
Spányi Antal székesfe-
hérvári megyéspüspök és
dr. Balogh Ibolya közgyű-

lési elnök nyitotta meg a Kereszt-
utak – szakrális kisemlékek Fejér
megyében című tárlatot a megye-
házán 2008. március 27-én.

2
A Fejér Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének
március 26-ai ülésén a

Velencei-tavi Vízi Sportiskolával
és a megyei Pedagógiai Intézet-
tel kapcsolatos döntések váltot-
ták ki a legnagyobb vitát.

3
A március 9-i ügydöntő
népszavazást követően a
Fejér Megyei Önkormány-

zat Keresztény Önkormányzati Ta-
nácsa civil testületekkel és civil
szervezetekkel közösen tartott fó-
rumot.

Idén is előkészítette az Eu-
rópai Információs Pont és
Turisztikai Kht. Fejér  megye

2008-as eseménynaptárát. Szinte
egyetlen nap sincs az évben, amelyen
kulturális, turisztikai vagy szabadidős
program nélkül maradnánk.

15
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Közösen emlékeztek 
a forradalmi napokra
Az ünnepségen sor került 
a Fejér Megye Díszpolgára 
címek átadására is.              – 4. OLDAL

Irány a Nyugat
A költészet napja előtt a költésze-
tet (is) híven szolgáló három ki-
adványba lapoztunk  bele.

– 8. OLDAL

Hóviharos kutyafuttatás
Az állami gondozott gyermekeknek,
az otthontalan kutyákért című prog-
ramsorozata a tavaszi szünet utolsó
napján folytatódott.        – 14. OLDAL

Bársony Istvánra
emlékeztek
Az író halálának 80. évfordulóján 
a Bársony István Alapítvány meg-
emlékezést tartott. – 14. OLDAL
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MEGYEJÁRÓ  
– 10. OLDAL

EtyekEtyek
EGY KEZDŐDŐ SIKERTÖRTÉNET

fejerujsag2008-4.qxd  2008.03.31.  22:29  Page 1



kiállítás utak mellett felállított
feszületekrõl, szentszobrokról,
kálváriákról készült fotókból áll,
bõséges információs anyaggal el-

látva. Dr. Balogh Ibolya beszédében
úgy értékelte, hogy nem egy kezde-
ményezés eredményét, hanem egy fo-
lyamat kezdõ lépését tárták a közön-
ség elé. Jó esély van rá, hogy a megyei
önkormányzat kezdeményezése a ka-
tolikus egyház támogatásával orszá-
gossá tágul, máshol is összegyûjtik,
számbaveszik kultúránk, múltunk
ezen értékes darabjait.

Spányi Antal megyéspüspök gyer-
mekkori emlékeit idézte fel: édesapját,
akiknek ha feszület, szentszobor mel-
lett vitt el az útja, kalapot emelt, fiát
pedig keresztvetésre biztatta. Kijelen-
tette: ezek a keresztény emlékek ma-

gyarságunk emlékei, „múltunk õrzõi”
is. A megnyitó hangulatát Kiss Do-
rottya fuvolajátéka és Ady Endre
Krisztuskereszt az erdõn címû verse
tette meghittebbé.

Elhangzott két tudományos kiselõ-
adás is: dr. Demeter Zsófia történész, a
múzeum igazgatója a szakrális kisem-
lékek kutatásáról, dr. Varró Ágnes pe-
dig Nepomuki Szt. János Fejér megyei
szobrairól beszélt. A gyûjtés eredmé-
nyét reprezentatív albumban is ki fog-
ják adni.
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Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök és dr. Balogh
Ibolya közgyûlési elnök nyitot-
ta meg a Keresztutak - szakrá-
lis kisemlékek Fejér megyében
címû tárlatot a Fejér Megyei
Önkormányzat székhelyén, a
megyeházán 2008. március 27-
én. A díszterem teli padsorai
elõtt lezajlott rendezvény mo-
derátora Balsay István közgyû-
lési alelnök volt.

Keresztutak

A

Dr. Halmos István
Sopronban szüle-
tett, 1927. február
28-án. Ott töltötte
gyermekkorát, és
a helyi bencés
gimnáziumban

végezte középiskolai tanulmányait.
Szüleit a háború során elveszítette,
így korán meg kellett ismerkednie
az önálló élet nehézségeivel. A Bu-
dapesti Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán 1951-ben
szerzett magyar-történelem-angol
szakos tanári diplomát, majd 1967-
ben bölcsészdoktori címet. 1954 óta
tanított Székesfehérváron, ahol
elõbb a Teleki Blanka Gimnázium-
ban, majd 1957-tõl nyugdíjba vonu-
lásáig a József Attila, illetve a Cisz-
terci Szent István Gimnáziumban.
Hivatását szeretõ, meghatározó ta-
náregyéniség volt, vezetett diák-
színpadot, szerkesztett diákújságot,
élményszámba menõ óráit tanulók
ezrei emlegetik. Dr. Halmos István
olyan tanáregyéniség volt, aki a hu-
mánum, az emberi értékek tisztele-
tére nevelte diákjait, és akinek peda-
gógiai, emberi értékét diákjai és
munkatársai õrzik. 

A rendszerváltást követõen négy
cikluson keresztül látta el a Fejér
Megyei Területi Választási Bizott-
ság elnöki feladatát 2006-ig, köz-
megbecsülésnek örvendve. Pedagó-
giai, közéleti tevékenysége elisme-
réseként a Fejér Megyei Önkor-
mányzat 1996-ban, míg Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2007-ben díszpolgárának
választotta. 

A Tanár úr életének nyolcvan-
egyedik évében, március 18-án
hunyt el. A megyei és a városi ön-
kormányzat egyaránt a saját ha-
lottjának tekinti. Temetésérõl ké-
sõbb intézkedünk. Emlékét tiszte-
lettel megõrizzük.

dr. Balogh Ibolya elnök,
Warvasovszky Tihamér 

polgármester

In memoriam
dr. Halmos István

1927-2008

A Megyei Mûvelõdési Központ
(Barátság Háza), a Palocsa Egye-
sület (Alcsútdoboz) és a Fejér Me-
gyei Honismereti Egyesület tisz-
telettel meghívja Önt és kedves
családját Az Alcsúti Arborétum
természeti és építészeti értékei cí-
mû fotókiállításra. A kiállítás
megtekinthetõ a Megyei Mûvelõ-
dési Központ III. emeleti galériá-
jában. (Székesfehérvár, III. Béla
király tér 1.) A kiállított fotók
megtekinthetõk 2008. április 19-ig
munkanapokon az intézmény
nyitvatartási ideje alatt. A kiállítás
anyaga válogatás a Palocsa Egye-
sület, a Palatinus Alapítvány, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatósága és a Magyar Fotómûvé-
szeti Alkotócsoportok Országos
Szövetsége által 2007. évben hir-
detett nyílt fotópályázat képeibõl.

Fotókiállítás
a Megyei
Mûvelõdési
Központban 

FÉNYMÁSOLÁS A/0-ig
fekete A/4: 3-10 Ft/db

color A/4: 50-100 Ft/db
Székesfehérvár, Mártírok u. 30.

06-70/311-5780
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zéles körû vita alakult ki a frakci-
ók között az elsõ napirendi pont-
ként  tárgyalt Pedagógiai Intézet
megszüntetése és a megyében a

pedagógiai szakmai szolgáltatás ellá-
tásának ügyében megindított közbe-
szerzési eljárás kapcsán. Szabados Ta-
más szocialista képviselõ aggályának
adott hangot. A képviselõ szerint az
elõterjesztésbõl az tûnik ki, a megyé-
nél nem gondolták át eléggé, hogy az
átalakítás ilyen módon helyén való-e.
Szabó Gábor volt megyei elnök a napi-
rend során elmondta, hogy a Pedagó-
giai Intézet javasolt formában történõ
átalakításával nem ért egyet. Szerinte
a szakszolgálat több éves tevékenysé-
gével bizonyíthatóan a megyeszékhely
és a települések közötti eredményes
együttmûködést segítette elõ. Az érté-
kesítéssel azonban a megye lehetõségei
tovább szûkülnek. Az elõterjesztésben
sem talált megfelelõ indokokat arra
vonatkozóan, miért egy vállalkozást
bíznak meg a szakszolgálati feladatok
további ellátására. Válaszában dr.
Tiborcz Péter megyei alelnök kifejtet-
te, a megyét sújtó szisztematikus kor-
mányzati forrásmegvonás miatt a tele-
pülésekkel együtt az önkormányzat is
kénytelen megtenni ezt a lépést a to-
vábbi források elnyeréséhez. L. Simon
László, az Oktatási és Kulturális Bi-
zottság elnöke, a polgári oldal képvise-
lõje arra hívta fel a figyelmet, hogy az
„olcsóbb cég” ebben az esetben ésszerû
döntést tükröz, vagyis azt, hogy a vál-

lalkozások közül a nyertes társaság kí-
nálta a szakfeladatok ellátást a legked-
vezõbb áron, amely az önkormányzat
számára egyben forrás-megtakarítást
jelent. A napirendi javaslatot a köz-
gyûlés végül elfogadta. 

Hasonló vita bontakozott ki a me-
gyei önkormányzati fenntartású Ve-
lencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabad-
idõközpont (VVSI) mûködtetésének
tervezett átalakítása miatt is. Dr. Már-
ton Roland, a szocialista frakció tagja
panaszának adott hangot, mondván, a
közel 30 oldalas javaslatot a módosítá-
sokkal együtt csupán pár perccel a
közgyûlés elõtt kapta meg tanulmá-
nyozásra, ugyanakkor a polgári oldal
frakcióvezetõje közölte, hogy az anyag
gyakorlatilag ugyanaz, mint az egy
héttel korábbi, csupán a bizottsági ja-
vaslatokat dolgozták bele. Szabó Gá-
bor szocialista képviselõ hozzászólásá-
ban kifejtette, hogy az intézmény
ilyenfajta átalakításával – szerinte – a
pályázati lehetõségek is erõsen beszû-
külhetnek. Sajnálatának adott hangot,
hogy a baloldal véleményét ebben az
ügyben nem kérték ki, és egyetlen ja-
vaslatukat sem szerepeltetik a terve-
zetben. Dr. Tiborcz Péter hozzászó-
lásban elmondta, az új kft. létrehozá-
sával a pazarló gazdálkodásnak kíván-
nak véget vetni. L. Simon László fel-
szólalásában arról beszélt, közismert
jelenség napjainkban, hogy az állam a
sport- és a mûvészeti iskolák támoga-
tásból elõszeretettel vonul ki. Kijelen-

tette, hogy a velencei sportiskolát sen-
kinek nem áll szándékában bezárni. A
közgyûlés végül ezt az elõterjesztést is
megszavazta.

