
Március elején rendezték

meg az idegenforgalom

éves seregszemléjét a

Hungexpo területén. A korábbi

évekhez hasonlóan Fejér megye az

idén is saját pavilonban adott ízelí-

tőt a megye turisztikai kínálatából.

2
Új eszközöket vettek bir-

tokba az enyingi mentő-

állomáson. A mentés-

technikai eszközök  hozzájárul-

hatnak a térség betegeinek jobb

és egyre magasabb színvonalú

ellátásához.

7
Tudta-e, hogyha a mar-

tonvásári kutatóintézet-

ben az éj leple alatt, ko-

rom sötétben pillantunk bele mik-

roszkóp segítségével egy búza-

árpa hibridnövény sejtjébe, a sze-

münkbe „világít” a DNS?

Székesfehérváron a HÉROSZ

Takarodó úti állatotthoná-

ban járt február 23-án,

szombat délután a „Vigyázó kéz”

Gyermekvédelmi Egyesület által

szervezett, húsz főből álló gyer-

mekcsapat.
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Összesen 36 napirendi pontot tár-

gyalt meg február 28-án a Fejér
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A megemlékezésen felavatták
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Forgalmas országút mentén,
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Fejér megye az
Utazás 2008-on 

TTaakkááccss  JJóózzsseeff  ttûûzzoollttóó  aalleezzrreeddeess,,  aa  sszzéékkeessffeehhéérr--
vváárrii  ttûûzzoollttóóssáágg  sszzoollggáállaattppaarraannccssnnookkaa  hhaarrmmaaddiikk
lleetttt  aazz  ÉÉvv  ttûûzzoollttóójjaa  22000077  ppáállyyáázzaattoonn..

A Lánglovagok Egyesület által kiírt versen-
gésen önkéntes és hivatásos tûzoltóra egyaránt
adhattak le ajánlást. Az alezredest kollégái je-
lölték, többek közt azzal az indoklással: „Õ azt
mondta, addig szeretne vonulni, amíg regge-
lente lábra tud állni…” Az elsõ helyezést Ko-
vács Zsolt, a Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó
Egyesület elnöke, parancsnoka nyerte el egy fõ-
városi tûzoltó jelölése alapján. A pilisvörösvári
egyesület mind szakmai felkészültségét, mind

felszereltségét tekintve példa értékûnek számít az országban. 
A második helyezett Tóth Ferenc, a Becsehelyi Tûzoltó Egyesület alel-
nöke lett. Tóth Ferenc az egyesület ifjúsági leánycsapatának edzésében,
felkészítésében vállal óriási szerepet. Ennek eredményeképpen 2007-ben
az ifjúsági tûzoltó olimpián a csapat második helyezést ért el arany mi-
nõsítéssel.

A Lánglovagok Egyesület elnöksége úgy döntött, hogy Jambrik Rudolf
tûzoltó alezredest, a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság tûzoltási csoportve-
zetõjét különdíjban részesíti a jelenlegi és az elmúlt évek során írt kiemel-
kedõ pályázataiért.

Fejér megyei az év egyik tûzoltója
MMáárrcciiuuss  eelleejjéénn  rreennddeezzttéékk  mmeegg  aazz  iiddee--
ggeennffoorrggaalloomm  éévveess  sseerreeggsszzeemmllééjjéétt  aa
HHuunnggeexxppoo  tteerrüülleettéénn..  AA  kkoorráábbbbii  éévveekk--
hheezz  hhaassoonnllóóaann  FFeejjéérr  mmeeggyyee  aazz  iiddéénn  iiss
ssaajjáátt  ppaavviilloonnbbaann  aaddootttt  íízzeellííttõõtt  aa  mmeeggyyee
ttuurriisszzttiikkaaii  kkíínnáállaattáábbóóll..  

A válogatás során szem elõtt tartották
a Turizmus Zrt. által meghirdetett köz-
ponti témát: a vizeket. Az alkalomhoz
idõzítve jelentek meg a „Fejér Megye
Múzeumi Kalauza”, valamint a „Fejér
Megye Programjai – 2008” címû kiad-
ványok. A magyar, angol, német nyelven
készült prospektusok elérhetõek a Fejér
megyei Tourinform Irodában. A Fejér
Megyei Közgyûlés Nemzetközi Kapcso-
latok és Turisztikai Ügyek Bizottsága ki-
helyezett ülést tartott az Utazás 2008 
kiállításon, Budapesten. Az ülésen a ta-
gok megtekintették a Fejér Megyei
Tourinform Iroda standját. A régiós
standon külön velencei-tavi kiállítás volt,
amelyet a VEKI (Velencei-tavi Kistérség
Idegenforgalmi Egyesülete) szervezett.

em hivatalos végeredmény szerint,
a szavazatok 99,9%-ának össze-
számlálása után megállapítható,
hogy a választásra jogosult nyolc-

millió választópolgár 50,49%-a, 4 058
197 fõ élt választójogával. Ez több, mint
1989 óta bármelyik népszavazáson. Az
1997-es NATO népszavazáson a válasz-
tók 49,24 százaléka, az európai uniós
csatlakozásról szóló népszavazáson 45,62
százalék, míg a kettõs állampolgárságról
és a kórház-privatizációról szóló vokso-
láson 37,49 százalék vett részt. 

A március 9-i kérdések közül a legma-
gasabb az igenek száma a kórházi napidíj
esetében volt, ahol a szavazók 84,08 szá-

zaléka, 3 383 641 fõ szavazott a díj eltörlé-
sére. A vizitdíj esetében a választópolgár-
ok 82,42 százaléka, 3 319 000 fõ szavazott
igennel, azaz a vizitdíj eltörlésére. A
tandíj esetében a választók 82,22 száza-
léka, 3 307 315 fõ szavazott igennel, azaz
a tandíj eltörlésére. A népszavazás tehát
mindhárom kérdésben érvényes és
eredményes volt. Fejér megyében is el-
söprõ volt az igenek aránya. A megye 343
513 választókorú lakosának valamivel
több mint fele, 50,15%-a vett részt a re-
ferendumon. A kórházi napidíj kérdésé-
ben a Fejér megyei szavazók 84,17%-a,
144 156 fõ szavazott igennel,  27 116 fõ, a
szavazók 15,83%-a pedig nemmel. 

A vizitdíj kérdésében a választáson
részt vett Fejér megyeiek 82,12%-a, 140 758
fõ szavazott igennel, 30 656 fõ, a szavazók
17,88%-a nemmel. A tandíj esetében a Fej-
ér megyében szavazók 82,23%-a, 140 757
fõ szavazott igennel, 30 425 fõ, a szavazók
17,77%-a nemmel. A népszavazás összesí-
tett adataiból megállapítható az is, hogy az
országos tendenciákkal ellentétben Fejér
megyében a városokban volt nagyobb a
választási aktivitás. A városlakók 50,47
százaléka ment el szavazni, szemben a
községek 49,74 százalékával. Ugyanak-
kor a Fejér megyei községekben jóval
magasabb volt az igenek aránya mind-
három kérdésben, mint a városokban. 
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A vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj eltörlésérõl döntött a választók
elsöprõ többsége a 2008. március 9-i népszavazáson.

Népszavazás 2008 

Fejér megyében is elsöprõ
többségben az igenek 

N
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közgyûlésén elsõként a katasztró-
favédelmi igazgatóság tavalyi te-
vékenységérõl hallgattak meg tá-
jékoztatót a képviselõk, majd

döntöttek a Fejér Megyei Múzeumok
igazgatói állását betöltõ személyrõl is.
Területe és feladata tekintetében egy-
aránt az ország egyik legnagyobb mú-
zeumi intézményének igazgatói
posztjára Demeter Zsófia és Szalay Ta-
más nyújtott be pályázatot.

Dr. Balogh Ibolya megyei elnök tájé-
koztatójában elmondta: az oktatási bi-
zottság, a szakmai egyesületek és a szak-
minisztérium is ta-
nulmányozta, véle-
ményezte a pálya-
munkákat. Közülük
valamennyien De-
meter Zsófia pályá-
zatát támogatták, aki egyetemi doktori
minõsítéssel és a történelemtudomá-
nyok kandidátusa címmel rendelkezik.
Jelenleg is a múzeum munkatársa. A le-
köszönõ igazgató, Fülöp Gyula nyugdí-
jazása után is tevékenyen dolgozik to-
vább az intézményben. Nem lényegte-
len, hogy a képviselõ-testület egyönte-
tûen igennel szavazott az új intézmény-
igazgató személyérõl. A testület elfogad-
ta Fejér megye közoktatási-feladatellá-
tási, intézményhálózatmõködtetési és
fejlesztési tervét is. A közgyûlés vita nél-
kül fogadta el a 2008-as költségvetést, az

ellenzéki képviselõk semmilyen kifogást
sem emeltek annak tartalma ellen.  Az
elnök asszony kifejtette:  a közgyûlés egy
„bátor költségvetést” fogadott el. Nem
hátrálnak meg, annak ellenére sem,
hogy eddig nem vezettek eredményre
azok a küzdelmek,  amelyeket 2006 ok-
tóbere óta folytatnak. Ezek egyik jelen-
tõs pontja a 2007 tavaszán benyújtott al-
kotmánybírósági beadvány ügye. A do-
kumentum a központi állami költségve-
tés anomáliáihoz és törvénytelenségei-
hez kapcsolódott, azok megváltoztatást
kérve a taláros testülettõl. 

