. Így a Balatonszemesi Ok-
tatási Centrumban létrehozott mûvésztelepet is fenntartja, támo-
gatja. Létrejötte óta immár nyolcadik alkalommal nyitják meg az al-
kotótábor anyagából rendezett kiállítást Székesfehérváron, a Szent
Korona Galériában. A telep elmúlt nyári alkotásai közül tizennyolc
mûvész több mint ötven remekét tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

A mûvésztelep 2007. évi alkotó csapata 
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KERESZTREJTVÉNY

NÉGY ÉVSZAK MARATON, PUSZTASZABOLCS
A Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület a 2008.
év során mind a négy évszakban megrendezi futó-
versenyét. A verseny minden alkalommal 10,5 km-es
távú, amely így összesen kiadja a 42 km-t, a mara-
toni távot. A végsõ gyõztes az a versenyzõ lesz, aki a
négy évszak összesített teljesítménye alapján a
legjobb idõeredményt éri el.

AA  vveerrsseennyy  ccéélljjaa::  a futás népszerûsítése, a rendszeresen futók számának
növelése,  versenyzési alkalom teremtése hobbi futók számára, az együtt
sportolás örömének és a sportbaráti kapcsolatoknak a szélesítése
AA  vveerrsseennyy  rreennddeezzõõjjee:: Pusztaszabolcsi Szabadidõsport Egyesület
AA  vveerrsseennyy  rréésszzttvveevvõõii:: négy korcsoportban nemenkénti bontásban: 1990-
1996 között születtek, 1969-1989 között születtek, 1968-1954 között szület-
tek, 1953-ban és az elõtt születettek
AA  vveerrsseennyy  iiddõõppoonnttjjaaii::  2008. február 23., 10 óra; 2008. május 24., 10 óra;
2008. augusztus 16., 10 óra; 2008. november 8., 10 óra
AA  vveerrsseennyy  hheellyysszzíínnee::  Pusztaszabolcs-Besnyõ országút. Rajt: Pusztaszabolcs
Polgármesteri Hivatal
AA  vveerrsseennyy  ddííjjaazzáássaa:: versenyenként a helyezetteknek oklevél, és az
összesített eredmények alapján érem és oklevél
NNeevveezzééss::  Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal elõtt, 8.30–9.45 között.
Nevezési díj alkalmanként 400 Ft
EEggyyeebbeekk:: öltözködési, tisztálkodási lehetõség korlátozott számban, a
rajthelyen hagyott tárgyakért a felelõsséget a versenyzõ viseli
EElléérrhheettõõssééggeekk::  Ádám László (06-70-3280-517), Debreczeniné Varga
Annamária (06-20-924-0456), www.pusztaszabolcs.hu
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