L. Simon László lapunk kérdésére
elmondta: rosszindulatú pletyák ter-
jedtek el a Velencei-tó körül, hogy a
megyei önkormányzat eladta a VVSI-t,
de ez egész egyszerûen nem igaz.  Csak
az intézmény mûködésének jogi for-
mája változott. Az iskola költségvetési
intézmény helyett nonprofit kft. lett. A
jelenlegi igazgató fogja tovább vezetni
a létrejövõ kft-t is. A képviselõ hozzá-
tette, hogy a VVSI vagyonát nem adták
és nem is kívánják eladni, ráadásul az
nem is forgalomképes, mert az elõzõ
szocialista vezetés jelentõs hitelállo-
mánnyal terhelte be.   A jelenlegi me-
gyei vezetés célja: korszerû körülmé-
nyek között, az állami támogatás csök-
kenése ellenére is megtartani az után-
pótlás-nevelést, és egyre jobb feltétele-
ket biztosítani a sportolási lehetõsé-
geknek - tette hozzá L. Simon.

A délelõtt folyamán zárt ülés kere-
tében döntés született az Európai In-
formációs Pont és Turisztikai Kht. új
ügyvezetõjének megválasztásáról. A
képviselõtestület elé került a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház vizitdíj és
kórházi napidíj forráskiesés pótlásá-
nak és a székesfehérvári önkormány-
zat, valamint a Szent István Király
Múzeum között a „Királyi Séta” címû
projektben történõ együttmûködés ki-
alakításának kérdése. A képviselõk vé-
leményezték a Székesfehérvár és Kis-
térsége Területfejlesztési Stratégia és
Operatív Programot, valamint döntés
született a kiemelt kulturális-vallási
zarándok és turista úthálózat kereté-
ben megvalósítandó „Mária Út” címû
pályázati anyaghoz történõ csatlako-
zásról is. – SZÜCS

Mint ismeretes, a március 26-i rendkívüli közgyûlés lényegében az egy héttel korábban
félbeszakadt tanácskozás folytatásának is tekinthetõ. A korábbi ülésen ugyanis az ellen-
zék a napirendi pontok módosítását és elõzetes egyeztetését hiányolta, ezért vált szük-
ségessé annak elnapolása. Horváth András frakcióvezetõ és dr. Márton Roland szocia-
lista képviselõk sajtótájékoztatójukban arról szóltak, hogy szerintük a fideszes képvise-

lõk közül többen nem akartak megszavazni olyan elõterjesztéseket, amelyeket az elnök egyszerûen „át akart erõl-
tetni”. Dr. Balogh Ibolya megyei elnök tájékoztatójában arról beszélt, hogy a szocialisták a közgyûlésbõl politikai
színjátékot csináltak, és hangsúlyozta, a testület elé jól elõkészített elõterjesztések kerültek. 

– Hiszek az elõterjesztésekben, és azokat a frakcióvezetõkkel történt egyeztetést követõn jövõ héten ismét a köz-
gyûlés elé visszük – mondta az elnök asszony, s ennek megfelelõen hívta össze a március 26-i közgyûlést, ami a pol-
gári frakció egységes fellépésének köszönhetõen sikeresen és eredményesen zajlott le.

A megyei közgyûlésen történt
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyûlésének március 26-ai ülésén
a Velencei-tavi Vízi Sportiskolával és a megyei Pedagógiai Intézettel
kapcsolatos döntések váltották ki a legnagyobb vitát.

S

Elhalasztott
közgyûlés
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Megyeháza dísztermében kezdõ-
dött az ünnepség, amelyen a 160
évvel ezelõtti március 15-i forra-
dalmi eseményeket idézték fel. A

rendezvény kezdetén dr. Balogh Ibolya
megyei elnök köszöntötte Székesfe-
hérvár város és a megye polgármeste-
reit, a közgyûlési és parlamenti képvi-
selõket, a városi és megyei rendõrkapi-
tányt és a megjelenteket.

Beszédében kiemelte, nem csak a
magyar, de az európai népek életében
is különös hónapnak számít a március.
1848. március 15-e a mai napig az
egyik legfõbb nemzeti ünnepünk, s az
is marad, míg magyar ember él a föl-
dön. Az 1956-os forradalom vérbefoj-
tását követõen különös mozaikszavak
jelentek meg a pesti utcán: „MUK”,
azaz márciusban újra kezdjük. S bár

nem kezdhették újra, mert a megtorló
gépezet szinte mindenkit képes volt
megfélemlíteni, a három betû azt mu-
tatja, nem csupán a tavasz dacol a sö-
tét hidegséggel és készül sorsdöntõ
megújulásra, de mi, magyar emberek
is. A közéleti aktualitás jegyében szólt
arról is, hogy a március 9-i népszava-
zás eredménye önmagáért beszél, s bi-
zonyos, hogy valami örökre megvál-
tozott. Az emberek bölcsessége ezen a
márciuson úgy döntött, a népszavazás
erõszakmentes változást hoz Magyar-
országra, a magyar nemzet számára, s
úgy tûnik, ez az esemény vastag be-
tûkkel kerül majd be a történelem-
könyv lapjai közé.

A rendezvény további részében
nem csupán a magyar polgárosodásra,
annak zászlóvivõire, a bátrak küzdel-
mére emlékeztek, hanem a megye elõ-
kelõ páholyába invitálták mindazokat
is, akik szellemiségük, munkásságuk
és szolgálatuk révén a közélet jeles
alakjainak számítanak, s nem csupán
Fejér megyében, hanem a megye hatá-
rain túl is. A Fejér Megye Díszpolgára
kitüntetõ cím és további rangos elis-
merések átadása következett, majd a
Szózattal zárult a megemlékezés. A
város és a megye közös ünnepsége a
Palotavárosban, az új Petõfi-szobor-
nál a Fehérvári Huszárok bevonulásá-
val, a történelmi zászlók behozatalá-
val folytatódott.

– Olyan joguralomért küzdünk,
amely egyaránt vonatkozik erõsre és
gyengére, amelybõl ugyanaz olvasható

Kitüntetések
Fejér Megye Önkormányzatának Közgyûlése a március 15-i nem-
zeti ünnep alkalmából a következõ díjakat ítélte oda, illetve adta át.

FFEEJJÉÉRR  MMEEGGYYEE  DDÍÍSSZZPPOOLLGGÁÁRRAA  CCÍÍMM
Fejér megye díszpolgárainak illusztris
sora két új taggal gazdagodott.
LLeesszzkkoovvsszzkkii  AAllbbiinn nyugalmazott kö-
zépiskolai tanárnak a diákszínjátszás
megteremtésében és fejlesztésében
vállalt példamutató munkássága, több
évtizedes, kiemelkedõ, nagy hivatás-
tudattal végzett pedagógiai tevékeny-
sége elismeréseként adományozták a
kitüntetõ címet;  DDrr..  LLuukkááccss  LLáásszzllóó néprajzkutató, egyete-
mi tanár pedig a Fejér megyei hagyományok kutatása,
megõrzése, ápolása terén kifejtett, valamint európai rangú
néprajzi, tudományos és oktatói tevékenysége elismerése-
ként vehette át.

DDRR..  BBEERRZZSSEENNYYII  ZZOOLLTTÁÁNN--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése példamutató hivatástudattal vég-
zett sebészeti, orvosi gyógyító munkája, illetve a Szent
György Kórház hírnevét öregbítõ, kiemelkedõ tudomá-
nyos tevékenysége elismeréseként a dr. Berzsenyi Zoltán-dí-
jat adományozta ddrr..  AAllttoorrjjaayy  ÁÁrroonn osztályvezetõ fõorvos-
nak. Fejér Megye Közgyûlése a magas színvonalú idegse-
bészeti ellátás Fejér megyei megteremtése, folyamatos fej-
lesztése, valamint több évtizedes, kiemelkedõ, nagy hiva-
tástudattal végzett orvosi tevékenysége elismeréseként a dr.
Berzsenyi Zoltán-díjat adományozta ddrr..  RRóónnaaii  LLáásszzllóó  osz-
tályvezetõ fõorvosnak.

FFEEKKEETTEE  JJÁÁNNOOSS--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése több évtizedes, kiemelkedõ hivatás-
tudattal végzett, magas színvonalú állatorvosi tevékenysége
elismeréseként a Fekete János-díjat adományozta ddrr..  BBuukkoovveecczz
TTiibboorr nyugdíjas állatorvosnak. Fejér Megye Közgyûlése több
évtizeden át, kiemelkedõ hivatástudattal és szakmai tudással,
a lakosság érdekében végzett, magas színvonalú köztisztvise-

M e g y e i  h í r e k

Fejér megye Önkormányzata és Székesfehérvár városa közösen
ünnepelte az 1848-49-es szabadságharc 160. évfordulóját a Me-
gyeháza dísztermében, ahol hagyományosan sor került a Fejér
Megye Díszpolgára címek átadására is. A megemlékezések az új
Petõfi-szobornál folytatódtak. 

A

Közösen emlékeztek 
a forradalmi napokra
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ki a vagyonos és a szegény számára.
Stabil joguralmat kívánunk, amely
egyaránt ugyanazt jelenti annak, aki
„fenn” van, és annak is, aki „lenn” van
– ezekkel a szavakkal köszöntötte az
emlékezõket a megyei önkormányzat
elnöke, hozzátéve, hogy céljuk a de-
mokrácia körének a bõvítése, s nem
csupán szavakban, hanem tettekben.

Hangsúlyozta, március 9-én a nem-
zet legszebb, 48-as hagyományai mel-
lett tette le a garast, és azt üzente, le-
gyen szabadság, egyetértés, összefogás.
Az elnök asszony kijelentette, a kérdés
eldõlt, az eredmények pedig magukért
beszélnek, kialakult az egyetértés és
összefogás éppen úgy, mint 1848-ban
és 1956-ban, de erõszak és embervesz-
teség nélkül.