– Ha erõsen bízunk is az alkot-
mánybíróság pozitív döntésében, addig
is kénytelen az önkormányzat hitelek-
kel és kötvénykibocsátásokkal élni –
mondta az elnök asszony. Döntött a
közgyûlés a Fejér megye díszpolgára
kitüntetõ cím és egyéb díjak adományo-
zásáról is. Ugyancsak döntés született a
Fejér Megyei Cigányokért Közalapít-
vány  kuratóriumi tagjainak kijelölésé-
rõl. Dr. Balogh Ibolya hangsúlyozta,
évekkel ezelõtt éppen azért állt meg a
kuratórium munkája, mert személyi
kérdésekben és még a fõbb feladatokban

sem sikerült megállapodni. A Fejér Me-
gyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
megalakulása óta egyre szorosabb kap-
csolatot épített ki a megyei önkormány-
zattal. Legutóbb sikerült a közös alap-
elveket is elfogadni. A kisebbségi önkor-
mányzat a munkáját komolyan veszi;
ezt azon legutóbbi, nagy horderejû
konferencia megszervezése is jelezte,
melynek fõ témája a cigányság felzár-
kóztatása volt.

Megtárgyalták a települések szabá-
lyozási terveit, hiszen kidolgozás alatt
áll a Fejér megyei területfejlesztési kon-
cepció, amelybe a felmerülõ részletkér-
déseket is szeretnék beépíteni a szakem-
berek részvételével. Tárgyalták a képvi-
selõk a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház 10 milliárd forintot meghaladó
tömbösítési beruházásának ügyét is. A
közgyûlés legutóbbi ülésén biztosította
a pályázat benyújásához szükséges ön-

rész elõteremtését. Végeze-
tül olyan elõterjesztést tár-
gyalt a közgyûlés, amely lé-
nyegében egy „segélykiál-
tás”. A képviselõk szeretnék
felhívni a közvélemény fi-

gyelmét arra, hogy minden lehetséges
módon tiltakozzanak az iskolabezárá-
sok ellen, hiszen a kistérségi feladat el-
látása teljes hatékonysággal ma még
nem valósítható meg hazánkban, nin-
csenek hagyományai, ezért erõszakos
centralizációt jelent. Végül  települések
elsorvasztást eredményezheti. Ennek a
folyamatnak sürgõsen gátat kell vetni.
A tiltakozó beadványt Balsay István al-
elnök és Nagy Sándor megyei képvise-
lõ terjesztették a közgyûlés elé, ahol az
indítvány kedvezõ fogadtatásra talált. 

– SZÜCS GÁBOR

Ülésezett a megyei közgyûlés 
Összesen 36 napirendi pontot tárgyalt meg február 28-án a közgyûlés.
A költségvetést, valamint a  kulturális és egészségügyi témákat tartal-
mazó napirendi pontok közül valamennyi elfogadásra került. 

A
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z ünnepi rendezvény kezdetén
Gyurkovics Tibor Nemzet címû
költeményét Bobory Zoltán, a
Szent István Mûvelõdési Ház igaz-

gatója szavalta el, majd Muszorgszkij
Könnycsepp címû darabját szólaltat-
ták meg fiatalok fuvolajátékukkal. Dr.
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöke ünnepi beszédében ar-

ra emlékeztetett, hogy másfél évtize-
des mulasztást pótolnak azzal, hogy
a Fejér Megye Törvényhatósági Bi-
zottságának 1919. február 3-i, a me-
gyeházán megalkotott határozatára
emlékeztetõ táblát eredeti helyén, az
ülésterem elõtti falrészen leplezik le.
A megye bronzba öntött címerével
ékesített emléktábla nemcsak a ki-

lenc évtizeddel ezelõtt történtekre
emlékezetet, hanem mindenki figyel-
mét felhívja a diktatúrák rombolásá-
nak tényére.

Az elnök asszony Károlyi József
gróf, a vármegye és Székesfehérvár
egykori fõispánjának 1919. február 3-i,
a közgyûlésen elhangozott beszédébõl
idézett részleteket, így azokat a kora-
beli gondolatokat is, amelyek az elõ-
dök tiltakozását fejezték ki az állandó
parlament nélküli kormányzás ellen,
és a törvények kigúnyolását látták a
minisztertanácsok néptörvényeiben.
„Követeljük a nemzeti szellem ápolá-
sát és a vallásoktatást az összes hazai
iskolákban. Az állami vagyon kezelé-
sében tiltakozunk a könnyelmû, indo-
kolatlan és lelkiismeretlen fecsérlés el-
len, mely csakis államcsõdhöz vezet-
het” – idézett az egykori felszólalás-
ból, hangsúlyozva, hogy ez a beszéd
csak olaj volt a tûzre, és hamarosan a
baloldali, kommunista diktatúrát kö-
vetelõ erõk gyõzedelmeskedtek.

Az ünnepi megnyitó beszédet köve-
tõen L. Simon László, a Megyei Ön-
kormányzat Oktatási és Kulturális Bi-
zottságának elnöke a kommunizmus
természetrajzáról beszélt. Hangsú-
lyozta: legegyszerûbb lenne számokat
közölni, felcsapni A kommunizmus
fekete könyvét, szembesülni Stephane
Courtois bevezetõjének megrázó ada-
taival, és látni az egykori és napjaink-
ban is létezõ kommunista államokban
elkövetett népírtások áldozatainak 100
milliót is meghaladó számát. Hozzá-
tette, a jelenség megismerése szem-
pontjából a számoknál is fontosabb
annak felismerése, hogy ezek az ada-
tok ma már szinte senkit sem érdekel-
nek, a társadalom közönyösen siklik el
a kérdés felett, nem akar és nem is tud
vele érdemben foglalkozni. 

Dr. Erdõs Ferenc, a Fejér Megyei
Levéltár igazgatója gróf Károlyi József

Károlyi György gróf újságírói kérdésre elmondta: nagyon tiszteli nagyapja, gróf Károlyi József
emlékét, örökségét, és mindig sajnálattal töltötte el, hogy az elõzõ rendszerben nem ismerték el
személyét és hazafiasságát kellõképpen. Az ország más részein is megemlékeztek a családjukról,
és mindig a legnagyobb rokonszenvvel fogadták õket. A székesfehérvári megemlékezés sajátos,
hiszen nagyapja ebben a megyében és városban töltötte fõispáni hivatali idejét, itt munkálko-
dott közéleti szerepében. A Károlyi József Alapítvány létrehozásának céljáról elmondta: egy-
részt a fehérvárcsurgói  kastélyt szeretnék helyreállítani, másrészt pedig segíteni kívánják ha-
zánk európai felzárkóztatásának folyamatát. Ennek része, hogy a kastélyban olyan központot
kívánnak kialakítani, amely bemutatja, Magyarország milyen szoros szálakkal kötõdött és kö-
tõdik jelenleg is Európához. 

M e g y e i  h í r e k

Ünnepséget rendeztek a Fejér Megyei Önkormányzat díszter-
mében február 28-án, a kommunizmus áldozatainak emléknap-
ja alkalmából. A megemlékezés keretében felavatták gróf
Károlyi József egykori megyei fõispán restaurált emléktábláját,
amelyet 1919-ben elmondott beszédére emlékeztetve 1930-ban
avattak fel elsõ alkalommal.

A

A történelem többféleképpen értelmezhetõ, de meg nem semmisíthetõ 

A kommunizmus
áldozataira emlékeztek
a megyeházán
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életútjáról tartott tömör, érdekes és
tanulságos elõadást, majd pedig Ká-
rolyi György gróf, az egykori várme-
gyei fõispán unokája szólt az emléke-
zõkhöz. 

