
Lezárult az általános is-

kolák számra hirdetett

szelektív hulladékgyűjté-

si akció illetve verseny, melyen

23 iskola és egy óvoda vett részt.

A díjátadást április 15-én tartot-

ták meg a megyeházán.

2
A köztársasági elnök az

Értékőrző tájak és embe-

rek Magyarországon című

országjáró sorozatának negyedik

állomásaként a Duna-Ipoly Nem-

zeti Parkba látogatott április első

napjaiban.

4
A Fejér Megyei Diákna-

pokat idén április 12-13-

án tartották Dunaújváros-

ban. Az eredményekről a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Há-

zában rendezett gálaműsor kereté-

ben értesülhettek a résztvevők.

Fejér megyéből hat település

iskoláinak diákjai vettek

részt abban a futólánc-akci-

óban, amelyet országos megmozdu-

lás keretében több szervezet kezde-

ményezett a vidéki kisiskolák meg-

mentése érdekében.

7
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Nézd a tájat, látod a portrét
Mednyánszky László Őszi világ című

festményét a megyeháza  újra

eredeti formájában őrzi.

– 4. OLDAL

Településőri program
indult 
Újszerű kezdeményezés vette

kezdetét a megye öt településén.

– 6. OLDAL

A világ „fejedelme” 
megítéltetett…
Pünkösd alkalmából beszélgetünk

Péntek László református 

esperessel. – 9. OLDAL

Jó közösségbe 
csöppentem...
Beszélgetés a Szent István Király

Múzeum új igazgatójával, 

dr. Demeter Zsófiával. – 12. OLDAL

F E J É R  M E G Y E I  h a v i l a p

5

GántGánt
KÖZSÉG A VÉRTES BELSEJÉBEN

MEGYEJÁRÓ  

– 10. OLDAL
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Nem szemét 
– hulladék 
LLeezzáárruulltt  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoolláákk  sszzáámmáárraa
hhiirrddeetteetttt  sszzeelleekkttíívv  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii
aakkcciióó,,  iilllleettvvee  vveerrsseennyy,,  mmeellyyeenn  2233  iisskkoo--
llaa  ééss  eeggyy  óóvvooddaa  vveetttt  rréésszztt..  AAzz  eerreedd--
mméénnyyhhiirrddeettéésstt  ééss  aa  ddííjjááttaaddáásstt  áápprriilliiss
1155--éénn  ttaarrttoottttáákk  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  RRéézztteerrmméébbeenn..

Az összesen 6351 résztvevõ gyermek
eredményét több szempontból, abszo-
lút mértékben, illetve az intézmények
létszámához viszonyítva is értékelték.

Az intézmények többsége a papír-
gyûjtést helyezte elõtérbe, de több is-
kola gyûjtött PET palackot, fémet és
elektronikai hulladékot is. Az akció
keretén belül összesen 133.242 kg újra-
hasznosítható hulladékot gyûjtöttek
össze az intézmények, ezen belül
126.050 kg papírt, 1330 kg PET palac-
kot, 1640 kg fémhulladékot, 4207 kg
elektronikai hulladékot és 15 kg szá-
razelemet. Az összes hulladékfajtát
együttesen tekintve, a legtöbb hulla-
dékmennyiséget a székesfehérvári
Hétvezér Általános Iskola gyûjtötte
össze: 37.280 kg-ot. Az egy fõre jutó,
szelektíven összegyûjtött hulladék-
mennyiség átlagosan 21 kg volt, a
tabajdi Református Általános Iskolá-
ban azonban kiugróan magas: 138,5
kg/fõ volt, melyet 27 fõs létszám mel-
lett teljesítettek.

A díjakat dr. Balogh Ibolya, a me-
gyei közgyûlés elnöke adta át, aki be-
szédében hangsúlyozta, hogy a Fejér
Megyei Önkormányzat kiemelten
fontosnak tartja a megye páratlan ter-
mészeti értékeinek hosszú távú védel-
mét és környezeti állapotának meg-
óvását, javítását. Ennek egyik alappil-
lére a környezetbarát hulladékgazdál-
kodás megvalósítása, ezen belül is a
hulladékok keletkezésének megelõzé-
se, mennyiségének csökkentése, vala-
mint a veszélyes hulladékok szelektív

gyûjtése, újrahasznosítása. Mindez le-
hetõvé teszi a környezet terhelésének
csökkentését, a hulladéklerakók élet-
tartamának növelését, a nyersanya-
gokkal való takarékoskodást és ezáltal
a klímaváltozás elleni küzdelmet.

Az elnök asszony elmondta, hogy
csak széles körû együttmûködéssel le-
het eredményeket elérni. Csak akkor,
ha a környezettudatos szemléletmó-
dot már a gyermekkorban elmélyítik.
Ez a program hatékonyan fejlesztheti
a résztvevõ gyermekek környezettu-
datosságát, akik a családtagjaik szá-
mára is példát mutatnak.  

A KATEGÓRIÁK HELYEZETTJEI:
11..  AAzz  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  ppaappíírrhhuullllaaddéékk  

11  ffõõrree  jjuuttóó  mmeennnnyyiissééggéétt  tteekkiinnttvvee::
I. helyezett: a tabajdi Református Ál-
talános Iskola (138,5 kg/fõ) (3740 kg)
150 ezer Ft pénzjutalomban részesült;
II. helyezett: a székesfehérvári Hétve-
zér Általános Iskola (62,7 kg/fõ)
(37280 kg), 100 ezer Ft pénzjutalom-
ban részesült;
III. helyezett: a Munkácsy Mihály Ál-
talános Iskola (48,5 kg/fõ) (18320 kg),
50 ezer Ft pénzjutalomban részesült;
22..  AAzz  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  PPEETT  ppaallaacckk  11  ffõõrree

jjuuttóó  mmeennnnyyiissééggéétt  tteekkiinnttvvee::  
I. helyezett: a Kálozi Arany Alma
Óvoda (1,8 kg/fõ) (180 kg), 50 ezer Ft
pénzjutalomban részesült;
33..  AAzz  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  fféémmhhuullllaaddéékk  11  ffõõrree

jjuuttóó  mmeennnnyyiissééggéétt  tteekkiinnttvvee::  
I. helyezett: a lepsényi Fekete István
Általános Iskola (3,13 kg/fõ) (980 kg),
50 ezer Ft pénzjutalomban részesült;
44..  AAzz  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  eelleekkttrroonniikkaaii  hhuullllaa--

ddéékk  11  ffõõrree  jjuuttóó  mmeennnnyyiissééggéétt  tteekkiinnttvvee::  
I. helyezett: a lepsényi Fekete István
Általános Iskola (7,35 kg/fõ), 50 ezer
Ft pénzjutalomban részesült;
55..  AAzz  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  sszzáárraazzeelleemmeekk  11  ffõõ--

rree  jjuuttóó  mmeennnnyyiissééggéétt  tteekkiinnttvvee::  
I. helyezett: a Jenõi Általános Iskola
0,08 kg/fõ, 50 ezer Ft pénzjutalomban
részesült.

2 •  F e j é r  L a p

M e g y e i  h í r e k

2008. április 25-én a Szent György-
heti Vigasságok keretében a Mór és
Pusztavám Közös Hegyközség és a
Radó Antal Könyvtár és Mûvelõ-
dési Központ átadta a nagy gyûjtõ-
munkával, kreatív önkéntesek ön-
zetlen segítségével összeállított, a
Móri borvidék jelenét bemutató
tárlatát a Lamberg-kastély Pince-
galériájában. A cél egy olyan kor-
szerû, látványos, de mégis a ha-
gyományokon alapuló állandó be-
mutatóhely létrehozása, ahova ha
betér a Mórra látogató (bor)turis-
ta, valódi képet kap a borvidéki
nyitott pincékrõl, az itt mûködõ
borkultúrához kapcsolódó szerve-
zetekrõl, egyesületekrõl, esemé-
nyekrõl. Itt lehetõsége van megmu-
tatni borait és a borhoz kapcsoló-
dó rendezvénykínálatát Mór mel-
lett Csókakõ, Csákberény, Söréd,
Zámoly településeknek is. Ezzel a
kiállítással szeretnének példát is
mutatni, hiszen egy ilyen kis bor-
vidék, mint a móri, csak összefo-
gással tudja megmutatni magát,
értékeit a világnak.

Móri borvidéki
kiállítás 

Az Agárdi Termálfürdõ értesíti a
Fejér megyében élõ és alkotó kép-
zõ- és iparmûvészeket, hogy a
Gyógyfürdõ galériájában díjmen-
tesen kiállítási lehetõséget biztosít
2008. augusztusától. Kérik, hogy
akik szeretnének kiállítani, jelent-
kezzenek 2008. május 31-ig a 06-
30-479-02-55-ös mobiltelefonszá-
mon (hétköznapokon délelõtt 10-
12 óra között).