– A nemzet csak akkor erõs, ha a
szíve együtt dobban: ezzel a Márai
Sándor-idézettel kezdte beszédét Szé-
kesfehérvár város polgármestere.
Warvasovszky Tihamér arról szólt,
hogy napjainkban abban is kételke-

dünk, amiben csak hinni lenne szabad,
és egy ideje azzal a kérdéssel is szem-
besülünk kell, hogy méltóak vagyunk-
e az ünneplésre. A polgármester sze-
rint ugyanis az ünnep keltette szoron-
gás nem méltó sem hozzánk, sem az
ünnephez. A hazaszeretetet pedig a
pártérdekek fölé kellene emelni, aho-
gyan azt tették 1848-ban is. 

A szobor mellett felállított színpa-
don a Tilinkó Zenekar és a Vörösmar-
ty Színház mûvészeinek mûsorát lát-
hatták az emlékezõk. Az ünnepség vé-
gén a megye és a város vezetõi, a parla-
menti pártok, a történelmi egyházak és
a civil szervezetek képviselõi helyezték
el az emlékezés koszorúit a szabadság-
harc költõjének emléket állító szobor
talpazatánál.   – SZÜCS

Fejér megye díszpolgára: Leszkovszki Albin
LLEESSZZKKOOVVSSZZKKII AALLBBIINN 11993355--bbeenn  sszzüülleetteetttt  TTáárrnnookkoonn..  11995588--bbaann  sszzeerreezzttee  ddiipplloommáájjáátt  aa  KKoossssuutthh  LLaajjooss  TTuuddoo--
mmáánnyyeeggyyeetteemm  mmaaggyyaarr--ttöörrttéénneelleemm  sszzaakkáánn  DDeebbrreecceennbbeenn..  PPáállyyaakkeezzddõõ  ppeeddaaggóógguusskkéénntt  kkeerrüülltt  aa  ssáárrbbooggáárrddii
PPeettõõffii  SSáánnddoorr  GGiimmnnáázziiuummbbaa,,  mmeellyynneekk  sszzaakkmmaaii  sszzíínnvvoonnaalláátt  4488  éévveenn  kkeerreesszzttüüll  eemmeellttee  tteevvéékkeennyyssééggéévveell..  
AA  hhaazzaaii  ddiiáákksszzíínnjjááttsszzááss  úúttttöörrõõjjeekkéénntt  mmeegghhaattáárroozzóó  sszzeerreeppee  vvoolltt  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzíínnhháázzii  kkööttõõddéésséénneekk
kkiiaallaakkííttáássáábbaann  ééss  aazz  oorrsszzáággooss  ddiiáákksszzíínnjjááttsszzááss  ffeejjlleesszzttéésséébbeenn..  
Már egyetemi évei alatt szoros kapcsoltba került a színjátszással, a debreceni amatõr színjátszó csoportot
akkoriban a népszerû, azóta már elhunyt Tyll Attila vezette, aki annak idején a cívis város színházában
szerepelt. Sárbogárdra kerülve tanári pályája mellett megszervezte a színjátszó csoportot. Munkája mel-
lett 1979-ben színházelméleti szakon szerzett diplomát a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán, ahová
nem magától jelentkezett, hanem egyetemi amatõr színházi múltja alapján osztálytársaival együtt õt is

meghívták. Leszkovszki tanár úr pályafutása révén országos hírûvé emelte Sárbogárd városát és a Petõfi Sándor
Gimnáziumot. A tanításnak ugyan 48 esztendõ után búcsút mondott, de a színjátszásnak most is lelkes mûvelõje.
Diákjaival a Jancsi és Juliska átírt változatát mutatják be hamarosan a Fejér Megyei Diáknapokon. Hetven éves korában
jelent meg könyve Kompországi szerelmek címmel.

lõi munkája elismeréseként a Fekete János-díjat adományozta
SSoollyymmoossii  BBéélláánnéé igazgatási fõmunkatársnak.

NNÉÉMMEETTHH  LLÁÁSSZZLLÓÓ--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése több évtizedes, kiemelkedõ, hiva-
tástudattal és elkötelezettséggel végzett oktató-nevelõ mun-
kájáért, valamint a helyi kulturális élet szervezése érdekében
kifejtett áldozatkész tevékenysége elismeréseként a Németh
László-díjat adományozta HHeerrrr  FFeerreenncc tanár úrnak. Fejér
Megye Közgyûlése több évtizedes, kiemelkedõ, hivatástu-
dattal és elkötelezettséggel végzett óvodapedagógiai mun-
kássága elismeréseként a Németh László-díjat adományozta
JJaakkssiiccss  IIssttvváánnnnéé óvodapedagógus asszonynak.

PPÁÁPPAAYY  ÁÁGGOOSSTTOONN--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése a Szent György Kórházban végzett
négy évtizedes kórházlelkészi tevékenysége elismeréseként,
valamint a rábízottak önzetlen szolgálata iránti köszönetként a
Pápay Ágoston-díjat adományozta ddrr..  GGllóósszz  EErrvviinn ciszterci
szerzetesnek, nyugalmazott Székesfehérvár-öreghegyi plébá-

nosnak. Fejér Megye Közgyûlése a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat pusztaszabolcsi szervezetének alapítójaként a rászo-
rulók iránti elkötelezettséggel végzett, fáradhatatlan ado-
mánygyûjtõ munkájáért, önzetlen karitatív tevékenységéért a
Pápay Ágoston-díjat adományozta SSzzaalloonnttaaii  JJeennõõ úrnak.

SSAALLAAMMOONN  LLAAJJOOSS--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése az 1938-as Szent István év állami ün-
nepségsorozatának felelõsségteljes, kiváló megszervezéséért,
nagy hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett rendõrszak-
mai munkájáért – posztumusz – Salamon Lajos-díjat adomá-
nyozott DDrr..  KKaaáállyy  NNaaggyy  MMaarrcceellll úrnak. Fejér Megye Közgyû-
lése kiemelkedõ, hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett
rendõrszakmai munkájáért, Fejér megye közbiztonságának
fejlesztése terén szerzett érdemei elismeréseként a Salamon La-
jos-díjat adományozta KKeerrkkuusskkaa  LLáásszzllóó  rendõr hadnagynak.

SSZZÉÉCCHHEENNYYII  VVIIKKTTOORR--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése a hazánkban és Kelet-Közép
Európában is hírnevet szerzett alsótekeresi faiskola »»»
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Fejér megye díszpolgára:
Dr. Lukács László
DDRR..  LLUUKKÁÁCCSS LLÁÁSSZZLLÓÓ nnéépprraajjzzkkuuttaattóó,,  eeggyyeetteemmii  ttaannáárr,,  aa  FFee--
jjéérr  MMeeggyyeeii  SSzzeenntt  IIssttvváánn  KKiirráállyy  MMúúzzeeuumm  ffõõttaannááccssoossaa  aa
ddíísszzppoollggáárrii  ccíímmeett  mmeeggttiisszztteelltteettééssnneekk  éérrzzii  ééss  tteerrmméésszzeettee--
sseenn  öörröömmmmeell  ffooggaaddttaa,,  hhiisszzeenn,,  mmiinntt  ffooggaallmmaazz,,  aa  mmeeggyyéé--
hheezz  sszzüülleettééssee  kkaappccssáánn  iiss  sszzoorrooss  sszzáállaakkkkaall  kkööttõõddiikk..
Apai ágon zámolyi születésû, és a családfakutatás arra is
fényt derített, hogy a Lukács család már a török kor vé-
gén élt a megye területén. Ezt bizonyítja, hogy doku-
mentumok szerint Zámolyon a Lukács-õsök már az
1700-as évek elõtt jelen voltak. A családfakutatással
nem is õ, mint inkább rokona, Németh Gyula reformá-
tus esperes foglalatoskodott, ezekkel a hasznos tudni-
valókkal is õ ismertette meg. Zámoly község történeti

monográfiáját pedig a feleségével, dr. Demeter Zsófiá-
val közösen készítették el.

Lukács László 15 éves fiatalemberként családjával
Kápolnásnyékre költözött, ahol a fehérvári József Attila
Gimnázium diákjaként, majd egyetemi tanulmányainak
befejeztéig élt. 1974-tõl folyamatosan a megyeszékhe-
lyen él, dolgozik és elsõsorban Fejér megye kutatója,
még akkor is, ha a kutatás végeredménye esetenként túl-
mutat megyénk határain. Mosolyogva hozzáteszi, iga-
zán meglepte, hogy a díszpolgári cím elnyerésével olyan
komoly társaságba került, amelyben olyan általa szere-
tett és tisztelt személyek neve olvasható, mint Pesovár
Ferenc, dr. F. Petres Éva, dr. Fitz Jenõ vagy éppen
Tolcsvay Béla. Ugyanis valamennyiük neve „márvány-
táblába vésve” olvasható a megyeháza dísztermének kö-
zelében.

Másik örvendetes jelentõségû tény Dr. Lukács László
tanár úr számára, hogy Fejér megye jelenti számára im-
már 34 esztendeje az állandó munkahelyet is, amely
rendszeres elfoglaltságot kínál részére. Sok egyéb kuta-
tás mellett szerepet vállalt a megye településtörténeti,
néprajzi monográfiáinak írásában, kutatta a székesfe-
hérvári Palotaváros, Sárbogárd, Dunapentele, Zámoly
és Csákvár emlékeit. Összefoglalót írt a Mezõföld, a Vér-
tes, a Velencei-tó és hegyvidéke térségének néprajzi ha-
gyományairól is. Amikor jövõbeni munkásságáról, ter-
veirõl faggattuk, elárulta, hogy egy igen jeles eseményt
rejt a következõ esztendõ. Ezer éves évfordulója lesz
ugyanis annak, hogy Fejér vármegye nevét  korabeli írá-
sos dokumentumokban elsõ ízben megemlítették. A mil-
lenniumi eseményre különleges kiállításokkal emlékezik
a megyei Szent István Király Múzeum, és erre az alka-
lomra készül el Dr. Lukács László Sárfõtõl a Mezõföldig
– „Táj- és” népkutatás Fejér megyében címû könyve. A
kötetben a megye településeit, néprajzi tájait mutatja be.