„Azok, akik az emléktáblát eredeti
helyérõl eltávolították, összetörték,
majd a pincébe dobták, elfelejtették,
hogy a történelem ugyan többféleké-
pen is értelmezhetõ, de a tényeket
megsemmisíteni soha sem lehet” –
emlékezett. Kiemelte, hogy nagyapja
a kiáltványban egyértelmûen az al-
kotmányos kormányzás mellett fog-
lalt állást. Ez akkoriban, a felfordult
közéletben, forradalmi események és
erõszakos változások idején kapasz-
kodót jelentett. Ma ugyanez a látás-
mód Károlyi József életében bizonyo-
san az európaiság felé vezetõ utat je-
lentené.

Károlyi György zárszavában örö-
mét és köszönetét fejezte ki a közgyû-
lésnek, hogy az emlékmû felavatásá-
val is jelzik: a megye büszke nagyapja
örökségére és szellemiségére. 

A megemlékezõk elõtt dr. Balogh
Ibolya leplezte le a restaurált emlék-
táblát, majd Spányi Antal megyéspüs-
pök felszentelte. – SZÜCS GÁBOR

dén hamar jött a Húsvét. A karácso-
nyi idõt rövid farsang követte, majd
itt volt a nagyböjt, és ez is gyorsan
elszaladt. Szeszélyes tavasz hozza a

természet éledését, a megújulást! A Hús-
vét hozza a megújulás lehetõségét az
ember számára is. 

Vágyunk a megújult élet után. De azt
is érezzük, hogy életünket sok minden
behatárolja, szinte kényszeríti. Olykor
kevésnek érezzük a szabad cselekvés te-
rületét. Törvények, szokások irányíta-
nak, meg szükségszerûségek, megszoká-
sok. De ott él lelkünkben egy erõs vágy:
jó lenne megújulni, új életet kezdeni, hi-
báinkat kijavítani, elrontott dolgainkat
rendbe tenni… De hogyan? Minden arra
emlékeztet bennünket ebben a világban,
hogy nincs mód újra kezdeni…

Vagy mégis, van lehetõség?
Jézus – a választott nép által generá-

ciókon át várt Megváltó – azért jött el, hogy bennünket megszabadítson, ne-
künk új életet ajándékozzon. Nem valami reinkarnációval, hanem a lélek, a
szív megtérésével, az újrakezdés lendületével, a múlt magunk mögött hagyá-
sával és új élet kezdésével, mely új szívvel és új lélekkel kezdõdhet.

Jézus szeretetet hozott nekünk. Õ nemcsak a hozzá jókat szerette, hanem
mindenkit. A jobb latort, a bûnös asszonyt, a pénzváltó Lévit, az áruló Júdást, a
szalmaláng Pétert, az õt keresztre feszítõket, mindenkit. Minket is, engem is!

Ha hozzá kötöm életemet, ha tanítását befogadom és követem napjaimban,
új életet kezdhetek! Megszabadulhatok bûneim terhétõl, mulasztásaim gyöt-
rõ tudatától, sok hibámtól, gyengeségeimtõl. Hiszen Õ feltámadva új életet
kezdett, és mi a hit által ennek az új életnek lehetünk a részesei a megújult lé-
lek és a megújult szív által!

Húsvét mindent megújító erejét, az új élet örömét és békéjét kívánom e so-
rok minden olvasójának és minden jó szándékú embernek!

SPÁNYI ANTAL megyéspüspök

Húsvéti köszöntõ

I
AAZZ  ÚÚJJRRAAAAVVAATTOOTTTT  
EEMMLLÉÉKKTTÁÁBBLLAA  SSZZÖÖVVEEGGEE
1919. évi február hó 3. napján ebben
a teremben terjesztette elõ Gróf
Károlyi József határozati  javasla-
tát: „Fejér vármegye Törvényható-
sági Bizottsága mély aggodalommal
eltelve az ország kétségbeejtõ hely-
zete felett, tántoríthatatlan ra-
gaszkodását fejezi ki a nemzeti
eszméhez, az egy, örök és osztha-
tatlan magyar állam területi integ-
ritásához, nemzeti hagyományai-
nak, szokásainak és törvényeinek
tiszteletben tartásához, s múltjá-
hoz híven, elszánva a jelenben és
bízva a jövõben, a forradalmi kor-
mánnyal szembeni mélységes bizal-
matlansággal viseltetik.”

Ezzel a bátor hitvallással e vár-
megye törvényhatósági bizottsága
példátlan lelkesedéssel azonosította
magát, és az összes törvényhatóság-
ok közül egyedül – egyhangúlag –
bizalmatlanságot szavazott a for-
radalmi kormánnyal szemben.



„Fejér megye egyik legnagyszerûbb
elképzelésének kezdetén vagyunk. Ez
akkor is igaz, ha most  még kevesen hi-
szik azt el, hogy ez a következõ évtized
egyik legjelentõsebb beruházása lesz”
– ezekkel a szavakkal kezdte tájékoz-
tatóját Balsay István, a Fejér
Megyei Közgyûlés alelnöke.
A tervek szerint a Sárréti
Tájvédelmi Körzet térségé-
ben  hatalmas – a jelenlegi
Velencei-tónál két és félszer
nagyobb – vízmennyiséggel
rendelkezõ, összefüggõ, öt
tóból álló ökológiai és turisz-
tikai központ kialakítása in-
dulhat meg hamarosan. Ez a
térség Veszprém és Fejér me-
gye területén belül Várpalo-

tát, Õsit, Nádasdladányt, Úrhidát,
Sárszentmihályt, Csórt és környezetü-
ket foglalja magába.

S hogy mi is ennek a célja? A globális
felmelegedés hatása már hazánkban is
érzékelhetõ. Így Magyarországnak ele-

mi érdeke, hogy az átfo-
lyó vizeket „itt tartsuk”,
fõként a hóolvadás idõ-
szakában. S ha az itt tá-
rolt vízre még turizmust
is lehet építeni, korszerû
infrastruktúrával, az õsi
környezet hangulatának
felidézésével, akkor ez
egy olyan lehetõség, ame-
lyet térségi összefogással
mindenképpen szükséges
megragadni. 

Kiemelten védett, természet- és
környezetvédelmi terület létrehozásá-
ról van szó – tájékoztatott Balsay Ist-
ván – , ahol helyet kaphatnak strandok
és megfelelõen kialakított horgászhe-
lyek is. 

A nagyívû elképzelések megvalósí-
tásán Veszprém és Fejér megye köz-
gyûlésén kívül a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács, a terüle-
tileg illetékes Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,
és különféle érdekelt „zöld hatóságok”
is fáradoznak. A tervek között szerepel,
hogy a veszprémi Pannon Egyetem 
és a Nyugat-Magyarországi Egyetem
geoinformatikai karával is együtt dol-
goznának a megvalósulás érdekében.
Az oktatási intézmények kutatóinak
segítségével egyrészt a vízminõséget és
a szennyezõ anyagok közömbösítésé-
nek lehetõségeit vizsgálnák, másrészt
a térség térinformatikai és monitoring
részének feltérképezést is vállalnák. 

Már elkezdõdött a több milliárd fo-
rintos összeget kitevõ Séd- Nádor  víz-
rendszer revitalizációja. A Sárréti
Öko- és Turisztikai Centrum kialakí-
tásával e megkezdett program további
kibõvítését és folytatását sürgetik a
szakemberek. A teljes beruházásnak
nagyon fontos részét képezné a kör-
nyezeti károkat mérséklõ tájrehabil-
itáció, így az Inota-Várpalota-
Pétfürdõ térségétõl Cecéig terjedõ sza-
kaszon a Séd-Nádor vízrendszer ne-
hézfémektõl való megtisztítása, töb-
bek között a meder kotrása is.    

6 •  F e j é r  L a p
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gróf Nádasdy
Ferenc

A fórumon megjelentek térségi szakemberek, települési önkor-
mányzatok vezetõi, képviselõi és gróf Nádasdy Ferenc, a
Nádasdy Alapítvány képviseletében. A résztvevõk arról tanács-
koztak, hogy a Sárréti Tájvédelmi Körzet területén miként lehet
a közeljövõben olyan öko- és turisztikai központot kialakítani,
mely a természeti, környezetvédelmi célokat és a szabadidõ tar-
talmas eltöltését is szolgálhatja.

Fórum a nádasdladányi Nádasdy kastélyban

Tervek a sárréti Öko- és
Turisztikai Centrumról
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A tájékoztatón elhangzott, hogy
gróf Nádasdy Ferenc korábban tár-
gyalt dr. Sólyom László köztársasági
elnökkel, aki közismerten szívén vise-
li és támogatja a zöld mozgalmakat, és
támogatását kérte egy tudományos
konferencia megtartásához. A tudo-
mányos fórumon szakemberek rész-
vételével arra kívánják a közvélemény
és a szakma figyelmét felhívni, hogy a
térség milyen páratlan értékeket hor-
doz, milyen gazdag energiaforrások-
kal, szellemi, környezeti és táji érték-
kel rendelkezik. 