Lehetõség
alkotóknak 
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A megyei közgyûlésen történt
Nagy fontosságú ügyeket tárgyalt az áprilisi megyei közgyûlés,
többek között az egészségügy és a nemzeti emlékhely finanszí-
rozásával kapcsolatos kérdéseket. Az önkormányzatok
nemzetbiztonsági megfigyelése elleni közös tiltakozó nyi-
latkozat megszavazása elõl a szocialista frakció képviselõi
elzárkóztak, majd az ülésrõl is távoztak. 

z ülés kezdetén dr. Simon László
megyei rendõrfõkapitány szá-
molt be Fejér megye bûnügyi,
közbiztonsági helyzetérõl. Majd

fontos döntések születtek a megyében
futó nagyobb projektek elkezdésérõl,
illetve a meglévõk folytatásáról. Ezek
közül is az egyik legjelentõsebb a Fe-
jér Megyei Szent György Kórházat
érintõ tömbösítés. Ennek a program-
nak a keretében a tízmilliárd forinton
felüli beruházási költséghez kell biz-
tosítania a megyei önkormányzatnak
az 1,2 milliárd forintos önrészt. Szin-
tén döntés született arról, hogy
Enying és Sárbogárd járóbeteg ellátá-
sának javítása érdekében a megyei ön-
kormányzat, a szükséges önrészeket
teljes körûen (44-44 millió forintos
összegben) biztosítja.

Kiemelkedõ jelentõségû feladatnak
számít Székesfehérvár és Fejér megye
közös beruházása, a Nemzeti Emlék-
hely ügyének végsõ rendezése. Dr. Ba-
logh Ibolya elnök asszony elmondta, a
fejlesztésekkel kapcsolatosan rossz hí-
rek láttak napvilágot. Két esztendeje
Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke

– úgy is mint a Nemzeti Emlékhely
kuratóriumának elnöke – ígéretet tett
arra, hogy miután országos jelentõsé-
gû projektrõl van szó, a szükséges ön-
részhez a forrásokat a kormány bizto-
sítani fogja. Ezzel szemben néhány
hete kiderült, hogy sem a város, sem a
megye nem kapja meg az államtól az
ígért összeget. Így az önrészt a két ön-
kormányzatnak kell állnia. Ez a me-
gye számára 84 millió forintot jelent.
A közgyûlés megszavazta az összeg
biztosítását. Ezzel együtt döntött a
testület egy olyan megállapodásról is,
amely azt tartalmazza, hogy a Koro-
názó téri épületet átveszi a várostól.
Az ott kialakított Prépostsági Múzeu-
mot a projekt „utánkövetési” idõsza-
káig a megye mûködteti. A közgyûlé-
sen döntés született a Velence-tavi Ví-
zi Sportiskola (VVSI) mûködtetésérõl
is. Az alapító okirat véglegesítésre ke-
rült és elkészült a vagyonkezelési
szerzõdés is. Elkezdõdhet az a munka,
amely – most már gazdasági társaság
keretein belül – a remények szerint
látható és eredményes változásokat
fog hozni. – SZÜCS

A

KIVONULT A SZOCIALISTA FRAKCIÓ
A Fejér Megyei Közgyûlés nyilatkozatban tiltakozott az önkormányzatok
titkos eszközökkel történõ megfigyelését lehetõvé tévõ 3011/2008-as kor-
mányhatározat ellen. A nyilatkozat elfogadását követõen a szocialista képvi-
selõk felháborodásuk kifejezéseként elhagyták az üléstermet, a további testü-
leti munkában nem vettek részt. A szocialista képviselõk szerint a helyható-
ságok lehallgatására, titkos megfigyelésére csak akkor került volna sor, ha azt
az önkormányzat vezetõi kérik. (A kormányhatározat szövegében azonban
nem szerepelt ilyen feltétel.)

Dr. Balogh Ibolya megyei elnök kifejtette: elfogadhatatlannak tartják,
hogy kormányhatározattal hozzanak önkormányzati szervekre vonatkozó
döntéseket, majd hozzátette, ezt a fajta eljárást alkotmánysértõnek tartják.
Véleménye szerint elfogadhatatlan az is, hogy ilyenfajta megfogalmazások-
ba burkolják bele a politikusok lehallgatását, megfigyelését. 

„Ha ma hazánkban bárkit, aki politikai tevékenységet folytat, meg lehet
figyelni, akkor itthon nem létezik demokrácia. Ez ellen pedig minden esz-
közzel tiltakoznunk kell!” – mondta az elnök asszony.

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

HIRDETÉS

22000088..  mmáájjuuss  1188--áánn,, vasárnap 
10 órától 18 óráig egész napos 
rendezvénnyel vár mindenkit a
Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és
Könyvtár. (Gárdony, Gárdonyi
Géza u. 1.)
Több tucat iparmûvész, festõ, gra-
fikus, fotós, harcmûvész, zsonglõr,
író, költõ, folyóirat, könyvkiadó,
nyomda, bábmûvész, gyermek-
színjátszó, humorista, énekes,
táncmûvész, néptáncos, muzsikus,
elõadómûvész kínálja produkció-
ját, mutatja be portékáját.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége négy kama-
rai díj adományozásáról döntött.
Szuna József „Év vállalkozója”-
díjban, Domján János egyéni vál-
lalkozó „Életmûdíj”-ban, Kóber
Károly rendõr õrnagy, a Móri
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osz-
tályának fõnyomozója „Fejér me-
gye gazdasága védelméért” kama-
rai rendõrségi díjban részesült.
Méhes Mónikát, lapunk munkatár-
sát a „Fejér megye gazdaságáért”
sajtódíjban részesítette a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara.  

Kamarai
díjazottak

Májusi mustra
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ûvészeti értékeinket, kulturális ja-
vainkat óvni kötelesség – véli dr.
Balogh Ibolya, a megyei közgyû-
lés elnök asszonya. – Az Õszi világ

címû alkotás az elnöki szobában volt ki-
függesztve mindig. Örömmel tölt el az
érzés, hogy a méltatlanul elhanyagolt
képet eleven színeiben és hangulatában
láthatjuk viszont – régi kincsét kapta
vissza a megye a sikeres restauráció után.

– Mednyánszky igen termékeny fes-
tõ volt, mintegy három-négyezerre te-
hetõ olajképeinek száma, nincsenek a
hagyományos értelemben vett fõmûvei
– mondja Izinger Katalin mûvészettör-
ténész. A mûvész szülõföldjét, a Felvi-
déket hátrahagyva megörökítette a pá-
rizsi nyomornegyedek lakóit éppúgy,
mint a háború sebesültjeit önkéntes ha-
difestõként. Tájképei nem a természeti
környezet szolgai másolatai, rajtuk a
festõ érzelemvilágának összetettsége
tetszik át, amolyan rejtett önportrék.

– Restaurálni az õ munkáit magasz-
tos érzés, több alkalommal volt már
hozzá szerencsém – egészíti ki Szeder-
kényi Nikolett restaurátor a mûvészet-
történész gondolatait. – Igyekeztem
„belehelyezkedni” ebbe a képbe is, és ap-
rólékos munkával, szinte pontonként
próbáltam visszaadni az alkotás eredeti
színeit, légiességét. A festék és az alapozó
réteg több helyen lepergett már, a lakko-

zás egyenetlenül oszlott el a felületen, s
több helyen úgy megsötétedett, hogy a
fák eredeti finom „csipkéibõl” nem le-
hetett látni semmit. Érdekesség, hogy a
mûvész aláírása érintetlen maradt. Nem
kezdte ki az idõ, és a korábbi felújítási
munkálatok során is megkímélték a
kézjegyét.

– Mednyánszky Lászlót nemcsak
mûvészete, hanem emberi nagysága
miatt is becsülöm – mondja Szollár
László vállalkozó, aki a megyei önkor-
mányzattal együtt vállalta a restaurá-
lás költségeit. – Jómagam nagyon sze-
gény családban nõttem fel, és van egy
emlékezetes történetem, amit a gyer-
mekeimnek mesélek el néha, okulásul.
Egyik télen kaptam egy csizmát. Aztán
enyhült az idõ, s mivel új cipõre nem
jutott pénz, édesanyám levágta a láb-
beli szárát, így lett belõle félcipõ. Azu-
tán beköszöntött a nyár, és én ugyan-
azt a csizmát hordtam tovább, orr és

sarok nélkül. Az osztálytársaim kine-
vettek, s akkor megfogadtam, hogy ha
felnövök, megpróbálok sikeres lenni,
és sosem fogom sajnálni az adományt a
rászorulóktól, mert örök leckét kap-
tam a kiszolgáltatottság érzésébõl.
Legalább ennyire fontosnak tartom
azok munkáját, akik dokumentálják a
valóságot. Mednyánszky ilyen volt:
engedve az arisztokratikus gõgbõl
nyakába vette a világot, hogy megörö-
kítse, mivel jár a betegség és a háború.