– SZÜCS

fejlesztéséért, több évtizedes, tudományos igényû
kertészeti, növénynemesítõ tevékenysége elismeréseként a
Széchenyi Viktor-díjat adományozta BBaarraabbiittss  EElleemméérr erdõ-
mérnök úrnak. Fejér Megye Közgyûlése országosan is egye-
dülálló, kimagasló színvonalú prevenciós, egészségnevelési és
mentálhigiénés tevékenysége elismeréseként Széchenyi Vik-
tor-díjat adományozott a DDuunnaaúújjvváárroossii  EEggéésszzsséégg--mmeeggõõrrzzééssii
KKöözzppoonnttnnaakk..

TTEERRSSTTYYÁÁNNSSZZKKYY  ÖÖDDÖÖNN--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése több évtizedes, kiemelkedõ hiva-
tástudattal és példamutató elkötelezettséggel végzett edzõi,
sportszervezõi munkássága elismeréseként a Terstyánszky
Ödön-díjat adományozta CCssaannkkóó  TTiibboorr evezõs edzõnek.

VVÖÖRRÖÖSSMMAARRTTYY  MMIIHHÁÁLLYY--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése pusztaszabolcsi helyi hagyo-
mányõrzõ és hagyományteremtõ munkájáért, a helytörté-
net, a kulturális közélet szolgálata terén szerzett érdemei
elismeréseként a Vörösmarty Mihály-díjat adományozta

CCzzöönnddöörr  MMiihháállyynnéé  tanárnõnek. Fejér Megye Közgyûlése a
magyar néptánckultúra érdekében kifejtett, értékõrzõ és
értékteremtõ munkásságáért, kiemelkedõ színvonalú tánc-
mûvészeti, koreográfiai, pedagógiai tevékenysége elisme-
réseként a Vörösmarty Mihály-díjat adományozta NNéémmeetthh
IIllddiikkóó táncpedagógusnak, koreográfusnak.

WWEEKKEERRLLEE  SSÁÁNNDDOORR--DDÍÍJJ
Fejér Megye Közgyûlése a német nemzetiségi kultúra
megõrzése és a hagyományok ápolása, a kisebbségi jogok
védelme és gyakorlása érdekében végzett, több évtizedes,
példamutató tevékenysége elismeréseként a Wekerle Sán-
dor-díjat adományozta EErrddeeii  FFeerreenncc úrnak, a Móri Német
Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Fejér Megye Köz-
gyûlése kiemelkedõ közéleti, kisebbségi érdekvédelmi mun-
kájáért, a Fejér megyei cigány kisebbség önigazgatásának
fejlesztéséért, a roma kultúra megõrzése és a hagyományok
ápolása terén szerzett kimagasló érdemei elismeréseként a
Wekerle Sándor-díjat adományozta OOllááhh  JJóózzsseeff  úrnak, a Fej-
ér Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének.

»»»

L. Simon László, dr. Balogh Ibolya
és Dr. Lukács László a díjkiosztón
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öszönet illeti a hívõ és a nem hívõ
embereket, akik átérezték az ügy
fontosságát és kellõ önbecsüléssel
megjelentek, véleményt formál-

tak. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta
meg Balsay István a megyei önkor-
mányzat alelnöke, a Keresztény Ön-
kormányzati Tanács (KÖT) elnöke
sajtótájékoztatóját, melyen a civil
szerveztek közötti további együttmû-
ködést és a szövetség megerõsítését
szorgalmazta. 

– A népszavazás eredményét nem
csak azért tartjuk fontosnak, mert a
vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj
kérdésében a közakarat számára meg-
felelõ döntés született, hanem azért is,
mert számos érdekképviseleti szerv és
szakszervezet egységesen kiállt a Fi-
desz– KDNP által kezdeményezett
ügy mellett – hangsúlyozta Balsay al-
elnök, hozzátéve, azt üzenik a velük
együtt gondolkodóknak és szolidari-
tást vállalóknak, hogy maradjanak
együtt, hiszen az egészségbiztosítási
rendszer tervezett átalakítása még
fontosabb kérdést jelent, a jövõt még
inkább képes befolyásolni.   

A tervekrõl szólva Balsay István ki-
fejtette, szorosabbra kívánják fûzni a
kapcsolatot az egyházközségek világi
testületeivel. Más civil egyesületekhez
hasonlóan a „három igen” mellett ér-
velt a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége is, így képviselve a keresztény
és baloldali szolidaritást. Ezeket a
gondolatokat Gyóni András, a szövet-
ség elnöke fogalmazta meg, aki szerint
egy féktelenül liberális kormányzat,
nélkülözve a baloldali értékeket,
amellett kardoskodott, hogy az embe-
reknek öngondoskodóvá kell válniuk,
s ezért meg kell fizetniük a tandíjat, ha

diplomát akarnak szerezni, és ki kell
fizetniük a vizit- és kórházi napidíjat
az egészségügyi ellátásért cserébe.

Az elkövetkezendõ feladatok nagy-
ságára hívta fel beszédében a figyelmet
Pétervári Imre református fõgondnok,
hangsúlyozva, az egészségbiztosítás
ügyében várható referendum ismét
olyan lehetõségnek kínálkozik, ahol
megint vállalniuk kell a „frontot”
mindazoknak, akik szeretik az orszá-
gukat és a sorsát magukénak érzik. A
fõgondnok kifejtette, azok az elképze-
lések, amelyek lidérces álomként ele-
venednek meg az ébren lévõ emberek
elõtt, a külföldi gyakorlatban sem vál-
tak be. Példaként a Hollandiában be-
vezetett és számos betegre nézve ked-
vezõtlen feltételrendszert kínáló
egészségbiztosítási modellrõl beszélt.
A fórum fõ gondolatának számított,
hogy a társadalom szavazatával arra
hívta fel a kormányzat figyelmét,
hogy az államnak kötelességei is van-
nak. A felszólalók arra buzdítottak
mindenkit, hogy maradjon együtt a
hárommillió ember, és jelezze tovább-
ra is az érdekeit a szolidaritás nevé-
ben. – SZÜCS GÁBOR

K

A március 9-i ügydöntõ népszavazást követõen a Fejér Megyei
Önkormányzat Keresztény Önkormányzati Tanácsa a civil tes-
tületekkel közösen fórumot tartott, amelyen megjelent Balsay
István megyei alelnök, Gyóni András, a Cisztercita Gimnázium
igazgatója és Pétervári Imre, a Székesfehérvári Református
Egyházközség fõgondnoka is.

KÖT együttmûködés 
a civil szervezetekkel

Barátság
Klubmozi

8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

2008. április 7-8., 18 és 20 óra
ESKÜVÕ UTÁN

Színes dán-svéd film

2008. április 10., 16 óra
A CIRKUSZ

Fekete-fehér amerikai néma filmvígjáték
(1928). Belépõdíj: 300 Ft

Sándor Pál rendezõi sorozata
2008. április 10., 18 óra

MASKARÁK
Színes magyar mesefilm (1981)

ÉG A VÁROS, ÉG A HÁZ IS
Színes magyar kisjátékfilm (1995)

2008. április 10-12., 20 óra 
és 14-15-én 18 órakor is

PÁNIK
Színes magyar filmvígjáték (12)

2008. április 11-12., 18 óra 
és 14-15-én 20 órakor is
PAPÍRSÁRKÁNYOK

Színes amerikai film (12)

2008. április 14-18-ig a Holokauszt Napja
alkalmából Volker Schlöndorff

A KILENCEDIK NAP címû filmjét elõzetes
egyeztetés alapján iskolai csoportok számára

kedvezményesen vetítjük.

2008. április 17-19. és 22., 18 óra 
PERSEPOLIS

Francia-amerikai animációs film (12)

2008. április 17-19. és 21-22., 20 óra 
VÉRZÕ OLAJ

Színes amerikai film (16)

2008. április 24., 16 óra 
FEKETE PÉTER

Fekete-fehér, magyarul beszélõ csehszlovák
filmszatíra (1963). Belépõdíj: 300 Ft

Sándor Pál rendezõi sorozata
2008. április 24., 18 óra

NOÉ BÁRKÁJA
Színes magyar film (2006)

Vendégünk: Sándor Pál filmrendezõ

2008. április 25-26., és 28-29., 18 óra
4 HÓNAP, 3 HÉT, 2 NAP

Színes román film (16)

2008. április 24-26. és 28-29., 20 óra
BRAZIL RITMUS

Színes brazil-finn-svájci dokumentumfilm
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AZ EGY BIZONYOS
„Amikor Nagy Gáspártól, a nagyszerû
költõtõl, aki a katolikus rádió fõmun-
katársa is volt, kértem néhány írást,
megkeresésemet azzal hárította el,
hogy nagyon elfoglalt, és szinte letette a
tollat. Hagytam nála egy Várat emlékül,
s néhány napra rá egy boríték várt az
asztalomon: Gáspár küldte el tucatnyi
versét azzal a megjegyzéssel, hogy
ilyen szellemiségû lapba szívesen adja a
munkáit” – mesél a nemrégiben el-
hunyt költõhöz fûzõdõ kapcsolatáról
Bobory Zoltán felelõs szerkesztõ. Ez a
kis történet mindent elárul a lap gon-

dozóinak világlátásáról, akik küldeté-
süknek tekintik, hogy a Vár „a templom
felé vezetõ úton egy állomás” legyen. 

A kiadvány ugyan létezett már ko-
rábban, de elhalt a két világháború kö-
zött, s a keresztény szellemiség ottho-
naként emlegetett Szent István Mûve-
lõdési Házban fogant meg újra,
Bobory Zoltán makacsságának kö-
szönhetõen. Az igazgató hite szerint
napjainkban egy bizonyos olvasókö-
zönség számára igenis „piacképes”
szellemi csemegét kínál a negyedéven-
te megjelenõ irodalmi, közéleti folyó-
irat: „Nálunk teret kap minden, ami
szép és jó. Ma az obszcenitás a divat,
mi azonban morális differenciát kíná-
lunk.” Igaz ez a mûvelõdési házra is,
amely az országban egyedülálló mó-
don helyet ad a Határon túli magyar
irodalom hetének: e rendezvénysoro-
zatnak köszönhetõen évente egyszer
Székesfehérvártól hangos a Kárpát-
medencei sajtó.