Az alelnök tájékoztatójában hang-
súlyozta, e terület sokkal több védel-
met érdemelne azzal az üzemi porral
szemben, amit a mai napig kénytelen
elviselni a várpalotai kohókból és az
inotai hõerõmûvekbõl. A kezdemé-
nyezõk szeretnék, ha a térség települé-
sein élõk szintén profitálhatnának a táj
szépségébõl, s erre legmegfelelõbb esz-
köz éppen a turizmus. Arra készül-
nek a szakemberek, hogy a 8-as út tér-
ségi társulásához hasonlóan az önkor-
mányzati törvény szellemében meg-
alapítják a térségi tanácsot. Ebben fon-
tos szerepet kapna a szintén partner-
nek számító Nádasdy Alapítvány is,
hiszen õk biztosítanak helyet a kas-
télyban az irodaközpont számára. 

A projekt kivitelezéséhez termé-
szetesen jelentõs összegû pénz szüksé-
ges, ezért a LEADER-programhoz is
szeretnének kapcsolódni, felajánlva
az együttmûködés lehetõségét.  

– SZÜCS GÁBOR

A mentõszolgálatok korszerûsítése terén komoly fejlõdés történt
megyeszerte. Megemlítésre méltó a móri mentõállomáson áta-
dott esetkocsi, melynek mûszaki ellátottsága kisebb mûtétek
elvégzésére is alkalmas. Ugyancsak fejlesztések történetek az er-
csi mentõállomáson is. Az elmúlt idõszakban bõvült az enyingi
mentõállomás technikai ellátottsága is. A környezõ települések
és az Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága képviselõinek je-
lenlétében új eszközöket vettek birtokba az enyingi mentõál-
lomáson. A mentéstechnikai eszközök jelentõs mértékben hoz-
zájárulhatnak a térség betegeinek jobb és egyre magasabb szín-
vonalú ellátásához.

M e g y e i  h í r e k

Bõvült az enyingi mentõállomás
technikai ellátottsága

rendezvényen Tilhoff László, az enyingi mentõállomás vezetõje el-
mondta: munkatársaival a térség területén ellátásra szoruló betegek jobb
és egyre magasabb színvonalú ellátását tartja mindenkor szem elõtt. En-
nek a kihívásnak azonban csak akkor képesek megfelelni, ha a személyi

és technikai feltételek egyaránt maximálisan adottak. Ezért vált sürgetõvé
új eszközök, mûszerek beszerzése. A megvalósuláshoz a mentõállomás kör-
zetéhez kötõdõ települések áldozatvállalása és a vállalkozók anyagi támoga-
tása révén mintegy 340 ezer forintnyi összeget tudtak fejlesztésre fordítani.
Az adományok révén beszerzett eszközöket még az év elején rendszerbe ál-
lítják.

Az átadási ünnepségen részt vett dr. Czirner József, az Országos Mentõ-
szolgálat Közép-dunántúli Régiójának orvosigazgatója is, aki arra emlékez-
tetett, hogy a már korábban tervbe vett enyingi új mentõállomás építésének
megkezdése elhúzódott. Ennek okáról annyit mondott, hogy két éve 30 mil-
lió forintos támogatást reméltek a központ kivitelezésére az egészségügyi
tárcától, ám mire elkezdõdhettek volna a munkálatok, az összeg kevésnek
bizonyult. A miniszter asszony nemrégiben aláírta a hiányzó összegrõl szó-
ló támogatást, amelynek értelmében még az idei esztendõben új mentõállo-
más épülhet Enyingen. A régió-igazgató az új eszközök átadása során az ed-
digiekhez hasonló színvonalú szakmai munka folytatására kérte a munka-
társakat. – SZÜCS GÁBOR

A



fõ hangsúly a határrendészeti te-
vékenység keretében a schengeni
„külsõ határos” megyei rendõr-
fõkapitányságokra helyezõdött át,

hiszen az ukrán, román és szerb ha-
társzakaszon a legfrekventáltabb a
migráció és az embercsempészet a ha-
tárrendészeti szabálysértések tekinte-
tében.

Az Európai Unió azt várja el ha-
zánktól, amit korábban Ausztriától is,
hogy akadályozza meg az Európa felé
irányuló illegális migrációt és az em-
bercsempészek tevékenységét. Mint-
egy védõbástyaként Magyarországnak
is garantálnia kell, hogy az unió belse-
jébe, ahol a szabad mozgás már régóta
fennáll, ne kerüljenek olyan szemé-
lyek, akik nem kívánatosak a határai-
kon belül. 

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitány-
ságnak, hasonlóan a többi schengeni
határokon belül mûködõ rendõri
szervhez, belsõ ellenõrzési feladatai
vannak – tudtuk meg dr. Simon László
rendõr ezredestõl. Fõ feladatuk, hogy
kiszûrjék, azokat az illegális beutazó-
kat és embercsempészeket, akik tran-
zitútvonalként használják megyénket. 

Az ezredes hangsúlyozta, a csatla-
kozás egyúttal azt jelenti, hogy fel kel-
lett készülni az Európai Unión belüli
közös rendõri együttmûködésre. Idõ-
közben csatlakoztak ahhoz az uniós,
schengeni körözési rendszerhez is,

amelyben már a Fejér megyei rend-
õrök is fõszerephez juthatnak. 

Mindezek mellett a schengeni in-
formációs rendszer (SIS) összekap-
csolásra került a magyar körözési
rendszerrel. Ennek segítségével az
unióban körözött személyek felkuta-
tására is gyorsabban sor kerülhet.
Ezért az elmúlt esztendõ második fe-
lében nemzetközi bizottság érkezett
hazánkba, és több lépcsõben ellenõriz-
ték a magyar rendõrkapitányságokon
szolgálatot teljesítõ kollégák ezirányú
felkészültségét.

– A gyakorlatban ez annyit jelen-
tett, hogy a bizottság tagjai körözési
feladatokat adtak az ügyeletes tisztek-
nek. Közben azt vizsgálták, hogy a

Bicskei Rendõrkapitányság szolgálat-
ban lévõ tagjai képesek-e belépni a
nyilvántartási rendszerbe és lekérdez-
ni, hogy az adott személy szerepel-e a
körözési listában – magyarázta el a fõ-
kapitány, aki azt is hozzátette, hogy
ezen kívül több technikai jellegû, a fel-
készültséget vizsgáló feladatnak is meg
kellett megfelelniük.

A feladatokban a megye jól vizsgá-
zott, olyannyira, hogy a Magyar Köz-
társaság igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere levélben köszönte meg a Bics-
kei Rendõrkapitányságnak a gyakorlat
során tanúsított magas szintû ismere-
teit. A nemzetközi bizottság tagjai
szintén kiválóra minõsítették a felké-
szültségüket.

Érdeklõdésünkre dr. Simon László
az év eleji tapasztalatairól szólva el-
mondta: összetett feladatok keretében,
a társhatóságokkal szorosan együtt-
mûködve sor került több gyanús sze-
mély igazoltatására, akik közül mind-
össze négy esetben vált szükségessé to-
vábbi intézkedés megindítása. 

A térségben mûködik a menekül-
teket befogadó bicskei állomás. Itt
gyakran kerülnek elhelyezésre olyan
személyek is, akiknek státusza még
nem felderített. Gyakori, hogy közü-
lük többen is elindulnak a nyugati or-
szágok felé – ebbõl következõen a
rendõrségnek is akad feladata velük
kapcsolatban. A csatlakozást követõen
szükségessé vált technikai fejlesztése-
ket érintõ kérdésünkre az ezredes ki-
fejtette: megfelelõ technikai eszközeik
rendelkezésre állnak, az elmúlt három
év során jelentõsen kicserélõdött a me-
gyei kapitányság gépjármûparkja. Az
újabban szolgálatba állított jármûvek
alkalmasak a közterületi szolgálat fel-
adatainak ellátásra. A rendõrségnek
kisbuszokat és a civil nyomozói kate-
góriába tartozó gépkocsikat is sikerült
beszereznie.

Nem ilyen rózsás azonban az ingat-
lanhelyzetük. A sárbogárdi, gárdonyi és
móri kapitányság épülete igencsak rá-
szorul a felújításra, hasonlóan a megyei
kapitányság Deák Ferenc utcai épület-
együtteséhez. Informatikai téren folya-
matos megújulásra van szükség,
mindezt szükségessé teszi a kommuni-
káció szélesedése, és szükség van egy
híradási, internetes sávszélesítésre is,
amely várhatóan 30 millió forintos be-
ruházást igényel majd. – SZÜCS GÁBOR

8 •  F e j é r  L a p
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A schengeni övezethez történt csatlakozás
következtében – egyidejûleg a határõrség és a
rendõrség fúziójával, az egységes rendõri,
határrendészeti feladatok átvételével – nem-
csak a „külsõ”, határövezeti rendõr fõkapi-
tányságoknak keletkeztek újabb feladataik,
hanem a „belsõ” megyék fõkapitányságai-
nak is – mondta el a Fejér Lap érdeklõdésé-
re dr. Simon László ezredes, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje.