– MÉHES MÓNIKA

M e g y e i  h í r e k

Arisztokrata családba születni adomány volt a 19. században. Az
úri életformáról csak az mondott le önként, aki bolond volt –
vagy mûvész. A Monarchia vándora, Mednyánszky László
átlépte nemcsak az országok, hanem a társadalmi rétegek közti
választóvonalakat is. Õszi világ címû festményét a megyeháza –
Fejér Megye Önkormányzata és Szollár László vállalkozó
jóvoltából – újra eredeti formájában õrzi.

Az érintetlen kézjegy

Nézd a tájat, látod a portrét

A köztársasági elnök az Értékõrzõ
tájak és emberek Magyarországon
címû országjáró sorozatának ne-
gyedik állomásaként  a Duna-Ipoly
Nemzeti Parkba látogatott április
elsõ napjaiban. „Az országjárással
szeretném felhívni a figyelmet ar-
ra, milyen óriási természeti érté-
kek vannak Magyarországon” –
mondta Sólyom László, aki körút-
ja során több Fejér megyei telepü-
lést is felkeresett. Bicskén együtt
ebédelt a térség polgármestereivel,
majd a csákvári Geszner-házba lá-
togatott, ahol elõadást hallgatott a
Vértes Natúrparkról. Ezután az
államfõ a pákozdi katonai emlék-
helyen koszorúzott, majd onnan
Nánasdladányba utazott, ahol ta-
lálkozott a Nádasdy Alapítvány
kuratóriumának küldöttségével. 

Elnöki túra
Fejérben

HIRDETÉS

M
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A megyei diáktalálkozó – a di-
ákok mûvészeti fesztiválja –
évek óta szép hagyomány Fejér
megyében. Ez évben Fejér Me-
gye Önkormányzata és Duna-
újváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata rendezésé-
ben, a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakmai és Szakszolgáltató In-
tézet és a Megyei Mûvelõdési
Központ szervezésében tartot-
ták a Fejér Megyei Diáknapok
rendezvénysorozatát április 12-13-án, Dunaújvárosban. A találkozón kö-
zépfokú oktatási intézmények tanulói vehettek részt, akik betöltötték 14.
életévüket. Az eredményekrõl április 13-án a Bartók Kamaraszínház és
Mûvészetek Házában rendezett díjátadó ünnepség és gálamûsor keretében
értesülhettek a résztvevõk.

KATEGÓRIADÍJAT SZERZETT PRODUKCIÓK: Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Pausa
Kamarakórus, szólóének – kamarakórus kategória; Váci Mihály Ipari
Szakképzõ Iskola, Muzamel Mihály, vers- és prózamondás kategória;
Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium, Interludus, diákszínpad kategó-
ria; Hang-Szín-Tér Mûvészeti Iskola, Hang-Szín-Tér Tizedikesek, 
rock – jazz – mai dal kategória; Petõfi Sándor Gimnázium Szakközépis-
kola, Árvalányhaj, népzene – néptánc kategória; Hermann László Zene-
iskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola, Rónaszéki Mónika, szólóhang-
szer – kamarazenekar kategória; Petõfi Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Négy Lány, moderntánc – jazzbalett kategória; Petõfi Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola, László Sarolta, képzõ- és iparmûvészet
kategória.

KÜLÖNDÍJAT SZERZETT PRODUKCIÓK: Széchenyi István Gimnázi-
um, Széchenyi István Gimnázium Vegyeskara, szólóének – kamarakó-
rus kategória; Táncsics Mihály Gimnázium, Félmanók, vers- és próza-
mondás kategória; Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, TEDI
(Telekis Diákszínpad), diákszínpad kategória; Vasvári Pál Gimnázium,
Schneider Réka, rock – jazz – mai dal kategória; Hermann László Ze-
neiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola, Zsikó-Dömény Duó, nép-
zene – néptánc kategória; Vasvári Pál Gimnázium, Ferencz Péter, szó-
lóhangszer – kamarazenekar kategória; Bánki Donát Gimnázium és
Szakközépiskola, Ujvári Boglárka, moderntánc – jazzbalett kategória;
Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola, Pálfi Balázs, képzõ- és ipar-
mûvészet kategória. 

Dunaújváros MJV Önkormányzatának Különdíját a Széchenyi István
Gimnázium kapta, a diáknapokon nyújtott eredményes szereplésért. Fejér
Megye Önkormányzatának Különdíját a Petõfi Sándor Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium (Sárbogárd) kapta, a diáknapokon nyújtott
eredményes szerepléséért. Székesfehérvár Megyei Jogú Város különdíját a
Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola kapta, a diáknapokon
nyújtott kiváló teljesítményéért. A Fesztivál-díjat a Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközépiskola kapta mint a diáknapokon legeredményeseb-
ben szereplõ középiskola. 

Fejér Megyei
Diáknapok

A 
K

lu
bm

oz
i a

 N
em

ze
ti 

K
ul

tu
rá

lis
 A

la
p, 

a 
M

ag
ya

r M
oz

gó
ké

p K
öz

al
ap

ítv
án

y, 
Sz

ék
es

feh
ér

vá
r M

JV
 Ö

nk
or

m
án

yz
at

a 
és

 F
ejé

r M
eg

ye
 Ö

nk
or

m
án

yz
at

a 
tá

m
og

at
ás

áv
al

 m
ûk

öd
ik

.

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

2008. május 2-3., 18 óra és 5-6-án 20 óra
MEDÚZÁK

Színes francia-izraeli film

2008. május 2-3., 20 óra és 5-6-án 18 óra
LASSÚ TÜKÖR
Színes magyar film

2008. május 8., 16 óra
CARAVAGGIO

Színes angol film (l986), belépõdíj: 300 Ft

2008. május 8-10-ig és 13-án, 18 és 20 óra
NEM VÉNNEK VALÓ VIDÉK

Színes amerikai thriller

2008. május 15-17-ig 18 óra 
és 19-20-ig 20 óra
BAKKERMANN

Színes magyar filmvígjáték

2008. május 15-17-ig 20 óra 
és 19-20-ig 18 óra

RED ROAD
Színes angol-dán film

2008. május 22., 16 óra 
MOSZKVA TÉR

Színes magyar film (2001), 
belépõdíj: 300 Ft

2008. május 22-24-ig 18 óra
és 26-27-ig 20 óra 

MAJDNEM SZÛZ
Színes magyar film

2008. május 22-24-ig 20 óra
és 26-27-ig 18 óra 
HALLAM FOE

Színes amerikai romantikus dráma

2008. május 29., 17 óra 
SAJÁT HALÁL

Forgács Péter filmje Nádas Péter írásából

2008. május 30-31-ig 18 óra 
és június 2-3-ig 20 óra
MÁSIK BOLYGÓ

Színes magyar dokumentum játékfilm

2008. május 29-31-ig 20 óra 
és június 2-3-ig 18 óra

TAKVA – AZ ISTENFÉLÕ 
MUHARREM

Színes törtök-német film

2008. május 19-23-a között a Reneszánsz Év
alkalmából Shekhar Kapur Elizabeth: 

Az aranykor címû Oscar-díjas filmjét elõzetes
egyeztetés alapján iskolai csoportok számára

kedvezményesen vetítjük.
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Együtt a megye 
idegenforgalmáért
ÁÁpprriilliiss  99--éénn  ttuurriisszzttiikkaaii  kkoonnffeerreenncciiáánnaakk  aaddootttt  hheellyyeett  aa  mmee--
ggyyeehháázzaa..  AA  sszzaakkmmaaii  nnaapp  pprrooggrraammjjáátt  ddrr..  BBaalloogghh  IIbboollyyaa,,  aa
mmeeggyyeeii  kköözzggyyûûllééss  eellnnöökkee  nnyyiittoottttaa  mmeegg,,  mmaajjdd  eellõõaaddáássookk
hhaannggzzoottttaakk  eell  aazz  iiddeeggeennffoorrggaalloomm  ffeejjlleesszzttéésséénneekk  lleehheettssééggeess
iirráánnyyaaiirróóll,,  eesszzkköözzeeiirrõõll,,  iilllleettvvee  ppáállyyáázzaattii  ffoorrrráássaaiirróóll  iiss..