A RENDÕR 
ÉS AZ ÁPOLÓNÕ
Tizenkilenc éve, hogy Péntek Imre, a
kiváló költõ, író, újságíró megálmod-
ta az Árgust, az országos jelentõségû,
ugyanakkor regionális kultúraközve-

títõ feladatokat is felvállaló folyóira-
tot. Azóta sok minden történt, s a lap
– bár továbbra is igyekszik bemutat-
ni, sõt kutatni Székesfehérvár kultu-
rális életét – mind arculatában, mind
tartalmában megváltozott. „Egy új
lapfilozófia felé mozdultunk el,
amelynek Magyarországon még nincs
hagyománya” – mondja a kiadvány
jelenlegi fõszerkesztõje, Pallag Zoltán.

„Olyan lappá szeretnénk válni, amely
nemcsak bemutatja korunk kulturális
kihívásait, de reflektál is azokra, fó-
rumot biztosítva a nyilvános viták-
nak. Reméljük, hogy az új Árgus
problémaérzékenysége, a provokatív,
merész kérdésfelvetések az olvasókra
is inspirálóan hatnak, és a lap hatása
túlmutat majd az eddigi, fõleg iroda-
lomkedvelõ olvasótábor érdeklõdé-
sén.”

Az Árgus egyik interjúalanya,
Sinor Dénes orientalista (Kelet-Ázsia
kutató) mondja: „Minden tudás ér
valamit. Ugyanakkor minden rendõr
és minden ápolónõ egy nap alatt több
hasznot hoz, mint én egy életen át.”

A sinori belátás – azaz a saját tár-
sadalmi körén kívül esõk iránt tanúsí-
tott alázat – ad jogosítványt az értel-
miségnek arra, hogy amellett, hogy
magának-egymásnak ír, fáradhatatla-
nul küzdjön azért, hogy a saját hét-
köznapi életének keretet adó rend-
õrök és ápolónõk közül is gyûjtse ol-
vasóit.

A FÕISKOLÁS ÉS 
A KOSSUTH-DÍJAS
„A nyomor, a képmutatás, a dinamit
kortalan” – olvasom egy pátkai költõ
versében (milyen igaz!), a Bástya cí-
mû antológiában. Nem folyóiratban!
Bakonyi István szerkesztõ zsigerbõl
kijavít, amikor óvatlanul lefolyóira-
tozom a kiadványukat. Jogosan ró
meg a tájékozatlanságom miatt, az
olajfestményre sem mondhatom,
hogy akvarell, ha egyszer nem az. 

8 •  F e j é r  L a p

K u l t ú r a

Irány a Nyugat
Ahogy a gyermek bámulja az eget, azt vizsgálva, melyik felhõ-
nek milyen a formája, a költészet napja elõtt tisztelegve, a köl-
tészetet (is) híven szolgáló három kiadványba lapoztam bele,
õszinte kíváncsisággal.
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„L. Simon László sokoldalú alkotószelleme középpontjá-
ban a lírikus én áll – Japán hajtás címû új könyvét az eddi-
gi költõi életmû summájának tekinthetjük. A versek gon-
dolatkörnyezetén tûnõdve (»kép a képben, / vendég a szö-
vegben – / így lett a tekercsbõl könyv«) érezni, hogy min-
den kettõs értelmezést sugall. A „könyv” egyfelõl mi ma-
gunk vagyunk, »margótól margóig tartó« létünk kompen-
diuma; másfelõl mindezt olyan varázsos könyvmûvészeti
kultúra s lelemény körébõl vett kísérletbe kötötte be a szer-
zõ, hogy e kettõ eredményeképp más nem is jöhetett létre,
mint egy költõi világ gyönyörködtetõ összhangja.

»Félbe, majd négyrét hajt bennünket az idõ« – kezd-
jük szorongva olvasni. S ha közben, mint ma oly gyakran,
a kiszolgáltatottságban vélnénk megtalálni alaphelyze-
tünket, a Japán hajtás  költeményei olyan lelki és érzéki
teljességbe vezetnek a lét mély homályából, melynek ige-
oszlopai a hit, a bizalom, a tudat és a bizonyosság. A Zsol-
táros improvizációk egyik tételébõl e költõi világ lénye-
gét, megmaradásának egyik értelmét idézem: »szarvukat
megszegem az istenteleneknek, / hogy a jók felkel-
jenek«”. (Kalász Márton)

L. Simon László (1972) József Attila-díjas író, szerkesz-
tõ, 2004 óta a Magyar Írószövetség titkára. Legutóbbi, Ver-
senyhátrány címû, kultúrpolitikai tanulmányait, esszéit
tartalmazó kötete 2007-ben a Kortárs Kiadó gondozásában
jelent meg. Jelen mûvében egy ritkán alkalmazott könyvé-
szeti eljárással, a japán hajtással találkozhatunk, amely a
vizuális mûvészetek területén is kalandozó szerzõnek jó

lehetõséget teremtett arra, hogy a verseket mögéjük rejtett
képekkel, saját készítésû fotóival egészítse ki. A Japán haj-
tás címû kötettel egy idõben jelenik meg az azonos címû
hangos CD, amelyen L. Simon László verseit a Jászai Ma-
ri-díjas, érdemes mûvész Blaskó Péter adja elõ.

A kötetet május 29-én csütörtökön 18 órától Budapesten,
a Magyar Írószövetség Klubjában, június 6-án pénteken 18
órától Székesfehérváron, a Szent István Mûvelõdési Ház-
ban mutatják be.

Japán hajtás

A Vörösmarty Társaság és a
Kodolányi János Fõiskola gondozásá-
ban megjelenõ kiadvány, amint azt a
szerkesztõ túlzott öniróniával mond-
ja, nem érdekel senkit. „Azért van egy
réteg, amely még  érdeklõdik a szépiro-
dalom iránt!” – fordítja komolyra a
szót Bakonyi. „– Fontosnak tartjuk a
fiatal tehetségek gondozását, s bár a

közvetlen környezetünkben található
szellemi erõket próbáljuk meg elsõsor-
ban mûködtetni, az általunk közvetí-
tett értékeknek nincsenek regionális
határai. Igyekszünk megjelenést bizto-
sítani az elsõ verses fõiskolásnak épp-
úgy, mint a Kossuth-díjas költõnek.”

A szerkesztõ emlékeztet rá, hogy a
Nyugat fénykorában 800-1000 pél-
dányban jelent meg. Az sem volt egy
tömeglap, mégis számon tartják a
mai napig. Persze korai lenne még 
a Várat, a Bástyát vagy az Árgust a
Nyugathoz hasonlítani, de ne le-
gyünk kishitûek: könnyen elõfordul-
hat, hogy a most publikáló alkotók
idõvel e kiadványok valamelyikét a
nagy elõd rangjára emelik. 

– MÉHES MÓNIKA

A Kortárs Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége
gondozásában a 2008-as könyvhétre jelenik
meg L. Simon László legújabb kötete.
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z M1 autópálya felõl érkezõ uta-
zók szõlõsdombok között érnek
be Etyekre. Az éles szemûek ha-
mar észrevehetik, hogy mûemlé-

kekben gazdag településre érkeznek:
Kálvária-domb, díszkút, szobrok fo-
gadják a látogatókat. Nem véletlenül:
Etyeket, Fejér megye északi részének
településeihez hasonlóan, a XVIII. szá-
zadban svábok népesítették be. A né-
metajkú polgárokat a II. világháború
után telepítették ki Etyekrõl: a svábok
80 százalékát (2300 fõt) 1946 márciu-
sában a németországi Stuttgart 
környékére telepítik ki. 1953 februárjá-
ban az ÁVH 51 embert deportált
Tiszaszentimrére. Bár a svábok nagy
része a történelem viharaiban eltûnt
Etyekrõl, hagyományaik ma is tovább
élnek a településen. Jellemzõ építésze-
tük modorában épülnek az újabb há-
zak, a szõlészet is a sváb hagyomá-
nyokból nõtt ki újra, és a civil szerve-
zetek is ápolják a régi tradíciókat.

Ugyanakkor jelentõsen átalakult a
falu lakóinak összetétele az elmúlt

években. „Etyek lakossága jelenleg
4000-4100-ra tehetõ, és gõzerõvel nö-
vekszik” – mondja a Fejér Lapnak Ju-
hász László polgármester. A népszapo-
rulatnak két oka van: a Budapest körü-
li elsõ agglomerációs kör szinte betelt,
és drágábbak is a telkek. Etyek az a ha-
tár, ahonnan még megéri bejárni Bu-
dapestre. Így egyre több fõvárosi, ma-
gasabb jövedelmû család költözik ki a
településre. „Jellemzõen kisgyermekes
családokról van szó, akik tiszta levegõ-
jû, csendes, nyugodt környezetben ne-
velnék fel gyermekeiket” – magyaráz-
za a polgármester. A kiköltözõ családok
aztán újabb és újabb gyermekekkel nö-
velik Etyek lélekszámát: a 0 és 3 év kö-
zötti gyerekek létszáma 2007. január 1-
én 241 fõt tett ki. Magyarországon rit-
kán okoz problémát a jelentõs gyer-
meklétszám-növekedés. Etyeken vi-
szont az óvoda és az iskola nem bírja a
létszámnövekedés ütemét. „Az általá-
nos iskolát egyharmadával kell bõvíte-
ni” – mondja az egyik
megoldandó problémát
a község vezetõje.

„A tavalyi év munká-
jának eredményeként az
adóbevételek megemel-
kedtek. Ennek, és a
költségek ésszerûsítésé-
nek köszönhetõen idén
már lesz módunk leg-
alább a jövõre vonatko-
zó tervezési munkákat
elindítani” – állítja a
polgármester.  A film-
gyár, amit a népnyelv

már Etyekwoodnak hív, optimizmus-
sal töltötte el a község vezetõit. Ám a
gyár körüli huzavona, a filmgyártás
megadóztatása körüli viták miatt
parkolópályára került az üzem, amely
egyébként a reméltnél kevesebb etyekit
alkalmaz. „A hírnév viszont hozadék,
és reméljük, hamarosan megoldódik a
jogharmonizáció is” – mondja Juhász
László.

Etyeknek létszüksége a nagyobb be-
ruházások idecsábítása. „Sajnos kevés
nagyobb vállalkozás mûködik a telepü-
lésen, csak a mikrovállalkozások jel-
lemzik Etyeket. De a munkanélküliség
tekintetében jól állunk. Aki dolgozni
akar, tud munkát találni helyben vagy
a környéken” – vázolja a helyzetet a
polgármester, aki hozzáteszi: „A szõlé-
szeti idénymunkák miatt sok illegális
idénymunkás is dolgozik a faluban,
akiket nehéz ellenõrizni”.