Dr. Simon László rendõr ezredes tájékoztatott a változásokról

A schengeni határ
védõi lettünk 
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R i p o r t

olt idõ, amikor a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Mezõgazdasá-
gi Kutatóintézetében a dolgozók
pártutasítást követve végezték

munkájukat. Ma inkább az egyre szél-
sõségesebb idõjárás diktál, és persze a
modern kor; a martonvásári kutatók
alkalmazkodtak a történelmi és ökoló-
giai értelemben vett klímaváltozáshoz. 

A háború utáni években nem volt
elegendõ élelmiszer, ezért a szakembe-
rek mindent megtettek a mezõgazda-
sági termelés mennyiségi fejlesztése
érdekében. A kutatóintézet komoly
szerepet játszott abban, hogy hazánk
végül a szocialista országok éléskam-
rája lett. A Szovjetunió Afganisztánnal

vívott háborúja idején is folyt a csere-
kereskedelem: gabonát adtunk az ola-
jért cserébe. A nyolcvanas évek máso-
dik felében – mivel a mennyiségi mel-
lett hangsúlyt kaptak a minõségi elvá-
rások – megváltoztak a kutatási irá-
nyok. Szemléletes példa ahhoz, az in-
tézet miként abszolválta az új korszak
követelményeit: ma már az 55. széles-
ségi fokig – vagyis egészen Moszkváig
– húzódnak a kukoricaföldek, a mar-
tonvásári kutatók munkájának kö-
szönhetõen tehát a tengeri még igen
zord idõjárási körülmények között is
terem.

A nemesítés fellegvárában egyéb-
ként másként gondolkodnak a szinte

mindenkiben idegenkedést kiváltó
mozaikszóról, a „GMO”-ról.

– A genetikai módosítás már régóta
gyakorlat, hiszen minden évben több
tízmillió hektárról takarítanak be a vi-
lágon olyan búzafajtákat, amelyek
rozs kromoszóma szegmenseket tar-
talmaznak. Úgy érzem, sokszor mes-
terségesen rájátszanak az emberek fé-
lelmeire, akik amúgy is ellenérzéssel
viseltetnek minden új dolog iránt. 
A média szerepe meghatározó a laiku-
sok véleményének formálásában, ezért
fontos a korrekt, hiteles tájékoztatás –
mondja Bedõ Zoltán igazgató.  

A bázison található Közép-Európa
egyik legnagyobb klímakamrája. A be-
rendezés lehetõséget nyújt a kutatók-
nak arra, hogy a meteorológusok által
megjósolt, ötven-száz év múlva a Kár-
pát-medencére köszöntõ idõjárási vál-
tozásokat modellezzék, s vizsgálják a
jelenleg köztermesztésben álló gabo-
nafajták viselkedését a szimulált szél-
sõségek közepette. Az éghajlatváltozás
ugyanis módosíthatja a biztonságos
termeszthetõséget, a jövõben elõállí-
tandó új fajtáknak pedig alkalmazkod-
niuk kell a várható környezeti feltéte-
lekhez.

Tudjunk róla: a martonvásári kuta-
tók nem kevesebbre vállalkoztak,
mint hogy a globális felmelegedés
okozta változásokra felkészülve bizto-
sítsák a biztonságos élelmiszer-alap-
anyag ellátást Magyarország számára.

– MÉHES MÓNIKA

Tudta-e, hogy ha a martonvásári kutatóintézetben az éj leple
alatt, koromsötétben pillantunk bele mikroszkóp segítségével
egy búza-árpa hibridnövény sejtjébe, a szemünkbe „világít” a
DNS? A kutatók képesek fluoreszcens festékkel jelölni a kromo-
szómákat… A kastélyt övezõ park valódi szellem-kert: nemcsak
a Brunszvik Jozefinhez vonzódó, Appassionata szonátáját hely-
ben megíró Ludwig van Beethovenre hatott termékenyen,
hiszen  egy jeles mezõgazda által már 1865-ben „kísérleti állo-
másnak” nevezett, az agrárújítások elõtt mindig nyitott minta-
uradalom mára a genetika fellegvára lett.

Tudjunk róla · Értékeink feketén-fejéren

Vihar a klímakamrában

V



1 0 •  F e j é r  L a p

udapesthez meglehetõsen közel, a
fõváros és Székesfehérvár között
fekszik a 2700 lakosú település. Az
elõnyös elhelyezkedés azonban

csak részben érvényesül Baracskán.
Bár 1990 óta pár száz fõvel nõtt a köz-
ség lakosságszáma (új betelepülõk ér-
keztek), gazdaságilag
még nem sikerült ki-
használni az ebben rejlõ
lehetõségeket. „Egyelõ-
re nincs ipari park a te-
lepülésen” – mondja a
Fejér Lapnak Boriszov
Zoltán polgármester.
Emiatt nem jelentek
meg nagyobb vállalko-
zások Baracskán. A leg-
nagyobb foglalkoztatók
egyike a volt téeszbõl
átalakult mezõgazdasá-
gi kft. Emellett a bünte-
tés-végrehajtási intézet
ad munkát több tucat baracskainak.
Mégis, a komolyabb helyi ipar hiányá-
tól függetlenül kedvezõen alakul a
munkanélküliség: a többi környékbeli
Fejér megyei településhez hasonlóan

Fehérváron vagy Budapesten találhat-
nak munkát a helyiek. „Aki munkát
keres, az talál ezen a környéken” – ál-
lítja a polgármester. „A régifajta állat-
tenyésztés és növénytermesztés már
megszûnt Baracskán, mert nem éri
meg. Ma két-három gazdaember van,
akik nagyobb területtel rendelkeznek.
A mezõgazdasági kft. jól mûködik, és a
magántulajdonban lévõ földeket reális
áron veszik bérbe” – részletezi a hely-
zetet Boriszov Zoltán.

Baracska most pályázatokon ke-
resztül próbál fejleszteni: „sok pénzbe
kerülnek a pályázatok, és sajnos csak
keveset nyerünk vissza” – mondja a
polgármester. A kilencvenes évektõl
sok fejlesztés történt az infrastruktú-

rában, a víz, a gáz, a tele-
fon és a csatornázás kiépí-
tésre került, a helyi utak
70 százaléka aszfaltozott.
Mindezek mellett adós-
ságmentesnek mondható
Baracska, ami a jelenlegi
gazdasági helyzetben szép
eredménynek számít.
„Csak fejlesztési hitelünk
van, a mûködés biztosítá-
sához nem kell kölcsönt
felvennünk. Most elõké-
szítés alatt van egy egész-
ségház-pályázatunk és
egy felszíni csapadékvíz

elvezetésére irányuló pályázat is. Sze-
retnénk egy, a település központjától a
vasútállomásig húzódó kerékpárutat is
kiépíteni. Baracska ugyanis távolabb
fekszik a vasúttól, és most is helyi

buszjáratot kell üzemeltetnünk az ál-
lomás és a központ között” – mondja a
polgármester.

Fontos változás volt Baracska törté-
netében, hogy létrehozták a kistérségi
társulást, és az intézmények egy részét
bevitték az együttmûködésbe. „Csak
ezen a módon tudtuk elérni azt, hogy a
település költségvetése stabil maradt”
– magyarázza a döntés okait Boriszov
Zoltán. „Az elõzetes félelmekkel
szemben minden intézmény megma-
radt nálunk. Elõtte alaposan körbejár-
tuk a lehetõségeket, és úgy találtuk:
nincs mit veszíteni. Egy éve
vagyunk a kistérségben, és
nem kellett csalódnunk” –
mondja a polgármester.
Boriszov szerint normatívá-
ban jobban járt így
Baracska, mintha
továbbra is önálló-
an mûködtetné in-
tézményeit. „Va-
lószínûleg a kiste-
lepülések társulá-
sa lesz a jövõ útja”
– véli a község ve-
zetõje. 2008 január-
jától Baracska kör-
jegyzõséget alakított
ki a szomszédos
Kajászóval. A közös
körjegyzõséghez
állami erõfor-
rásokat is
t u d n a k
biztosí-
tani. 

M e g y e j á r ó

Forgalmas országút mentén,
mégis szinte észrevétlenül
fekszik a Váli-völgyben Ba-
racska községe. A település az
elõnyös fekvés minél nagyobb
mértékû kiaknázásra törek-
szik – van még fejlõdési po-
tenciál Baracskán.