Dr. Balogh Ibolya a megnyitó beszédében elmondta, vé-
leménye szerint Fejér megye történelmi és kulturális érté-
kei, természeti szépségei nem ivódtak eléggé a köztudatba.
„Önkormányzatunk segíteni fog abban, hogy a települések
bekapcsolódjanak az idegenforgalmi vérkeringésbe, javuljon
köztük  az együttmûködés, szorosabb legyen a kapcsolattar-
tás” – mondta az elnök asszony.

„Az idegenforgalmi szakma humán- és anyagi erõ-
forrás igénye nagy, a települési, térségi összefogás pedig
kezdetleges” – mutatott rá a terület hiányosságaira elõ-
adásában Garán Éva címzetes docens, Szár község pol-
gármestere. Majd hozzátette: „a turisztika ugyanakkor
azért fontos, mert összefogja a gazdasági ágazatokat és a
természeti értékek megóvására ösztönöz.”

„A turizmusra vonatkozó legalapvetõbb kérdések
jogszabályi háttere jelenleg rendezetlen” – hívta fel a
résztvevõk figyelmét Tóth Erika, Fejér Megye Közgyû-
lése Nemzetközi Kapcsolatok és Turisztikai Ügyek Bi-
zottságának elnöke. A turizmusról szóló törvény megal-
kotását a tevékenység komoly gazdaságpolitikai szerepe
is indokolja.

Településõri
program indult

Április közepén vette kezdetét
a megyében az az újszerû kez-
deményezés, melynek során öt
településen kezdi el munkáját a
településõrség. A szervezet a
rendõrség és a polgárõrség te-
vékenysége mellett, azok
munkáját segítve, kiegészítve
ügyel a közbiztonságra.

alsay István, a program kezdemé-
nyezõje, a megyei közgyûlés alel-
nöke elképzeléseirõl elõzetesen
konzultált dr. Simon László ezre-

dessel, Fejér megye rendõrfõkapitányá-
val és Zimmermann Józseffel, a Közép-
Dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont igazgatójával. Kikérték Cseh Ist-
ván, Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Önkormányzatának képviselõje, a pol-
gárõrség országos parancsnokhelyette-
sének véleményét is, aki a kezdeménye-
zést örömmel fogadta. 

A program elindulása kapcsán ren-
dezett fórumon a résztvevõk hangsú-
lyozták, szeretnék elkerülni, hogy a
polgárõrség áldozatos és önkéntes
munkáját megzavarják. Balsay István
elmondta, elsõsorban azok a települé-
sek jöttek számításba, ahol jelentõs
mértékben elszaporodtak a bûncselek-
mények, lopások, és károkozások.
Ezért esett a választás elsõ körben Me-
zõfalvára, Sárkeresztúrra, Kálózra és
Sárosdra. A településõri tevékenység-
ben – a munkaügyi központ tájékoz-
tatása szerint – 15 fõ egy évi foglalkoz-
tatására van lehetõség, akik közhasz-
nú munkásként fognak dolgozni, a
munkáltató a terület önkormányzata
lesz. Dr. Simon László fõkapitány a
megbeszélésen arról szólt, hogy a me-
gyében vannak olyan települések, me-
lyek az elmúlt év végére kialakult
rendõrhiány következtében negatív
helyzetbe kerültek. Több településen

hiányzik a körzeti megbízott, és van-
nak rendõrõrsök, ahol komoly lét-
számproblémákat tapasztalni. Szólt
arról is, hogy amíg a nyugdíjba vonult
rendõrök utánpótlása megtörténik, s
amíg a rendõr szakközépiskolákban
végzett fiatalok a szolgálati helyükre
nem kerülnek, addig is szükség van
cselekvésre. Ezért is vette jó szívvel az
alelnök úr kezdeményezését. A rend-
õrség kész minden szakmai támoga-
tással segíteni a településõröket, az ön-
kormányzatokat. 

Mindezekhez a gondolatokhoz
csatlakozott Cseh István önkormány-
zati képviselõ, a polgárõrség országos
parancsnokhelyettese, aki elmondta, a
kezdeményezést jó szívvel veszi a pol-
gárõrség és támogatja is azt. 

Varga Gábor, Cece polgármestere, a
megyei önkormányzat Kistérségi és Re-
gionális Bizottságának elnöke a tervezett
program finanszírozási részleteirõl szá-
molt be. Elmondta, hogy olyan javasla-
tot kíván beterjeszteni, amelyben a pro-
jekt anyagi támogatására ajánlanának
fel összeget, s amelyet a kiválasztott te-
lepülések között egyenlõ részben oszta-
nának fel. A program megvalósításához
szükséges támogatás nagyobb része,
mintegy kilencven százaléka a Regioná-
lis Munkaügyi Központtól érkezik, a te-
lepüléseknek a fennmaradó tíz százalé-
kot kell felvállalniuk a közhasznúsági és
közcélú foglalkoztatási alapjukból.

– SZÜCS GÁBOR

B
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„Ne hagyjátok a templomot és az isko-
lát!” – Reményik Sándor költeményé-
nek verssorát választották címeként an-
nak a közgyûlési határozatnak, amelyet
Balsay István alelnök és Nagy Sándor
önkormányzati képviselõ terjesztett a
február 28-i közgyûlés elé. A határozat
értelmében a megyei vezetés ilyen mó-
don emelte fel szavát a vidéki iskolák so-
rozatos és folyamatos bezárása ellen. A
március 31-én megtartott Futólánc a
kisiskolákért címû országos tiltakozó
akcióhoz, melyet több országos szerve-
zet, így az Élõlánc Magyarországért
Mozgalom, a Nemzeti Fórum és a Peda-
gógusok Demokratikus Szakszervezete
kezdeményezett, a Fejér Megyei Ön-
kormányzat is csatlakozott. 

A közgyûlés határozata értelmében a
Fejér Megyei Önkormányzat ezzel a
megmozdulással kívánja felhívni a kor-
mányzat és a Parlament figyelmét arra,
hogy az oktatásügybõl kivont milliár-
dok olyan folyamatokat indítanak el,
melyek az ország jövõjére is kihatással
lesznek. Ezzel a kezdeményezéssel a
Megyei Önkormányzatok Országos
Szövetségét és a megye országgyûlési
képviselõit kívánják felkérni arra, hogy
tiltakozzanak az iskolabezárások ellen.

A határozatban megfogalmazotta-
kat megküldték a kormány, az Ország-
gyûlés, az Élõlánc Magyarországért
Mozgalom, a Nemzeti Fórum és a Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete számára is.

Balsay István lapunk érdeklõdésére
elmondta, az országos megmozdulá-
son megyénk hat településének diákjai
vettek részt. Füle, Jenõ, Mátyásdomb,
Mezõkomárom, Tabajd és Zichyújfalu
iskolájának tanulói a futólánc-akció
során Káposztásmegyertõl tették meg
az utolsó 13 kilométert a magyar Or-
szággyûlés épületééig. A közgyûlési
határozatot, illetve a hat megyei köz-
ség közös tiltakozó petícióját Balsay
István és Nagy Sándor képviselõk ad-
ták át Szili Katalinnak, az Országgyû-
lés elnökének.

Az Élõlánc a kisiskolákért kezde-
ményezés által szervezett helyi és
országos fórumokon egyetértés ala-
kult ki az elmúlt években foganato-
sított, a kisiskolák mûködését elle-
hetetlenítõ intézkedések megítélé-
sében. A résztvevõk szerint a meg-
szorítások egyedül a költségvetési
források kivonását, illetve átcso-
portosítását szolgálják, ugyanakkor
jóvátehetetlen károkat okoznak a
településeknek, amelyek az isko-
lákkal elveszítik utolsó közösség-
formáló és kultúraközvetítõ intéz-
ményeiket – áll egyebek mellett a
petícióban.

– SZÜCS

Fejér megyébõl hat település iskoláinak diákjai vettek részt ab-
ban a futólánc-akcióban, amelyet országos megmozdulás kere-
tében több szervezet kezdeményezett a vidéki intézmények
megmentése érdekében. Fejér megye önkormányzata is részt
vett a tiltakozó akcióban.
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Akciót szerveztek a kisiskolák megmaradásáért 

Országos futólánc

z Ovi-Zsaru programban az apró-
ságok könnyed játékos foglalkozás
keretében ismerkedhettek meg a
környezetükben rejlõ veszélyekkel

és a velük szembeni helyes magatartás-
sal. Elmondható, hogy az Ovi- Zsaru
programsorozat mind a szülõk és peda-
gógusok, mind a gyermekek körében
nagy sikernek örvendett. A foglalkozáso-
kat az elmúlt év õszén, a Székesfehérvá-
ri Hétpettyes Óvodában kezdték el. A he-
tente megrendezett foglalkozások kere-
tében a gyerekek rendõrségi szakembe-
rekkel találkozhattak. Az alkalmak ál-
landó résztvevõjének számított a prog-
ram két szimbolikus figurája, Rendõr
Robi és Rosszcsont Ricsi kézibábok. 