A szõlészet azonban többet hoz
Etyeknek, mint amit az idénymunká-

sok miatti problémák el-
vesznek tõle. Etyek vidé-
kén az 1900-as évektõl je-
lentõs a szõlõtermesztés,
amely a Törley-pezsgõ-
gyár termeltetési hagyo-
mányaihoz kötõdik. A ke-
vés csapadékkal és bõséges
napsütéssel jellemezhetõ
helyi klíma és a talaj mi-
nõsége karakteres, savas
borok készítésére tették
alkalmassá a területet. Az
évszázados szõlõkultúra
eredményeként a falu né-

M e g y e j á r ó

A

Juhász László,
Etyek 

polgármestere

Etyek

Egy kezdõdõ sikertörténet
Budapesttõl alig harminc ki-
lométerre, lankás dombok kö-
zött fekszik Etyek. Az újab-
ban egyre fejlõdõ borvidéké-
rõl és filmgyáráról nevezetes
községet a növekedés teszi
próbára, és nem a megszorítá-
sok – ritka helyzet a mai Ma-
gyarországon.
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hány éve már a történelmi borvidékek
táborához tartozik. A több mint 800
hektáron termelt szõlõ adja egyrészt a
budafoki Törley pezsgõ alapanyagát,
másrészt ebbõl készítik az egyre ked-
veltebb etyeki borokat (Chardonnay,
Sauvignon blanc, Szürkebarát, Király-
leányka, Rajnai rizling).

A szõlészet-borászat és az ehhez
kapcsolódó rendezvények egyre inkább
felkeltik a turisták érdeklõdését. A bete-
lepülõk kiszolgálása mellett a növekedõ
idegenforgalom követelményeinek való
megfelelés, a kínálkozó lehetõségek ki-
használása szintén a feladatok listáján
szerepel. „Ma már nagyobb beruházók
is jelentkeznek Etyeken, akik a turiz-
musra építenének. Az az igazság, hogy
a hír beelõzte a terméket: olyan gyor-
san növekedett Etyek látogatottsága,
hogy a település nem tudott még ele-
gendõ szolgáltatást kínálni számukra”
– mondja a polgármester. „– Ki kell
használni Budapest közelségét, és azt
is, hogy szép, kellemes környéken fek-
szik a falu”. Alcsút felé golfpálya is léte-
sült a dombok között. A felkapottság
azzal is együtt jár, hogy egyre emelked-
nek az ingatlanárak.

Az ideköltözõk rohama azonban még
nem állt le. Etyek ráadásul sokat kö-
szönhet nekik: „Nagyon aktívak az új
betelepülõk, részt vesznek a civil élet-
ben. Jó összhang van a régiek és az újak
között” – mondja Juhász László. „A be-
költözõk egybõl meglátják a falu értéke-
it, olyanokat is, amelyeket egyébként
mi, a régóta itt élõk már nem is veszünk
észre. Látják, hogy mire kell vigyázni.”
Az aktív etyekieket civil egyesületek fog-
ják össze: a Németek Egyesülete, a
nagycsaládosok, a faluszépítõk, a pol-
gárõrség, az énekkar, a versmondók és a
többi egylet mûködtetik a falu igazi éle-
tét. A sváb hagyományokat a nemzetisé-
gi múzeum, óvoda, iskola õrzi. Nemrég
a civilek rendbe tették a temetõt, fasort is
ültettek, és nemsokára közös erõvel fel-
újítják a Magyar-kút nevezetû díszkutat
is, amely a falu központjában áll.

Etyek országos hírû ünnepekkel
büszkélkedhet: a Pincefesztivállal és a
Kezes-Lábos fesztivállal, amik garan-
táltan jó kedvet biztosítanak az odaláto-
gatóknak. Mellettük a sváb bál, az etye-
ki búcsú, majális, juniális, gyereknap és
sok más rendezvény színesíti az errefe-
lé amúgy sem szürke hétköznapokat.

N é v j e g y

Etyek
Rang: község 

Irányítószám: 2091 
Körzethívószám: 22
A település honlapja:
www.webetyek.hu

A község neve eredetileg az Ete személynévbõl származik. Német neve: Edeck.
Idõszámításunk elõtt 9000-tõl az I. század kezdetéig a Magyar-kút feletti Kakukk-
hegyen és a Kálvária-dombon jött létre õsemberi település. Idõszámításunk után
10-tõl 379-ig egy római kolónia található e helyen. 379-tõl a honfoglalásig hunok,
avarok, eraviszkuszok élnek itt. 896 és 1326 között a falu a Csák nemzetség Fejér
megyei birtokainak a része. 1326-ban királyi birtok lesz, a XIV. század közepétõl
1543-ig a székesfehérvári káptalan tulajdonába kerül. 1543 és 1686 között török

hódoltsági területként a budai szandzsákhoz csatolják. A falut 1637-ben a jezsuiták komáromi rendházának adomá-
nyozzák, akik 1720 és 1770 között 112 német családot telepítenek a községbe. 1777-ben Mária Terézia Etyeket is a res-
taurált székesfehérvári káptalannak adományozza. A község szomorú eseményei, a kétszer pusztító pestisjárvány,
az elsõ és a második világháború sok áldozatot hoztak.

Etyek vidékén az 1900-as évektõl vált fontossá a szõlõtermesztés. Botpuszta településrészt 1927-ben csatolták
Etyekhez. A település németajkú lakosságának 80 százalékát kitelepítették Nyugat-Németországba a II. világhábo-
rú után. A rendszerváltás után a község teljes infrastruktúrája (ivóvíz, szennyvízhálózat, földgáz, telefon, szilárd
burkolatú utak, kábeltévé) kiépült.

Etyek
története
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ára hatvan fõs munkahellyé lett
a Regia Rex nyomda, amelyet
Németh Éva társával együtt visz
(a cégnél kettõs ügyvezetés fo-

lyik). Mint mondja, „együtt nõttünk
fel: a nyomda meg én”. A vállalkozó
telekis lány volt valamikor (a székes-
fehérvári Teleki Blanka Gimnázium
nevéhez sajátos életérzés kapcsolódott
annak idején), majd némi hezitálás
után nyomdai fényképészetet kezdett
tanulni egy budapesti szakiskolában. A
választás szerencsésnek bizonyult,
megtalálta az izgalmasnak ígérkezõ
közegben a helyét.

Tanulóként a Fejér Megyei Hírlap-
nál készített reprodukciókat. Akkor
még a kézi elõhívás volt gyakorlat: az
elõhívó, mosó-, majd fixáló folyadék-
ba mártott képeket szárítókötélre
csipeszelték fel a „sötétszobában”,
ahol a felvételeket nem érhette fény.

„Akkor nyílt ki elõttem a világ” –
emlékszik vissza a kezdetekre Németh
Éva. „A nyomdába újságírók, mûvé-
szek jártak, s úgy éreztem, fontos,
amit csinálok. Részese lehettem a mû-
alkotásnak, amikor egy képzõmûvész
albumát jó minõségben adtuk ki. Jó
érzéssel töltött el az is, hogy amikor
fellapoztam a hírlapot, viszontláttam
benne a munkám.”

A diákévek után következett a Vi-
deoton nyomda, majd egy szitanyo-
mó GMK. Utóbbiban négy éven belül
ügyvezetõvé lépett elõ, kollégái érté-
kelték kitartását, rátermettségét. A
rendszerváltás után lehetõség nyílt
arra, hogy magánkézbe kerüljenek
nyomdagépek; Némethék egy hasz-
nált, csehszlovák gyártmányú masi-
nával kezdték. A technika lóhalálá-
ban fejlõdött, de tartották vele a lé-
pést. Régen a képeket, szövegeket
filmre vitték, s ott montírozták. Ma
már a munkafolyamatból „elmarad a
film”.

A vállalkozó mûvészeti albumokat
készít legszívesebben, ám a piaci igé-
nyek ritkán vannak szinkronban az õ
igényességével: a múzeumok a pénz-
szûke miatt ritkán rendelnek ilyesmit.
A reklámújságok, címkék mellett azért
vannak a nyomda munkatársainak
büszkeségei: néhány Székesfehérvár-
ról szóló színes albumot volt már sze-
rencséjük formába önteni.

Németh Éva nagylánya más pályát
választott, szociálpedagógiát tanul,

kicsi fia pedig óvodás még. Az édes-
anya alaposan megfontolja az iskola-
választást: „Egy gyermek számára
nem mindegy, hol kezdi a tanulmá-
nyait, hiszen olyan lelkesedéssel,
õszintén indul neki. Egy életre meg-
határozó lehet számára az elsõ benyo-
más. Nekem kiváló tanáraim voltak,
emberségre, tisztességre neveltek,
megtanítottak közösségben gondol-
kodni: hasonló élményekhez szeret-
ném hozzásegíteni Áront is.”

Az üzletasszony tehát csak a sza-
badpiaci versenyben „kemény”. Egé-
szen meglep, amikor arról kérdezem,
hogy mit hiányol az életben, s min vál-
toztatna, ha tehetné: „Tehetséges nép
vagyunk, mégsem találjuk meg azt a
közös hangot, amely összekovácsol-
hatna minket egy nemzetté. Mindig
másoknak akarunk megfelelni, sosem
magunknak. Belõlem még nem halt ki
a »mentsük meg a világot« hajlam” –
vagyis a remény. – MÉHES MÓNIKA

A r c é l

M

Még dolgozott elõhívóban, neki mást jelentett a csipesz meg a szá-
rítókötél, mint a nõknek általában. Németh Éva azért választotta
a nyomdai fényképészet szakot, mert „izgalmasan hangzott”. Az
olvasó persze vajmi keveset érzékel ebbõl az izgalomból, hiszen
ha kezébe vesz egy igényes kiadványt, a fotókra és a szövegre fi-
gyel. Pedig a tartalom csak fél siker: a nyomdász segít a megértés-
ben, a mondanivaló csöndes tolmácsaként.