B

Boriszov Zoltán,
Baracska

polgármestere

Baracska

Egy csendes község
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A községnek saját óvodája, általános
iskolája, két orvosa, fogászata és
gyógyszertára is van. A baracskai kul-
turális élet központja a kilencvenes
évek elején épült faluház és kulturális
központ.

Ez az intézmény ad helyet Baracs-
ka civil egyesületeinek is. Természet-
járók, barátok klubja, kézimunkázó
asszonyok egyesülete éppúgy mûkö-
dik a községben, mint például az egy
éve létrehozott polgárõrség. A falu ci-
vil életét a kultúrház mûvelõdésszer-
vezõje fogja össze, és itt is pályáza-
tokkal próbálnak fejlesztéseket esz-
közölni.

Baracska ünnepei kö-
zül az õszi szüreti felvo-
nulás emelkedik ki: a ha-
gyományosan a Kozma
Ferenc Általános Iskola
diákjai által szervezett
ünnepség a település 
borászati tradícióját õrzi
a XXI. században. Július
elején rendezik a falu-
napot, amit szintén
Kozma Ferencrõl nevez-
tek el. A falunap az
ilyesfajta ünnepségekhez
hasonlóan egy hivatalos
és egy szórakoztató
részbõl áll.

A község hírén még
lenne mit javítani. Ba-
racska máig a büntetés-
végrehajtási intézetérõl
ismert Magyarországon.
A polgármester moso-
lyogva ismeri el, hogy
sajnos tényleg ez a hely-
zet, viszont a jövõben

szeretnének több pozitív hírverést
csapni a település körül. A börtön az
ötvenes évek óta létezik, de hozzá kell
tenni: több kilométerre a falutól, elkü-
lönülve áll az intézmény. A börtön a
község egyik legnagyobb munkaadója,
de nem áll semmilyen intézményes
kapcsolatban Baracskával.

A település a hetes út és a nagyváros-
ok közelsége ellenére csendesnek szá-
mít. Ez igaz a mindennapokra és a köz-
életre is. „Örülök annak, hogy
Baracskán nincsenek a nagypolitikára
jellemzõ pártos villongások. Mi
Baracskára és lakosaira tettük az esküt”
– mondja végezetül a polgármester.

N é v j e g y

Baracska
Irányítószám: 2471

Telefon körzetszám: 22
Lakosok száma: 2711

Település rangja: község
A település honlapja:

www.baracska.hu 
Polgármesteri hivatal címe:

Baracska, Kossuth u. 29.

A Váli-völgyben elhelyezkedõ Baracska környékén
már a római korban is laktak, erre jelentõs kõem-
lékek utalnak. Sírkövek, fogadalmi oltárkövek,
mérföldkövek jelzik, hogy katonai állomáshely
volt. Ezek Baracska belterületének északi részén
kerültek elõ. A település elnevezése Bojta kun ve-
zértõl származik, ekkor Boroksa alakban írták, a

név már 1212-ben felbukkan oklevélben. Baracska már ekkor templomos helynek
számít. A középkorban nemesi birtokosok lakták, a török kortól a környezõ települé-
sekhez hasonlóan pusztává vált. 1729-ben viszont már újra református imaháza volt.
Baracska 1831–32-ben épült temploma 1944–45-ben leégett. 1957–58-ban eredeti for-
májában állították helyre. 1850–53 között egy gazdatiszti lakásban itt élt családjával a
költõ, Vörösmarty Mihály. A mûvész házat és földet vásárolt a községhez tartozó
Szentivánpusztán, itt írta Elõszó címû költeményét.

Baracska
története
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ór nagyközség tanácsa 1952-ben
hozta létre az intézményt; akkor
még saját épülettel nem rendelke-
zett, így a korábbi Leányiskola

adott otthont számára. A jelenlegi épület-
együttes 1962-óta áll fenn. Az intézmény
fenntartója többször változott, egy idõ-
ben a megyei közgyûlés, késõbb a városi
önkormányzat, míg végül 1992. decem-
bere óta a Fejér Megyei Önkormányzat.
A gimnáziumban elõször általános tan-
tervû képzés indult, majd bõvült szõlõ-
borász szakképzéssel, késõbb pedig német
nyelvtagozatos oktatással. Ez utóbbi a he-
lyi sváb lakosság igényeihez igazodott. 

Schnierer Judit, az intézmény igazga-
tónõje lapunknak elmondta, hogy az is-
kola igazi profilja a 90-es évek elején ala-
kult ki. Az addigi német nemzetiségi ta-
gozat mellett számítástechnikai és infor-
matikai speciális képzést, illetve angol
nyelvi speciális képzést is oktatnak. Ez
utóbbira épül az intézmény utazás és tu-
rizmus programja, mely a 10. évfolyam
után fakultatív tantárgy, és tanmenet-
ében az American Express programot kö-
veti. A gimnáziumban a német nemzeti-
ségi tagozat képzése során a diákok köte-
lezõ óraszámuk 45 %-ban németül tanul-
nak. A német állam az ilyen képzést nyúj-
tó iskolák számára lehetõséget ad a
„DSD” német nyelvû vizsgabizonyítvány
megszerzésére, amelyet a tanulók az utol-
só évben sikeres vizsga után kaphatnak
meg. A nemzetiségi tagozaton végzõk ez-
zel a diplomával külföldön, a német nyel-
vû egyetemeken is továbbtanulhatnak.

Az igazgatónõ elmondta: ezt a tagoza-
tot a hagyományok ápolásának igénye
hívta létre. Tanulmányaik során a fiata-
lok a népi hagyományok ismeretét, a
svábság körében jellemzõ öltözködési és
néprajzi szokásokat projektmunkák ke-
retében sajátítják el. Mindezek mellett
komoly erõfeszítések történnek a nemze-
tiségi tagozat vezetõi részérõl annak 
érdekében, hogy az intéz-
mény rendelkezzen idegen-
nyelvi kapcsolatokkal. A nem-
zetiségi tagozat a thüringiai
Ilmenauban rendelkezik test-
vérkapcsolatokkal.

Az intézményben az angol
nyelvi oktatást 2004 óta foly-
tatják rendszeresen. A képzés
során a diákok egy évig ta-
nulnak heti 15 órában ango-
lul, a fennmaradó további
órákban informatikát és köz-

ismereti tantárgyakat sajátíthatnak el.
Az angol nyelvi területen – hasonlóan a
némethez – rendkívül fontos az intéz-
mények közötti együttmûködés, így
kapcsolatuk van egy zágrábi, valamint
cseh és olasz gimnáziumokkal. Ezen a
területen is folyamatos a kapcsolatkiépí-
tések további bõvítése. 

A  Táncsics Mihály Gimnázium je-
lenleg a Tempus Közalapítvány
Comenius projektjében vesz részt a
kontinens öt országának hat gimnáziu-
mával közösen – közöttük a német test-
vérváros Ilmenau iskolájával. A prog-
ram zárórendezvényét ez év tavaszán
rendezik meg. Újabb projekt keretében
Thüringia városaiba viszik el a diákokat
tanulmányútra, Goethe és Schiller tör-
ténelmi emlékeinek nyomában. Az isko-
la mûködtetésben, a nemzetközi kapcso-

latok ápolásban és a nemze-
tiségi tagozaton kötelezõ
egyenruha beszerzésében
egyaránt nélkülözhetetlen
segítséget nyújt a Móri
Gimnazistákért Alapítvány,
míg a Harmadik Évezredért
Alapítvány elsõsorban a
technikai eszközök javításá-
nak, cseréjének támogatásá-
ért „felelõs”. A taneszköz- és
könyvtárfejlesztési pályáza-
tokon is indulnak. Az idei

évben nyertek egy olyan pályázaton,
amelynek eredményeként a környezettu-
datos gondolkodásmódot igyekeznek
erõsíteni a diákokban.

A fiatalok nagyon pozitívan állnak
hozzá az ilyenfajta kezdeményezés-
ekhez, érezni rajtuk, hogy szeretnének
õk is egészségesebben élni. A pályázat se-
gítségével a természeti környezet értéke-
ire kívánjuk felhívni a figyelmüket, s ar-
ra, hogy kutassák fel ezeket. Kerékpáro-
kat vásárolunk, hogy kijussanak terepre,
és egyéb eszközöket is beszerzünk szá-
mukra, hogy segítségükkel a környeze-
tüket még alaposabban megismerhessék.