A foglalkozás hat modulból tevõdött
össze. A témák érintették a helyes közle-
kedés és otthon tartózkodás szabályait,
felhívták a figyelmet a gyógyszerek,
vegyszerek veszélyeire és a gyermekek
arról is hallhattak, mi a teendõ akkor, ha
otthonukba idegen személy csenget be.

A programsorozat záróakkordjaként a
Hétpettyes Óvoda és egy agárdi óvoda
négy csapata mérhette össze a tudását
képösszerakásból, közlekedési ismeretek-
bõl az ügyességi versenyek során. Érdek-
lõdésünkre dr. Vörös Ferencné rendõr al-
ezredes, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Osztályának ki-
emelt fõelõadója elmondta, az óvodások
ügyesen, nagy igyekezettel vettek részt a

feladatokban. Rendõr Robi és Rosszcsont
Ricsi tanácsaira is odafigyeltek. Tapaszta-
lat szerint a rendõrfigurával a gyerekek
barátibb, közvetlenebb kapcsolatot képe-
sek kialakítani, hiszen méreteiben köze-
lebb van hozzájuk, mint egy valódi rend-
õr. A program iránt fokozott érdeklõdés
mutatkozik más intézmények felõl is. Ha-
sonló foglalkozások jelenleg is folyamat-
ban vannak a Fejér megyei Ercsi és Perkáta
óvodájának egy-egy csoportjában. 

„Szeretnénk a megye valamennyi
óvodai intézményébe eljutni” – mondta
dr. Vörös Ferencné. A program, amely
egyébként országos szinten is egyedülál-
lónak számít, az alezredesnõ saját elkép-
zelésén alapul. – SZÜCS

Sikeres a Fejér megyei Ovi-Zsaru program

A

Április 9-én, szerdán fejezõdött be a Székesfehérvári Hétpety-
tyes Óvodában az a bûnmegelõzési programsorozat, amelynek
keretében az országban elsõként rendõrségi szakemberek inter-
aktív foglalkozást tartottak gyermekeknek. 
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Fejér Megyei Szent György Kór-
házban az elmúlt év decemberének
elsõ napjaiban kezdõdött el az a
szervezeti átalakítás, melynek ré-

vén létrejöhetett az új Mozgásszervi Se-
bészeti Centrum. A néhány hónapos
múlttal rendelkezõ egység kialakítását
ésszerûségi elvek tették indokolttá. A 126
ágyas centrum része
az ortopédiai, a tra-
umatológiai, a kéz-
és sportsebészeti
részleg, amely kö-
zös koordinálással
mûködik – mondta
dr. Bucsi László.

Az egyesítés eredményeként megol-
dódott a korábban sok gondot okozó

ügyeleti rendszer megszervezése. Lehe-
tõvé vált a mûtõk rugalmas és maximá-
lis kihasználtsága, a járóbeteg-ellátáson
belül pedig a tényleges igényeknek
megfelelõen osztották be munkára a nõ-
véreket és az asszisztenseket. Dr. Bucsi
László fõorvos elmondta, tapasztalata
szerint a világban egyre több helyen, így
Nyugat-Európában is igyekeznek a két
szakterületet összevonni. Ezt az is indo-
kolja, hogy a két orvosi szakmának
szinte azonos a mûszerparkja és a mûtõ-
igénye. Ezek a törekvések azonban –
történelmi sajátosságokból fakadóan –
itthon nem valósíthatóak meg egyik
napról a másikra. Az ortopédiát és a tra-
umatológiát nem lehet egyszerûen
„csak” összevonni, hiszen a szakorvosi

képzések is különbözõek voltak koráb-
ban. A Magyar Ortopéd Társaság –
amelynek a székesfehérvári fõorvos az
elnöke – és az Ortopédiai Szakmai Kol-
légium a szakmai azonosságok ismere-
tében döntött úgy néhány éve, hogy ja-
vasolja a közös ortopéd-traumatológus
szakorvosi képzést. A két szakterületen
elsõként szakvizsgát tett orvosok tavaly
már munkába is álltak. Az ortopédiai és
traumatológiai osztályok a jövõben is
külön mûködnek. Hozzájuk csoporto-
sítva további két új egységben, a kézse-
bészeti és sportsebészeti részlegben foly-
tatják munkájukat az orvosok. 

„Az én szerepem voltaképpen hason-
ló a karmesteréhez. Szakmailag nem fo-
lyok bele a traumatológia munkájába, de
a zökkenõmentes mûködtetésért, a mû-
tõk megfelelõ kihasználtságáért, a járó-
beteg-rendelés ügyeletéért és a szakmai
továbbképzés rendjéért én vagyok a fele-
lõs” – hangsúlyozta a fõorvos. – SZÜCS

Az egészségügyben 
dolgozók ünnepe
SSzzíínnvvoonnaallaass  üünnnneeppsséégg  kkeerreettéébbeenn  eemmlléé--
kkeezztteekk  mmeegg  aa  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  SSzzeenntt
GGyyöörrggyy  KKóórrhháázz  ddoollggoozzóóii  aazz  iinnttéézzmméénnyy
ffeennnnáálllláássáánnaakk  110055..  éévvffoorrdduullóójjáárróóll..  EEzzúútt--
ttaall  rreennddhhaaggyyóó  mmóóddoonn  aa  ccssáákkvváárrii  ggyyóóggyy--
iinnttéézzeett  sszzíínnhháázztteerrmméébbeenn  rreennddeezzttéékk  aa
jjuubbiilleeuummii  aallkkaallmmaatt,,  aahhooll  sszzaakkmmaaii  eelliiss--
mmeerréésseekk  ááttaaddáássáárraa  iiss  ssoorr  kkeerrüülltt..

Az ünnepséget a Szent György Kórház
kórusának elõadása nyitotta meg, majd dr.
Kerkuska László, a Szent György Emlék-
bizottság elnöke köszöntötte a szép szám-
ban megjelent egészségügyi dolgozókat. A
megemlékezést dr. Dékány Erzsébetnek, a

csákvári gyógyintézet igazgató-fõorvosá-
nak elõadása követte, melybõl a résztve-
võk megismerhették az Esterházy család
által építtetett kastély történetét, majd a
benne kialakított intézmény sajátosságait
és a gyógyrehabilitációs lehetõségeket. Az
eseményen Csalai Kégl Miklós, a kórház-
alapító Kégl György unokája is részt vett.
Az ünnepségen dr. Szabó László, a Szent
György Kórház fõigazgatója adta át a
Szent György emlékérmeket és kitünteté-
seket. A dr. Romhányi György emlék-
plaketteket dr. Derényi Gábor, a Magyar
Orvosi Kamara elnöke és dr. Altorjay
András kuratóriumi elnök nyújtotta át az
arra érdemesült kollégáknak. A fõorvosi és
adjunktusi kinevezéseket dr. Szabó László
és dr. Jachmczyk György orvos-igazgató
adta át az egészségügyben dolgozó mun-
katársaknak. Végül a Szent György napi
pályamunkák eredményeit dr. Madácsy
László, a Tudományos és Oktatási Bizott-
ság elnöke hirdette ki. A rendezvény a
Szózattal zárult.

„A csákvári kórház jelenleg 240 ággyal
rendelkezik, legfõbb sajátossága a rehabi-
litációs tevékenység” – mondta el lapunk-
nak dr. Dékány Erzsébet. Az ellátásra
szorulók jelentõs része krónikus tüdõ- és
belgyógyászati, mozgásszervi rendelle-
nességekbõl származó betegség, illetve
baleset vagy agyvérzés utáni rehabilitá-
cióra érkezik. „Az ilyen traumákon át-
esett betegeknek nagy szükségük van ar-
ra, hogy egészségük ismét helyreálljon és
visszakapják méltóságukat – hangsú-
lyozta az intézményvezetõ – éppen ezért
az itt dolgozó munkatársak igyekeznek
odaadó munkájukkal a gyógyulásban se-
gítségükre lenni.”