Akibõl nem halt ki a „mentsük meg a világot” hajlam · Vállalkozói portré

Az elmaradt film
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TÖMEG
Székesfehérváron több mint hatvan
éve sajtolnak alumínium profilokat. A
korábban is fejlett mûszaki környezet
és munkakultúra volt az, ami a rend-
szerváltás után, a privatizáció idõsza-
kában felkeltette a világóriás Alcoa ér-
deklõdését. A cég a hagyományos
gyártás és logisztika nehézkes elemeit
korszerû termelési technológiákra és
vállalatvezetési rendszerekre cserélte.

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG
A norvég Orkla és az amerikai Alcoa ez
év június elején Sapa AB néven egyesí-
tette  az Orkla csoport tulajdonában lé-
võ Sapa és az Alcoa lágy ötvözetû alu-
mínium-profilokat termelõ egységeit,
felismerve, hogy az autó- és acélipar-
ban zajló folyamatokhoz hasonlóan
ebben az iparágban is strukturális vál-
toztatásokra van szükség. A Sapa önál-
lósodik, s lassan leválik az Alcoaról, de
a ragaszkodás is sajátja: megbecsüli a
dolgozóit, keresi és képezi a jövõ mér-
nökeit, megfizeti a szakértelmet.

ALAKÍTHATÓSÁG
Az alumíniumprofilok nem ismernek
határokat, az anyag végtelen lehetõsé-
geinek tárházából a tervezõ fantáziája
bátran meríthet. A gyártó együtt gon-
dolkodik a megrendelõvel: nem ter-
méket kínál, hanem megoldásokat. A
Sapa Európában, Amerikában és Ázsi-
ában is jelen van: a kávéfõzõtõl a met-
rószerelvényen, napkollektoron, sílé-
cen, luxushajón és személyautón át az
elektronikai cikkekig keretet ad, vé-

delmet nyújt, felületet biztosít és al-
katrészként mûködik, legkisebbtõl a
legnagyobbig.

MEGMUNKÁLÁS 
A székesfehérvári Sapa Profiles Kft.
hét présgéprõl kínálja profiljait, ame-
lyek hat és tizenegy col közötti méretû
tuskók sajtolására alkalmasak, 100 g-
20 kg folyóméter súlyig. Az alkatrész-
gyártó üzemben a profilok további
megmunkálása (darabolás, kivágás,
marás, lyukasztás, hegesztés, hajlítás,
stb.), és a különféle komponensek elõ-
szerelése történik. A felhasználásra
kész, „lapra szerelt” terméket a vevõ
könnyedén beépítheti. 

ILLESZTÉS
A kemény gazdasági környezet min-
den céget próbára tesz. A Sapa Profiles
Kft. illeszkedik a közvetlen és tágabb
értelemben vett piaci igényekhez is. Az
Audi gyár megrendelõje éppúgy, mint
az Ausztriában hamarosan megépülõ
Aston Martin. A kft. a nagy tömegben,
olcsó munkaerõvel gyártott, egyszerû
termékekkel egyetlen módon képes
állni a versenyt: termékeiben magas a
„hozzáadott érték”, amelynek alapját a
helyi szakemberek több évtizedes ta-
pasztalata mellett a Sapa svédországi
kutatóbázisának folyamatos fejleszté-
sei jelentik. 

VEZETÕKÉPESSÉG
A Toyotát az általa alkalmazott mun-
kafilozófia segítette abban, hogy a vi-
lág legnyereségesebb gépjármû-gyár-

tójává váljon. A Sapa a gyártási és lo-
gisztikai elemek rendezését, valamint
a beszállítókkal és megrendelõkkel va-
ló interakcióval kapcsolatos problémá-
kat hasonlóképpen igyekszik megolda-
ni. Mindehhez erõs szellemi tõkére
van szüksége, ezért amellett, hogy el-
várja a munkafegyelmet, alkalmazot-
tai kreatív ötleteit, vállalkozó szelle-
mét értékén kezeli. 

ÁRNYÉKOLÁS 
A Sapa nemcsak szlogenében piacveze-
tõ cég: piaci részesedése 20%-ot fed le
Európában. A székesfehérvári kft. 850
dolgozójával várhatóan 300 millió
eurós árbevételt ér el, exportálva a 
85 000 tonnás éves termelésének több
mint 90%-át. Nemrégiben jelentették
be, hogy a Sapa Székesfehérváron
hozza létre Globális Pénzügyi és Ad-
minisztrációs Központját, amely szol-
gáltatásokat nyújt az európai és az
észak-amerikai cégei számára. A kö-
zelmúltban kezdõdött el a Sapa Globá-
lis Informatikai Szolgáltató Szerveze-
tének felépítése, amelynek egyik régiós
központja városunkban jön létre. A
Sapa Profiles Kft. tehát továbbra is je-
lentõs foglalkoztató marad a régióban.

KORRÓZIÓVÉDELEM
Az alumíniumot „zöld fémként” is
szokták emlegetni, mert csak kis mér-
tékben terheli a környezetet, s korlát-
lanul újrahasznosítható. Hasonlóan az
anyaghoz, amelyet megmunkál, a Sapa
sem „rozsdásodik”. Módszerei, eszkö-
zei, felkészültsége, tapasztalatai, mû-
szaki erõforrásai és motivált szakem-
bergárdája óvja meg az állandó ver-
seny korrodáló hatásaitól. Alkalma-
zottaival és ügyfeleivel egy nyelvet be-
szél: a hosszú távú, jól mûködõ kap-
csolatok kiépítésével a kölcsönös jöve-
delmezõség a cél.

www.sapagroup.com/hungary 

H i r d e t é s

Az alumíniumipar Toyotája
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Megyénkben Sárkeresztesen látta
meg a napvilágot a természetírás
egyik legjelesebb képviselõje, Bár-
sony István (1855-1928) író, va-
dász. Halálának 80. évfordulóján a
szülõfaluban mûködõ Bársony Ist-
ván Alapítvány megemlékezést
tartott az író Kerepesi temetõben
található síremlékénél. Az alapít-
vány nevében Dr. Csiák Gyula
mondott beszédet. A Magyar Író-
szövetséget Vasy Géza elnök és 
L. Simon László titkár képviselte.
A fehérvári Vörösmarty Társaság
nevében Bobory Zoltán helyezett
el koszorút. Az ünnepségen részt
vettek a csongrádi Bársony István
Mezõgazdasági Szakközépiskola
diákjai is.

„„AAzz  éénn  ttöörrttéénneetteemm  IIII..”” – Pályázat
A „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi
Egyesület pályázatot írt ki:
TTéémmáájjaa:: Állami gondoskodásban,
gyermek- és lakásotthonokban nevel-
kedõ (nevelkedett) gyerekek és fiata-
lok személyes történetének leírása. 
Olyan történeteket várunk elsõsorban,
amelyekben a pályázók leírják saját él-
ményeiket, az átélt eseményeket a csa-
lád elhagyásáról és az új „otthonuk-
ban” történõ fogadtatásról. Hogyan
tudtak beilleszkedni lakóhelyeken, is-
kolákban, munkahelyeken stb.
CCíímmee:: Jelige
BBeeaaddáássii  hhaattáárriiddõõ:: 2008. április 30.,
szerda
EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss::  2008. május 17.,
szombat 10 óra. Székesfehérvár, Os-
kola u. 1., Hiemer-ház.

Nevezési díj nincs. A pályázatokat dí-
jazzuk: I. díj 30.000 Ft, II. díj 20.000
Ft, III. díj 10.000 Ft.
Formai követelmények: nyomtatott,
legalább 3 (A/4-es) oldal. 
A legjobb munkákból kiadványt szer-
kesztünk, errõl részletesen fogjuk tá-
jékoztatni a pályázatok szerzõit.
A pályázatokat a „Vigyázó kéz” Gyer-
mekvédelmi Egyesület címére kérjük
eljuttatni (8000 Székesfehérvár, Tátra
utca 61.), A/4-es borítékban, amely
tartalmazza a nevet, elérhetõséget, 
címet (telefon, e-mail, lakcím) és 
a jeligét is, illetve e-mailen a
moha10@datatrans.hu címre várjuk a
történeteket. 

JANÓ ANDORNÉ, elnök
„Vigyázó Kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Az állami gondozott gyermekeknek,
az otthontalan kutyákért címû prog-
ramsorozatunk második napja hóvi-
harokkal ijesztgetõsre, szélviharosra
sikerült a tavaszi szünet utolsó napján.
Azok közül a gyerekek közül, akik ta-
vasziasan öltöztek, sokan  kénytelenek
voltak a székesfehérvári HEROSZ ok-
tatóteremében  tölteni azokat az órá-
kat, amelyekben a többiek a kiválasz-
tott kutyusokat futtatták az állatott-
honhoz közeli réten.

Az állatokkal való bánásmódot, vi-
selkedésüket, a kutyusok és a cicák
testbeszédének felismerését gyakorol-
tuk a résztvevõkkel. Jutott idõ a kö-
lyökházban simogatásra, labdázásra

és az állatgondozási ismereteink bõví-
tésére. Székesfehérvárról a Kikindai
úti gyermekotthonból, a Reménység
Házából, a városunkban tanuló  utó-
gondozott fiatalokból, valamint a ve-
lencei gyermekotthonokból állt az a
„gyereksereg”, akiket Janóné Ildikó,
Magyar Ági és Ildi, Sohonyai Edit, Se-
bestyén Géza és angol vendégünk, Ro-
binson Nicola  kísért.

JANÓ ANDORNÉ, elnök
„Vigyázó Kéz” Gyermekvédelmi Egyesület

Bársony Istvánra
emlékeztek

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani az „„ÉÉlleetteett  aazz  ÉÉvveekknneekk””
Fejér Megyei Szervezetéhez tartozó
Nyugdíjas Kluboknak, akik kultúr-
csoportjaikkal, szólistáikkal részt
vettek a Szabad Mûvelõdés Háza ál-
tal szervezett KOR-TÁRS NYUG-
DÍJAS KI-MIT-TUD vetélkedõkön.
Gratulálunk szereplésükhöz, az em-
léklapokhoz, a kategóriadíjakhoz. 