Nagyon hasznos tevékenységet foly-
tat a gimnázium falain belül a diákön-
kormányzat. Õk szervezik évrõl évre a
Táncsics-napokat. Mindezeken túl a fi-
atalok öntevékeny szereplõi a szavaló-
versenyeknek, történelmi vetélkedõk-
nek és utazásoknak egyaránt. A követ-
kezõ hetekben, hónapokban tervezik a
diákokkal közösen az iskola és környe-
zetének rendbetételét. Az akció kereté-
ben osztályonként felosztják a területet,
minden körzetnek lesz gazdája. A ta-
pasztalat szerint az ilyen foglalkozások
lelkesítik az ifjúságot. A tanulók 320 fõs
teljes létszámát számítva a diákok két-
harmada móri lakhelyû, egyharmaduk
bejárós. A felnõtt oktatásban 83 fõ vesz
részt. – SZÜCS

Schnierer Judit,
a gimnázium

igazgatója

R i p o r t

M

Az iskola jelenlegi profilja a 90-es évek elején alakult ki, amikor a
már mûködõ német nemzetiségi tagozat mellett a számítástech-
nikai-informatikai és angol nyelvi oktatást is bevezették. 

A móri Táncsics Mihály Gimnázium  

Pezsgõ tanulmányi 
és közösségi élet
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hajdúnánási fiatalember a mis-
kolci mûszaki egyetemen szer-
zett gépészmérnöki diplomát,
aztán a Videotonnál dolgozott

néhány évig.
– A nyolcvanas években még nem

voltak kisvállalkozások, ezért okos
emberek kitalálták a „TSZ mellék-
üzemág” kifejezést, amely lényegé-
ben nem szólt másról, csak arról,
hogy több pénzt lehetett keresni ve-
le. 1983-ban mi is létrehoztunk egy
GMK-t, amely a mai kft-nk elõdje
volt. Modusra kereszteltük, ami egy
statisztikai mûszó, nagyjából annyit
tesz, hogy gyakori, jellemzõ, tipi-
kus.

Kilencen fogtak neki a program-
írásnak, legtöbb megrendelésük a
hûtõipar területérõl érkezett. Az
idõvel családi tulajdonba kerülõ cég-
nél végül hatan maradtak, a profil
azonban bõvült, ma teljes vállalat-
igazgatási rendszerük van. Kiss
László, aki idõközben zsebre vágott
egy közgazdasági diplomát is, szíve-
sen bõvítené a vállalkozást, ha te-
hetné, de mint mondja, a sok közte-
her szinte agyonnyomja azt, aki be-
csülettel próbál megállni a maga lá-
bán.

– Az adórendszer valami ka-
tasztrófa. A mi piacunkat a kis- és
középvállalkozói réteg adja, amely
érezhetõen leszakadóban van, egy-
szerûen nincsen pénzük, megrende-
léseiket sorra mondják vissza. Új
ügyfelet találni nem könnyû, de
azért igyekszünk. A talpon maradás
kulcsa szerintem a megbízhatóság és
a minõségi munka.

Egy kézzelfogható példa ahhoz,
hogy megértsük, mire is való egy
rendszerszervezõ munkája a hét-
köznapi gyakorlatban: ha egy fa-

gyasztott péksüteményeket forgal-
mazó cég négy teherautóval szállítja
ki az árut huszonöt helyre, s a rosz-
szul mûködõ logisztikai háttér miatt
valahová 10 kg sajtos pogácsa helyett
40 kg lekváros bukta érkezik, bi-
zony meggondolja a sütöde vezetõje,
hogy másik beszállítótól rendeljen
legközelebb… Kiss László feladata
alapjában mindenütt ugyanaz, még-
is esetenként más és más.

– Foglalkoztam én már munkám
során takarmánnyal, zöldborsóval
és autóalkatrésszel, de mindig a fel-
használó igényeit igyekeztem szem
elõtt tartani. A piacon sokan konfek-
ciót, azaz kész szoftvert árulnak, mi
amolyan úri szabóságként testre
szabjuk a portékánkat.

Az ügyvezetõ négy iskolás gyer-
mekért dolgozik. Laci és András
egyetemista, Böbe és István pedig
még gimnáziumban koptatja a pa-
dokat. Kiss László tévét nem néz,
mert vallja, hogy az csak elveszi az
ember életkedvét. Ami igazán ér-
dekli, annak utánaolvas, s ha kikap-
csolódni vágyik, jöhet a sport: kosa-
razik, fut, síel, Albacompos bérlete
van. –MÉHES MÓNIKA

Barátság
Klubmozi

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Világmegváltók – Ifjúsági sorozat
Film a brüsszeli 12-bõl

2008. március 13., 16 óra
DR. CALIGARI

Fekete-fehér német némafilm
Belépõdíj: 300 Ft

Sándor Pál rendezõi sorozata
2008. március 13., 18 óra

SZERENCSÉS DÁNIEL
Színes magyar film (12)

2008. március 13., 20 óra és 14-én
18 és 20 órakor is

LÁNYOK
Színes magyar film (16)

2008. március 17-18., 18 és 20:30 órakor 
A LONDONI FÉRFI

Fekete-fehér francia-német-magyar-angol
film Georges Simenon novellájából (12)

2008. március 20-22. és 25., 
18 óra és 20 óra

AZ ISMERETLEN
Színes olasz film (16)

Világmegváltók – Ifjúsági sorozat
2008. március 27., 16 óra 

A VIHAR KAPUJÁBAN
Fekete-fehér japán film

2008. március 27., 18 óra 
MISS ARIZONA

Színes magyar-olasz film (1987)

2008. március 28-29. és április 1., 18 óra 
4 PERC

Színes német film (16)

2008. március 27-29. és 
31-április 1., 20 óra 
KALANDOROK

Színes magyar filmvígjáték

2008. március 31., 18 óra 
A LEGBELSÕ SZOBA

Színes magyar film
(Rendhagyó filmvetítés és beszélgetés az
alkotók, az Esélyek Háza és a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium 
támogatásával. A belépés díjtalan, de

feltétele, hogy nézõink hozzák magukkal
életük emlékezetes eseményéhez kötõdõ

emléktárgyukat, és részt vegyenek a
vetítés elõtti és azt követõ beszélgetésen.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.)

A

Nem kínálnak konfekciót az úri szabóságban · Vállalkozói porté

A rendszer gazdája
Közhely, hogy a becsületes, dolgos ember nehezen boldogul a
vállalkozói világban. Ám a minõség és a megbízhatóság még
mindig adu lehet a kicsik kezében, abban a sokszor szabályta-
lanságokkal terhelt játszmában, amelyet szabad piaci verseny-
nek hívnak. Kiss László huszonöt éve a maga szerencséjének
kovácsa.
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C i v i l  h í r e k

SSzzéékkeessffeehhéérrvváárroonn  aa  HHÉÉRROOSSZZ  TTaakkaarrooddóó
úúttii  áállllaattootttthhoonnáábbaann  jjáárrtt  ffeebbrruuáárr  2233--áánn,,
sszzoommbbaatt  ddéélluuttáánn  aa  „„VViiggyyáázzóó  kkéézz””  GGyyeerr--
mmeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett  áállttaall  sszzeerrvveezzeetttt,,
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A székesfehérvári és a velencei
gyermekotthonokban élõ gyermekek
és fiatalok elsõ alkalommal vettek
részt az új programsorozat foglalko-
zásán, ahol Krepsz Gyöngyi zoológus,
állatotthon-vezetõ irányításával is-
merkedtünk az otthon különbözõ la-
kóival és az állatok viselkedésével,
testbeszédével, szokásaival. Megdöb-
benésünkre több száz kisebb és na-
gyobb kutyus várja szeretõ gazdáját,
de nekünk, látogatóknak is örültek.
Érdeklõdve szagolgatták kezünket a
kennel rácsain keresztül.  A kölyök-
házban sok kiskutyával hancúrozhat-
tak a gyerekek. Közel ötven cica, ma-

darak és egy vadászgörény is az állat-
otthon – remélhetõleg csak ideiglenes
– lakója. 

Az Egyesületünk önkéntesei és a saját
családjuk nélkül élõ gyerekek segítségé-
vel sétálni, és futtatni vihettünk 15 álla-
tot, akik a szûk hely után önfeledten
futkároztak körülöttünk. A kutya spon-
tán, szeretetteljes közeledése, a simoga-
tás, valamint a közös munka során ki-
alakuló kontaktust volt módunk megta-
pasztalni. Több, születése óta gyermek-
otthonban nevelkedõ gyermek most ta-
lálkozott elõször kutyussal. A gyerekek

közül senkit sem kellett fegyelmezni a
sötétedésig tartó foglalkozáson, még az
a fiú is aktívan részt vett a programban,
aki csak az együttlét öröméért jött ve-
lünk. Jólesõ érzéssel és nagy uzsonnával
fejeztük be délutáni programunkat.
Márciusban ismét kilátogatunk az állat-
otthonba.