Egészségügyi pályázatok révén a
csákvári gyógyintézmény hidroterápiája
megújult, jelenleg a gyógytorna-fi-
zioterápiás helyiségeket újítják fel. A mû-
emléki felújításokra igencsak rászorul a
kastélyépület. Mivel a belföldi pályázati
lehetõségek megszûntek, csak uniós pá-
lyázatokban reménykedhetnek. – SZÜCS

8 •  F e j é r  L a p

M e g y e i  h í r e k

Mozgásszervi Sebészeti Centrumot alakítottak ki a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház szervezeti struktúrájának átalakítá-
sa során. Az új egység kialakításának szükségességérõl, mûköd-
tetésérõl adott tájékoztatót dr. Bucsi László osztályvezetõ fõor-
vos, egyetemi docens, a Magyar Ortopéd Társaság elnöke az 
április 7-én tartott sajtótájékoztatóján.

A

Mozgásszervi Sebészeti Centrum
jött létre a megyei kórházban
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I n t e r j ú

–– PPüünnkköössdd  öösssszzeeffoonnóóddootttt  aa  SSzzeennttlléélleekk
eelljjöövveetteelléénneekk  ééss  aa  kkeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázz
sszzüülleettéésséénneekk  üünnnneeppéénn  ttúúll  aa  mmeeggúújjuullááss
ffooggaallmmáávvaall  iiss..  AA  tteerrmméésszzeett  éélleettrree  kkeell,,  aazz
eemmbbeerr  ppeeddiigg  aajjáánnddéékkuull  kkaappjjaa  aa  „„ffeelliiss--
mmeerréésstt””..  MMiitt  iiss  jjeelleenntt  eezz  aa  bbeellssõõ  éébbrreeddééss??

– Azt, hogy belátom, bûnös ember
vagyok, és eztán Jézus Krisztust kö-
vetve szeretnék élni. Voltak nagy tár-
sadalmi ébredések, s van egyéni is,
amikor hagyom, hogy a Szentlélek
kezdjen a szívemben munkálkodni.

–– AAzz  eeggyyhháázzii  üünnnneeppeett  nnééppii  hhaaggyyoo--
mmáánnyyookk  eeggéésszz  ssoorraa  öövveezzttee,,  iillyyeenn  vvoolltt
ppééllddááuull  aa  ppüünnkköössddii  kkiirráállyyvváállaasszzttááss  ééss  aa
ppüünnkköössddii  kkiirráállyynnéé  jjáárrááss,,  aa  ppüünnkköössddööllééss
ééss  aa  mmáájjuussffaa  áállllííttááss,,  eezzeekkbbõõll  ttaalláánn  ccssaakk
aazz  uuttóóbbbbii  mmaarraaddtt  mméégg  sszzookkáássbbaann..
NNeemm  ffáájjóó,,  hhooggyy  aazz  eemmbbeerreekkbbeenn  mmáárr  aa
nnéépplléélleekk  sseemm  nnaaggyyoonn  mmuunnkkáállkkooddiikk??

– Igen, ezek a többnyire pogány
eredetû szokások is kihalóban vannak.
A pünkösdölés egy formája a reformá-
tus középiskolákban is élt. Az alsó ta-
gozatos diákok helyi kísérõvel végig-
járták a település református családjait

és pünkösdi köszöntõ verset mondtak
nekik, amiért pénzadományt, legátu-
mot, amolyan tanulmányi segélyt kap-
tak. Én magam is voltam pápai diák-
ként kislegátus annak idején. A legna-
gyobb baj azonban az, hogy a magyar-
ság egyszerûen nem érti Pünkösd üze-
netét, ami végtelenül egyszerû. Ami-
kor Pétertõl megkérdezték a Jeruzsá-
lemben õt hallgatók, hogy „Mit csele-
kedjünk, atyámfiai, férfiak?”, akkor õ
azt válaszolta, hogy „Térjetek meg és
keresztelkedjetek meg valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bûneitek bo-
csánatára és megkapjátok a Szentlélek
ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és
gyermekeiteké, sõt mindazoké is, akik
távol vannak, akiket csak elhív magá-
nak az Úr, a mi Istenünk.” Azon a na-
pon megkeresztelkedett mintegy há-
romezer lélek, ekkortól datáljuk a ke-
resztény egyház születését. Napjaink
Magyarországán sajnos kevesen van-
nak, akik befogadják a Szentlelket és az
Õ ajándékait. A népszokások kihalása e
folyamat természetes velejárója.

–– PPeeddiigg  vvoolltt  iiddõõ,,  aammiikkoorr  aa  „„ppüünnkkööss--
ddii  kkiirráállyyssáágg””  ffooggaallmmáátt  eeggéésszzeenn  kkoommoo--
llyyaann  vveettttéékk..  FFeerreenncc  JJóózzsseeff  kkiieeggyyeezzééss
uuttáánn  ttöörrttéénnõõ  mmeeggkkoorroonnáázzáássaa  eerreeddeettii--
lleegg  ppüünnkköössddhhééttffõõrree  eesseetttt  vvoollnnaa,,  áámm  eeggyy
éélleellmmeess  sszzeerrvveezzõõ  ffeellffiiggyyeelltt  aazz  iiddõõppoonntt
jjeelleennttõõssééggéérree,,  ééss  aannnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,
hhooggyy  aazz  uurraallkkooddááss  vvéélleettlleennüüll  ssee  lleeggyyeenn
„„ppüünnkköössddii  kkiirráállyyssáágg””,,  ppáárr  nnaappppaall  eell--
hhaallaasszzttoottttáákk  aa  jjeelleess  eesseemméénnyytt..

– Ha a mai politikai elit pünkösdi
királyai ennyire tisztában lennének
végtelennek hitt, Isten szemében
azonban kicsinyke hatalmuk korlá-
taival, talán alább adnának az „ural-
kodói” arroganciából.

–– ÁÁmm  nneemmccssaakk  aa  hhaattaalloommmmaall  bbíírróó--
kkaatt,,  hhaanneemm  aa  ttáárrssaaddaalloomm  sszzeeggéénnyy  rrééttee--
ggeeiitt  iiss  nneehhéézz  IIsstteenn  ffeelléé  ffoorrddííttaannii..  

– Európában legalábbis. A harmadik
világ országaiban, ahol egyre többen kö-
vetik Jézust, döbbenetes méreteket öltött
a keresztényüldözés. Mondják, hogy so-
ha nem haltak még meg olyan sokan
Krisztus nevéért, mint napjainkban.

–– AAzz  eellssõõ  ppüünnkköössddkkoorr,,  aa  JJéézzuuss  KKrriisszz--
ttuuss  ffeellttáámmaaddáássáátt  kköövveettõõ  5500..  nnaappoonn  aa  lleegg--
kküüllöönnfféélléébbbb  nneemmzzeettiissééggûû  eemmbbeerreekk  vveett--
ttéékk  kköörrüüll  aazz  aappoossttoollookkaatt,,  aakkiikk  mmááss--mmááss
nnyyeellvveenn  sszzóóllhhaattttaakk  aazzéérrtt,,  hhooggyy  mmiinn--
ddeennkkii  éérrttssee  IIsstteenn  iiggééjjéétt..  MMaa  mmáárr  sszziinnttee
mmiinnddeenn  oorrsszzáággbbaann  eelléérrhheettõõeekk  aa  bbiibblliiaa--
ffoorrddííttáássookk,,  mmiikköözzbbeenn  úúggyy  ttûûnniikk,,  aa  kköözzööss
nnyyeellvveett,,  KKrriisszzttuusséétt  eellffeelleejjttjjüükk  bbeesszzééllnnii..

– Ha mindenütt értenék és beszélnék
a szeretet nyelvét, nem itt tartana a világ,
annyi bizonyos. Bár én annak is örülnék,
ha kis hazánkban tudnánk vele élni.

–– MMiitt  jjeelleenntt  aazz,,  hhooggyy  aammiikkoorr  aa
MMeeggvváállttóó  úújjrraa  eelljjöönn,,  aa  vviilláággoott  bbûûnn,,
iiggaazzssáágg  ééss  ííttéélleett  tteekkiinntteettéébbeenn  ffooggjjaa
mmeeggííttééllnnii??

– Jézus maga mondta ezt a monda-
tot, s így magyarázta: Bûn az, hogy
nem hisznek énbennem. Igazság az,
hogy én az Atyához megyek és többé
nem láttok engem. Ítélet pedig az,
hogy a „világ fejedelme”, vagyis a Sá-
tán megítéltetett. 

–– AA  SSzzeennttlléélleekk  kkiiáárraaddáássaa,,  aa  VVeellee  vvaa--
llóó  ttöölltteekkeezzééss  eeggyyffaajjttaa  mmeeggsszzaabbaadduulláásstt
iiss  jjeelleenntt??