Szalai Gábor, megyei elnök; 
Rubina Sándor, megyei titkár 

Hóviharos 
kutyafuttatás
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ancouverben tett le a gép, Kanada szívében, sokórás
repülõút után. Odafönt jöttem rá, hogy addig sejtel-
mem sem volt róla, mit is jelent az égszínkék. Anyu
taxival jött elém, s nekiindultunk a soksávos útnak

– még sosem láttam egymás mellett annyi sávot –, olyan
volt, mintha szilveszteri kis szerpentineket gurítottak
volna egymás mellé. Rosszul lettem a hátsó ülésen. Rosz-
szul lettem attól, ahogy kitágult a tér. Messze esett egy-
mástól az úttest két partja, s úgy éreztem, hogy inkább
egy ócska ladik röpít egy sebes folyású folyón, nem pedig
egy Chevrolet a világváros roadjain. A széles utakat, nagy
távolságokat, hatalmas üzletközpontokat ottlétem há-
rom hónapja alatt nem sikerült megszoknom.

Vastag szõnyegen jártam anyukám bácsikájának há-
zában még a lépcsõn is, a trópusi gyümölcskonzervek sú-
lyát alig bírták „spájzának” polcai. (Azokból minden
délután befaltam legalább egyet. Jellemzõen kettõt.) Ott
láttam elõször életemben hosszú sorokban japán cseresz-
nyefát virágozni. De hiába volt minden. Hiányzott a ba-
rackbefõtt, meg a tulipánok, amelyek mellett idehaza
mindig összeugrott gyomorral mentem el az utcán, a le-
szakítás kísértése miatt. Egy nap aztán leültem magam-
mal, s bár alig múltam tizennyolc, felnõtt módjára igye-
keztem szembenézni a ténnyel: ez nem fog nekem men-
ni. Anyu kiabált velem és igaza volt. Rengeteg pénzbe ke-
rült a repülõjegyem, bár a remélt, valamire való állás le-
hetõsége sehogy sem akart rám köszönteni. 

Azóta eltelt tizennégy év. A kanadai emlék arra intett,
hogy nem hagyhatom figyelmen kívül a világban elren-
delt helyem. Nem akarhatok ott érvényesülni, ahol nincs
számomra feladat. 

Az ember apró lépésenként kell haladjon felfelé, párosá-
val venni az éles lépcsõfokokat nem szerencsés. Sok sérü-
léssel járhat, ráadásul a környezetünkben kapaszkodókat
is letaszíthatjuk, nagy a balesetveszély. Meg kell találnunk
a ránk szabott „tengerszint feletti magasságot”, s ha szá-
munkra a szavanna jelöltetett ki, ne akarjunk az ég maga-
sának kalandorai lenni. Dõreség volna azt hinnünk, hogy
az alacsonyabb kevesebb is, hiszen a fajgazdagsághoz az
oroszlán éppúgy hozzátartozik, mint a koronás sas. A
szárnyas repülés közben az oxigénszegényebb környezet-
ben is képes koncentrálni, sõt „elõre hajtja” az ellenszél.
Az oroszlán légszomjjal küzdene, ha a sas repülési magas-
ságában kellene antilop után nyargalnia, s a madár is této-
ván topogna a kopár földön, ezért az állatok ösztönösen
betartják (betartatják) territóriumuk határait. 

Az ember persze fifikásabb, s mindenféle trükkre –
gyakran vegytiszta tisztességtelenségre is – hajlandó
azért, hogy mind magasabbra tolja pozícióit. Tolakodását
aztán mindenféle hangzatos címkékkel látja el, úgymint:
„rátermettség”, „kommunikációs készség”, „helyzetfel-
ismerõ képesség” és a többi. Édes kis hazánkban látszólag
a végtelenségig szabad ezt csinálni. De ne gondoljuk,
hogy a szabályokat betartani igyekvõk, a közt valóban
szolgálni vágyók futóversenyeinek térdelõrajtjánál bün-
tetlenül a legtehetségesebb kézfejére lehet lépni. Szikra
János költõ szavaival: „Elbocsátott közlegénybõl lesz a
legjobb partizán.” – MÉHES MÓNIKA

V
Elbocsátott közlegény 

V é l e m é n y

ÁÁpprriilliiss  44..  ––  1111.. JÓZSEF NÁDOR HÉT,
Mezõfalva
ÁÁpprriilliiss  55.. TAVASZ KÖSZÖNTÕ FE-
JÉR MEGYEI NÉPTÁNCCSOPORT-
OK TALÁLKOZÓJA, Cece
ÁÁpprriilliiss  66..  III. TÓPARTI-FUTÓPARTI,
Gárdony
ÁÁpprriilliiss  1122.. VETERÁN BÖRZE, VETE-
RÁN AUTÓK ÉS MOTOROK TALÁL-
KOZÓJA, Dunaújváros, Interspar par-
koló
ÁÁpprriilliiss  1177--2200.. X. ALBA REGIA NEM-
ZETKÖZI GYERMEKKÓRUS FESZ-
TIVÁL, Székesfehérvár
ÁÁpprriilliiss  1188--2200.. SZENT GYÖRGY NA-
POK, Iszkaszentgyörgy
ÁÁpprriilliiss  1199.. SZÕLÕSGAZDÁK NAPJA,
BORVERSENY, Lepsény
ÁÁpprriilliiss  1199.. ÚJVÁROSI ÖTPRÓBA-
GYA L O GT Ú R A , D u n a ú j v á r o s ,  
több helyszínen (belváros, uszoda)
www.4proba.dunaujvaros.com
ÁÁpprriilliiss  2200.. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁ-
ROSI TERMÉSZETBARÁT TALÁL-

KOZÓ, Székesfehérvár, Sárpentelei
parkerdõ, www.fejer-tura.hu
ÁÁpprriilliiss  2244--MMáájjuuss  11..  SZENT GYÖRGY-
HETI VIGASSÁGOK, Mór, Lamberg-
kastély, Erzsébet téri Mûvelõdési Ház,
Szent István tér, Városi Park
ÁÁpprriilliiss  2255--2277..  DIVAT,- ÉS SPORT-
TÁNC ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
Dunaújváros, Sportcsarnok
ÁÁpprriilliiss  2266.. „EZERJÓ FAKANÁLFOR-
GATÓ” VERSENY, – Borral készült éte-
lek országos versenye  Mór, Városi Park
ÁÁpprriilliiss  2266.. V. TRABANTOS TALÁL-
KOZÓ, Lajoskomárom, sportpálya
ÁÁpprriilliiss  2266--2277..  NÉPTÁNCFESZTIVÁL,
Baracs
MMáájjuuss  11.. MAJÁLIS, Szabadbattyán,
Kula torony (Kula tér)
MMáájjuuss  11.. IV. MEZÕFÖLDI MÛVÉ-
SZETI FESZTIVÁL, Lajoskomárom,
Általános Iskola udvara
MMáájjuuss  11..  MAJÁLIS, VII. AMATÕR
TÁNC TALÁLKOZÓ, Pákozd, sport-
pálya »»»

FFeejjéérr  mmeeggyyeeii  
pprrooggrraammaajjáánnllóó

(2008. április 4. – május 12.)
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MMÁÁJJUUSS 11.. MAJÁLIS, FOGAT-
HAJTÓ VERSENY, Pázmánd, általá-
nos iskola udvara
MMáájjuuss  11--44.. FLORALIA-TAVASZ-
KÖSZÖNTÕ, SZEZONNYITÓ
ÜNNEP, Tác, Gorsium, Szabadtéri
Múzeum - Régészeti Park
MMáájjuuss  11--44..  VELENCEI-TAVI, HAL-,
VAD-, PÁLINKA-, ÉS BORFESZTI-
VÁL, Gárdony
MMáájjuuss  11--22.. SZÁRI MÁJUSKÖSZÖN-
TÕ NAPOK, Szár, Sportpálya, Sza-
badtéri Színpad, Petõfi Sándor Mû-
velõdési Ház
MMáájjuuss  22--33.. „CSÓR OLIMPIÁJA”, Csór
MMáájjuuss  33.. MAJÁLIS, Enying, Kabó-
kapuszta
MMáájjuuss  33.. LOVASVERSENY, Kisláng
MMáájjuuss  33.. XIII. KÁLOZI BORVER-
SENY, Káloz
MMáájjuuss  77--99.. BOR-LAKOMA, Székes-
fehérvár, Belváros, Városház tér
MMáájjuuss  88--99..//99--1100..  IV. ALBA MÉDIA
F E S Z T I V Á L , S z é k e s f e h é r v á r,
Kodolányi János Fõiskola, Belváros,
Városház tér
MMáájjuuss  99.. EURÓPA NAP, Dunaújvá-
ros, Városháza tér

MMáájjuuss  99..  (19 óra) PÜNKÖSDI
HANGVERSENY, Gárdony, Római
Katolikus templom
MMáájjuuss  99--1111..  KÕKEMÉNY ORSZÁ-
GOS HORGÁSZVERSENY, Nagylók,
Piroska tó
MMáájjuuss  99--1122.. VIRÁGÁLOM PÜN-
KÖSDKOR CARMINA BURANA,
Székesfehérvár, Belváros, Városház tér
MMáájjuuss  1100.. ÚJVÁROSI ÖTPRÓBA -
BRINGATÚRA, Dunaújváros, több
helyszínen (belváros, uszoda)
www.4proba.dunaujvaros.com
MMáájjuuss  1100.. (10 óra) MAJÁLIS, Csóka-
kõ, Jordán Parkerdõ
MMáájjuuss  1100--1111..  XVIII. NEMZETKÖZI
SÁRKÁNYERESZTÕ TALÁLKO-
ZÓ, Pákozd, Kossuth Lajos Mûvelõ-
dési Ház, „Sárkány-hegy”
MMáájjuuss  1111..  MAJÁLIS AZ AKÁCLI-
GETBEN, Lajoskomárom
MMáájjuuss  1111.. BALATONBOZSOKI
PÜNKÖSDI VIGASSÁG, Enying-
Balatonbozsok
MMáájjuuss  1122..  III. HEGYÜNNEP, – a
helyi borok ünnepe az Orbán szo-
bornál Pázmánd, Szõlõhegy –
Kere-kesdûlõ

A helyes megfejtést 2008. április 20-ig  beküldõk között könyvcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket postán 
a Fejér Lap címére (8001 Székesfehérvár Pf.: 49.) vagy e-mailen a rejtveny@fejerlap.hu címre várjuk. 

Márciusi nyerteseink: Tóth Márta, Kisláng; Ivanics István, Csabdi; Bán-Németh Ildikó, Székesfehérvár. A nyereményeket postán küldjük el.

»»»

KERESZTREJTVÉNY

fejerujsag2008-4.qxd  2008.03.31.  22:42  Page 16