Sajnos nem csak pozitív élményben
volt részünk: kutyafuttatás közben fris-
sen kimúlt fajtatiszta anyakutyára és
zsákba csomagolt kölykeire találtunk.
Mi, felnõttek sem tudtunk elfogadható
válaszokat adni a gyerekek érdeklõdõ
kérdéseire, miért a város szélére hozza
volt gazdája az elhullott állatait.

Búcsúzáskor az állatotthon kapu-
jában egy fiatalemberrel találkoztunk,
aki négy zsemleszínû kutyust hozott
papírdobozban. Õ így szabadul meg
(nem elõször) nem kívánt szaporulatá-
tól. Hazaúton a gyermekotthon felé fõ-
leg az utóbbiakról beszélgettünk.

– JANÓ ANDORNÉ

elnök, „Vigyázó kéz” 
Gyermekvédelmi Egyesület

Kölyökkóstolgató 

2008 februárjában hatodik alka-
lommal adták át a Magyar Kézmû-
ves Remek díjakat. A Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara által
szervezett ünnepség a Magyar Me-
zõgazdasági Múzeumban volt,
ugyancsak itt mutatták be február
7-17. között a pályamûveket, köz-
tük két Fejér megyei alkotó
munkái szerepeltek: Szepesi János

ercsi fafaragó, népi iparmûvész palóc áttört fafaragásai, bor-
tartó tékái, valamint Radetzky Jenõné székesfehérvári bú-
torfestõ, népi iparmûvész székelyföldi festett bútorai. 

Kézmûves remekek
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gy író, egy költõ és egy tanár – amint az egyébként
szokásuk is volt – többedmagukkal összejöttek egy
kávéházban, s az esõ szemerkélt odakint. Ez talán a
leghíresebb esõ a magyar történelemben: ezernyolc-

száznegyvennyolc tavaszán hullott ugyanis, de gyönge
volt ahhoz, hogy a maroknyi értelmiségi eltökéltségét le-
hûtse. Foszfor voltak õk a gyufavégen, hiszen a fa kiszá-
radt szálai már rég szomjúhozták a lobogást, s csak egy
halvány szikra kellett a gyulladáshoz. A láng tünékeny
volt, lehet, ám annál mélyebb az üzenetet, amelyet az
egyébként megkopott kollektív tudatunkba égetett. 

Megyeszerte futótûzként terjedt a pesti forradalmi
események híre. Zichy Ödön gróf, Fejér megye admi-
nisztrátora arra kérte a lelkészeket, hogy a szószékrõl
nyugalomra, a törvényhozás bevárására intsék a népet.
Nem bizonyult alaptalannak a konzervatív politikus pa-
rasztmozgalmaktól való félelme, mert a Sármelléki já-
rásban, Móron és a környezõ helységekben a jobbágyok
között túlzó hírek terjedtek el. „Adót többé nem kell fi-
zetni, ezután senki sem parancsol” – írta jelentésében
Viczenty Ferenc fõszolgabíró. A feudális osztályviszo-
nyok gyökeres felszámolásánál azonban többet foglalt
magában a márciusi ifjak tizenkét pontja. A népképvise-
leti országgyûlést, a cenzúra eltörlését, az uniót Erdély-
lyel nyilvánvalóan csak addig lehetett lenyomni a bécsi
udvar torkán, amíg nem gyûjtött elég erõt ahhoz, hogy
Magyarországot ismét térdre kényszerítse. Ám a forra-

dalom elõbb önmagát spontán módon, késõbb Batthyány
annak eredményeit szervezetten védte.

Március 16-án Székesfehérváron a Fekete Sas szállo-
dában gyülekeztek a polgárok, az értelmiségiek és az if-
júság képviselõi, vezetõ személyiségei. Boross Mihály
ügyvéd három és fél évtized múltán így emlékezett visz-
sza a történtekre: „A hír (a március 15-ei események
Pest-Budán) megelõzött bennünket, de mégsem tudtak
annyit, mint mi beszéltünk… Mintha riadó trombita
hangján szólottunk volna, mely beharsogja s felkölti a
várost, a tömeg mind nagyobb lett, s mint a hegyekrõl
megindult ár a városház terére nyomultunk. Itt felolvas-
tuk a tizenkét pontot, a Petõfi Nemzeti dalát, mely oly
gyújtó hatással volt az összesereglett polgárságra, hogy
csak puska kell, s azonnal indulunk, ha kell. S azon az
éjen már nemzetõrök járták be az utcákat, s a rend sehol
sem zavartatott meg. A nemzetõrök mellükön kokárdás,
karjukon nemzeti szín szalagot viseltek, hogy mindenki
megismerje õket, s tisztelje bennük a nemzet katonáit.”

Százhatvan tavasz telt el 1848 márciusának idusa, és
százhatvan nyár a forradalom megtorlásának kezdete
óta: Jellasics horvát bán csapatai élén szeptember 11-én
lépte át a Drávát. „Végigsöpört” a Dunántúlon, amit a
császári tisztek szinte kardcsapás nélkül adtak fel, ám le-
lohadt harci kedve a pákozdi csatában, ahol a zömében
újoncokból álló magyar sereg ellenállásába ütközött, s
megfutamodni kényszerült a szégyenteljes vereség után.
Fejér megye õrzi hát – hiszen a Batthyány-kormány szere-
pe a szabadságharc bukása ellenére is korszakalkotó volt –
a polgári parlamentarizmus védelmének egyik történelmi
sarokkövét. Legyünk büszkék rá. – MÉHES MÓNIKA
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II. János Pál pápa a „lourdes-i láto-
más” emlékére nyilvánította február
11-ét a betegek világnapjává. Az isten-

tiszteleten Tornyai Gábor, Székesfe-
hérvár-öreghegyi római katolikus plé-
bános és Nagy Viktória, a kórház re-
formátus lelkipásztora szolgált igei
üzenettel a kápolnában megjelent hí-
veknek.

Szabó Bakos Zoltánné, a kórház
ápolási igazgatója elmondta, hogy
évekkel ezelõtt, amikor a kórház mo-

dern épületrésze elkészült, azon gon-
dolkodtak, milyen módon tudnák
majd betegeik számára a vallásgyakor-
lást lehetõvé tenni. 

– A püspökség segítségével sikerült
egy kápolnát kialakítanunk az épület
földszinti részén, ahova a nap bármely
idõszakában ellátogathatnak a bete-
gek. A helyszínen misék, istentisztele-
tek megtartására egyaránt lehetõség
van – nyilatkozta. A tapasztalatok sze-
rint a kórház által felajánlott lehetõsé-
get a betegek egyre inkább igénybe ve-
szik. – SZÜCS

A betegek világnapjára emlékeztek 
a Fejér Megyei Szent György Kórházban

E
Gyújtó hatás
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A Megyei Mûvelõdési Központ márciusi programja
(Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.)

mmáárrcciiuuss  77..,,  1188  óórraa, III. emeleti galéria: A FEMINA ALKOTÓCSOPORT FO-
TÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA. A kiállítás március 17-ig tekinthetõ
meg, az itézmény nyitvatartási ideje alatt.

mmáárrcciiuuss  1100..,,  1188  óórraa, III. emeleti galéria: KIRÁLYI RÉGIÓ. Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém megyei alkotók fotókiállításának megnyitója. A ki-
állítás megtekinthetõ március 30-ig, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

mmáárrcciiuuss  1122..,,  1100  óórraa, földszinti aula: A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
ÓVODÁSOK RAJZAIBÓL RENDEZETT KIÁLLÍTÁS megnyitója. A kiál-
lítás március 30-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

mmáárrcciiuuss  2255..,,  1133--1177  óórraa, 07-es terem: A HONISMERET NAPJA. Programok:
a Honismereti Egyesület közgyûlése, megemlékezés Bél Mátyásról, a Mátyás
királyról szóló vetélkedõ döntõje, „Az Alcsúti arborétum természeti és
építészeti értékei a múltban és a jelenben” címû fotókiállítás megnyitója. A
kiállítás április 19-ig tekinthetõ meg, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

mmáárrcciiuuss  2255..,,  1188  óórraa, zöld szalon: Egészségünk titkai – az Oltalom Alapítvány
elõadássorozata: A BÖJT CSODÁJA. Elõadó: Szabó Attila író, életmódkutató

mmáárrcciiuuss  2288..,,  1100  óórraa,, Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház, Pákozd: FEJÉR ME-
GYEI BÁBCSOPORTOK TALÁLKOZÓJA

mmáárrcciiuuss  2299..,,  1111  óórraa,,  színházterem: HALÁSZ JUDIT KONCERT. Belépõdíj:
1900 Ft. Információ: Premier Jegyiroda, tel: 507-235
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