– Feltétlenül. Rengeteg megkötö-
zöttség van az emberek életében: alko-
hol, kábítószer, elfojtott, kezeletlen
családi problémák, stb. Ezektõl a  pszi-
chés, lelki, testi, gazdasági béklyóktól
a Szentlélek – ha hagyjuk – képes
megszabadítani. – MÉHES MÓNIKA

Mindannyian szeretnénk lelki megkötöttségek nélkül élni. Kér-
dés, hogy egyedül vállalkozunk arra, hogy levetkõzzük szoron-
gásainkat, önzésünket és félelmeinket, avagy nem szégyellünk
ehhez hathatós segítséget kérni. A Húsvétot követõ 50. nap ünne-
pének, vagyis Pünkösdnek alkalmából beszélgettem Péntek Lász-
ló lelkipásztorral, a Mezõföldi Református Egyházmegye espere-
sével arról, kitõl lehet ingyen kegyelembõl szabadulást nyerni.

Béklyók nélkül

A világ „fejedelme”
megítéltetett…
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE
A település nevének eredetére több le-
hetséges verzió is van. Lehet, hogy a
település régen egy Gan nevezetû em-
beré volt. Mások úgy tartják, hogy a
név szláv eredetû, de jelentheti a kö-
zépfelnémet „sziklagörgeteget” is.
Gánt elsõ említése 1193-ból való és III.
Béla oklevelében találhatjuk. A telepü-
lést a történelem viharai
ugyancsak megtépázták.
Többször szinte teljesen el-
néptelenedett. Így történt
ez például a török idõkben.
A törökök kiûzése után – a
bérmalevelek tanúsága sze-
rint – szénégetéssel fogla-
kozó szlovák telepesek lak-
ták a falut. Újabb forduló-
pont volt Gánt életében,
hogy 1757. május 20-án gróf
Lamberg Antal aláírta az
elsõ 93 német telepessel a
betelepítési szerzõdést. Az
Alsó-Ausztriából, Bajoror-
szágból és Svábföldrõl érkezettek két
évig adómentességet élveztek. Így vált
Gánt német településsé. A lakosság
nagy része ekkor még fõleg erdõgaz-
dálkodással foglalkozott. Újabb nagy
változást jelentett a település életében,
hogy Balás Jenõ székely származású

bányamérnök – akinek emlékszobát
alakítottak ki és emléktáblát állítottak a
településen található Vértes vendéglõ-
ben – felfedezte: a falu határában nagy
mennyiségû bauxitot rejt a föld mélye.
Az 1926-ban megnyílt bauxitbá-
nya Európa egyik leggazdagabb
lelõhelye volt. A falu élete egy
csapásra megváltozott. A bánya

munkát adott
nemcsak az itt
élõknek, hanem a
környék lakóinak
is. A település
fénykorában, a
XX. század elsõ
évtizedeiben a
külterületekkel
együtt mintegy
1500 lakója volt
Gántnak. A vi-
rágzást a II. vi-
lágháború törte
derékba. 1944-
45 fordulóján a

frontvonal három hónapig meg-
merevedett ezen a vidéken. A te-
rület többször is gazdát cserélt.
Még nagyobb csapást jelentett
az itt élõknek, hogy 1946-ban a
település német lakosságának
nagy többségét, több mint 900

embert kitelepítettek a németországi
Hessen tartományba. Újabb elvándorlá-
si hullám a bauxitbánya 1962-es bezá-
rása és a kormányzatnak a kistelepülé-
seket elsorvasztó törekvései miatt kö-
vetkezett be. Az akkori fiatalok szinte
kivétel nélkül a környezõ városokban
találtak új otthont maguknak. Jelenleg
830-an lakják Gántot. Ez a szám most
már évek óta nagyságrendjét tekintve
állandónak mutatkozik. 

A MAI GÁNT
Kovács László polgármester a jelenle-

gi nehéz gazdasági körülmények
ellenére is bizakodó a település

jövõjét illetõen. Az önkormány-
zat Gánt-bányatelepen építési
telkekkel várja az otthonkere-
sõket. A faluban teljesen kiépí-
tett az infrastruktúra. Van vil-

lany, vezetékes víz, gáz, szenny-
vízcsatorna és még szélessávú

internet-hozzáféréssel is rendel-
kezik a település. A következõ
nagy feladat az önkormányzat

számára a felszíni vízrendezés, a
csapadékvíz elvezetésének meg-
oldása lesz. Az elmúlt években
felújították az óvodát, melynek
konyháját az uniós követelmé-
nyeknek megfelelõen korszerû-
sítették. Megszépült a négy osz-
tályos általános iskola és a mû-

velõdési ház is. Gond csak a
gyermeklétszámmal van. Az
óvodában 25, az iskolában 16
gyermek tölti napjait. A fel-
sõ tagozatosok Zámolyra

M e g y e j á r ó

Kovács László,
Gánt 

polgármestere

Gánt Székesfehérvártól 24 km-re, a Vértes hegység belsejében
fekszik. A faluhoz tartozik ma Vérteskozma, Gánt-bányatelep,
Kápolnapuszta, Kõhányás és Gránás. Gánt a megye egyik
legkisebb lélekszámú települése.

GGáánntt

Község a Vértes belsejében
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M e g y e j á r ó

járnak, amely településsel oktatási tár-
sulást kötött Gánt önkormányzata. A
tavalyi évben szintén Zámollyal közö-
sen hozták létre a körjegyzõséget. De
ebbõl a helyi lakosság keveset érzékel.
„Amit csak tudunk, azt itt, helyben el-
intézünk” – mondja a polgármester. A
településen orvosi rendelõ is mûködik,
és munkahelyekben sincs hiány. „Aki
dolgozni akar, az talál magának mun-
kát, vagy itt a településen, vagy a nem
túl távoli Székesfehérváron” – teszi
hozzá a polgármester. Helyben két na-
gyobb munkaadó van. Az egyik a régi
bányatelep házaiból kialakított ápoló-
gondozó otthon, amelyet a megyei ön-
kormányzat tart fenn. A másik pedig a
dolomitbányászattal és -feldolgozással
foglalkozó Dolomit Kft. Ez utóbbi mû-
ködésébõl egyébként nem elhanyagol-
ható iparûzésiadó-bevétele származik
a településnek. „Ha ez nem lenne, na-
gyon nehéz anyagi helyzetben lenne az
önkormányzat” – mondja Kovács
László. Talán éppen az iparûzési adó-
nak köszönhetõ, hogy sok más önkor-
mányzattal ellentétben a gánti helyha-
tóság nincs eladósodva. „Hitelt csak és
kizárólag fejlesztésre vettünk és ve-
szünk fel, mûködésre nem” – mondja a
polgármester, majd hozzáteszi: „ugyan-
akkor nagy gondot jelent számunkra a
mai pályáztatási gyakorlat. Ilyen kis-
települések számára kevés a pályázati
lehetõség, vagy ha van is, az önrész
elõteremtése komoly anyagi terhet je-
lent.”

A település 6500 hektáros területe
teljes egészében tájvédelmi körzetben

fekszik. Ez olyan szempontból jelentett
hátrányt, hogy a rendszerváltoztatás
után itt senki nem kapott vissza földte-
rületet, hisz a törvény kimondta, hogy
védett területbõl nem lehet kárpótolni.
A mezõgazdasági tevékenység így szin-
te teljesen elhanyagolható. Csak a
Gránás településrészen lévõ szõlõk je-
lentenek ez alól kivételt. Persze a táj-
védelmi körzetnek elõnye is van, ez
pedig a turizmus. Gánt gyönyörû ter-
mészeti környezetben fekszik. Hétvé-
genként túrázók, tájfutók százai for-
dulnak meg a településen. Sõt elõfor-

dult már – például nemzetközi tájfu-
tóversenyek alkalmából –, hogy több
ezren is élvezhették a falu szépségeit.
A turizmusban rejlõ lehetõségeket az
önkormányzat is felismerte. A gánti
helyhatóság nemrég megvett egy régi
parasztházat, ebbõl szeretnének egy
tájházat létrehozni. De szorgalmaz-
zák a manapság oly népszerû falusi 
és erdei turizmus bõvítését is. 
Ennek érdekében az önkormányzat
Vérteskozmán és Gánton is turistahá-
zat üzemeltet. Hegyekben és látniva-
lókban valóban nincs hiány a faluban
és környékén. Említésre érdemes a ré-
gi bauxitbánya helyén létrejött Bauxit-
földtani Park, a Bauxitbánya múzeum
és a lovarda. Ugyancsak érdekes szín-
folt a településhez tartozó Vérteskozma
is, amely az 1946-os kitelepítés után
teljesen elnéptelenedett, azonban az
utóbbi évtizedekben a házakat eredeti
állapotuk szerint helyrehozták, így egy
skanzen-szerû üdülõfalu jött itt létre. 

Gánton élénk a közösségi élet is. A
német nemzetiségi hagyományokból
adódóan több nemzetiségi tánccsoport
és zenekar is mûködik a faluban. A tele-
pülés lakói ma is tartják a kapcsolatot a
kitelepített családokkal, amit az önkor-
mányzat hivatalos testvértelepülési
kapcsolattal is erõsít. De a hagyomány-
õrzés mellett van nyugdíjasklub, pol-
gárõrség és sportegyesület is. Jeles ün-
nepnek számít a falu életében a január
végi Sváb-bál, a pünkösdi májfa-dön-
tés, a bányásznap, a szeptemberi díjug-
rató verseny és októberben, Vendel na-
pon a búcsú. – H. Z.

N é v j e g y

Gánt
A település rangja: község

Irányítószáma: 8082
Körzetszáma: 22

A település honlapja:
www.gantfalu.hu
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–– AA  mmúúzzeeuummii  mmuunnkkáájjáánnaakk,,  SSzzéékkeessffee--
hhéérrvváárrhhoozz  kkööttõõddõõ  kkaappccssoollaattáánnaakk  kkeezz--
ddeetteeiirree  hhooggyyaann  eemmlléékkeezziikk  vviisssszzaa??

Nagyon könnyen vissza tudok em-
lékezni a kezdetekre, ugyanis ez az el-
sõ munkahelyem. A Fejér Megyei Mú-
zeumok Igazgatóságán dolgozom 34
éve. Más vidékrõl kerültem ide, így rá-
kényszerültem arra, hogy irodalom-
ból, könyvekbõl, történész elõdök
munkáiból tájékozódjam. Jó közösség-
be csöppentem a múzeum igazgatósá-
gán. Történelemtanár vagyok, a mú-
zeumi kutatást, kiállítást az intéz-
ményben tanultam meg. Debrecenbõl
érkeztem Székesfehérvárra, a Szabó
István-i történelmi iskolából, ahol a
gazdaságtörténetet hangsúlyozottan
tanultuk. Már a 70-es években is úgy
tanítottak bennünket, hogy a lehetõ
legtöbb forrást kell felhasználnunk.
Miközben az ember egy-egy kérdéssel
foglalkozik történészi pályafutása so-
rán, igyekezik megragadni az esemé-
nyek kezdetét, kifejletét és végpontját.
Azt gondolhatnánk, hogy a sok apró
részletbõl kirajzolódik a nagy egész.
Azonban ez nincs így: az is a történész
munkájához tartozik, hogy megfelelõ
módon felülrõl és kívülrõl vizsgáljon
egy nagy folyamatot.                                

–– TTöörrttéénnéésszz,,  eeggyyeetteemmii  ddookkttoorrii  mmii--
nnõõssííttéésssseell  rreennddeellkkeezziikk,,  aa  ttöörrttéénneelleemmttuu--
ddoommáánnyyookk  kkaannddiiddááttuussaa..  AA  mmeeggyyeeii  kköözz--
ggyyûûllééss  aa  mmúúzzeeuumm  iiggaazzggaattóójjáávváá  vváállaasszz--
ttoottttaa..  MMiillyyeenn  jjöövvõõtt  kkééppzzeell  eell  aa  mmúúzzeeuumm
sszzáámmáárraa??

Ha lehetõségeket és jövõt nem lát-
nék, akkor nyilván nem pályáztam

volna. A fenntartó megyei önkormány-
zat olyan megtartó programot képvisel,
amelyhez érdemes csatlakozni. A mú-
zeumnak sincs más életlehetõsége,
mint hogy egy jó értelemben vett kon-
zervatív programot mutasson fel,
ugyanakkor nem titkolt célja a min-
denkori nemzeti történelmi értékek
megõrzése. Mind a mai napig a megye
területe az egyik leggazdagabb a régé-
szeti leletekben, hiszen a Kárpát-me-
dencében központi helyet foglal el, s az
egyik legvédettebb térségnek számít. 

–– ÚÚggyy  ggoonnddoolloomm,,  aa  ffeellaaddaattookkhhoozz
mmiinnddeenn  bbiizzoonnnnyyaall  mmeeggffeelleellõõ  sszzaakkeemm--
bbeerrggáárrddaa  áállll  mmaajjdd  ÖÖnn  mmeelllleetttt......

Igyekeztem a pályázat kapcsán sok
munkatárssal beszélgetni az intéz-
mény jövõjérõl és az irányokról. Azzal
váltunk el, hogy a döntések nem a mú-
zeum kis elõadójában dõlnek majd el,
de nélkülük semmi esetre sem fog
menni a munka.  Egy jó szellemi kö-
zösség áll mellettem. Feladatunk bõ-
ven lesz. 

–– AA  vváárrooss  ééss  aa  mmeeggyyee  éélleettéébbeenn  eeggyy--
aarráánntt  kkiieemmeelltt  jjeelleennttõõssééggggeell  bbíírr  aa  NNeemm--
zzeettii  EEmmlléékkhheellyy  üüggyyee..  FFoonnttooss  tteerrüülleettrrõõll
vvaann  sszzóó,,  hhiisszzeenn  aa  mmaaggyyaarr  áállllaammiissáágg
SSzzeenntt  IIssttvváánn--ii  öörröökkssééggéénneekk  sszzíínntteerree  eezz..
EEbbbbõõll  aaddóóddóóaann  ffoonnttooss  aazz  eemmlléékkhheellyy
vvééggssõõ  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  rreennddeezzééssee..

A Nemzeti Emlékhely, vagy leány-
kori nevén a Romkert a múzeumhoz
tartozik. Gyakorlatilag 1848 decembe-
re óta azon a területen folyamatosan
munka folyik. Érdi János volt az elsõ
régész szakember, aki elkezdte a szak-
szerû feltárásokat. Jelenleg – egy or-

szágos összefogás eredményeként –
végleges megoldás körvonalazódik.
Végre lehetõség kínálkozik a leletek
konzerválására és bemutatására. Akik
jártak az elmúlt hónapokban a Nem-
zeti Emlékhelynél, láthatták, hogy ha
kis lépésekben is, de egyre több minden
kerül bemutatásra. Igazi továbblépést
jelent egy új tudományos eredmény
bemutatása. Már a neve is jelentõs,
Prépostsági Múzeum. A név arra utal,
hogy a kollégák az elmúlt években
megtalálták az egykori prépostság ke-
rengõjét. Mindez arra figyelmeztet
bennünket, hogy ne csak a szoros érte-
lemben vett Nagyboldog-asszony Ba-
zilika romjaiban gondolkodjunk, hi-
szen az itt található értékek ennél jóval
tovább mutatnak. Mint említettem,
készül a Prépostági Múzeum, párhu-
zamosan feltárások folynak a szom-
szédos utcák pincéiben is. Ha azt sze-
retnénk, hogy ami a helyszínen látha-
tóvá válik, az is a szakrális központ ré-
szét képezze, és így nemzetközi zarán-
dokhellyé váljon, akkor nem gondol-
kodhatunk csupán egy épületben. A
korabeli történetírók írásaikban arra
emlékeztek, hogy a királyi bazilika ha-
talmas épület volt, és így nagyságában
és pompájában is méltó volt a magyar
király hatalmához. „Milyen gazdag is
lehetett az a királyság, amely ilyen
gazdag templomot tudott állítani?” 
– tették fel a kérdést a történetírók. Bi-
zonyos, hogy újjá nem építhetjük a ba-
zilikát, de törekszünk arra, hogy az
épület nagyságát, eredeti fényét be tud-
juk mutatni. – SZÜCS GÁBOR

Fejér Megye Közgyûlése dr. Demeter Zsófiát nevezte ki öt évre
a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának élére 2008. május 1-
jei hatállyal. A kultúra- és történelemszeretõ közönségének nem
kell õt bemutatni. Számos könyvében foglalkozott Székesfehér-
vár történelmével, kutatta a város és a megye 1848-as szabad-
ságharchoz kötõdõ nevezetességeit, személyeit. Elõadásokat
szervezett több témakörben is. Rendhagyó tárlat keretében állí-
tott emléket az 1956-os forradalom 50. évfordulójára. Férjével,
dr. Lukács Lászlóval közösen szerkesztettek monográfiát Fejér
megye néprajzáról. A Kodolányi János Fõiskolán tanít és a Szent
István Király Múzeumban dolgozik. 

Beszélgetés a Szent István Király Múzeum igazgatójával, dr. Demeter Zsófiával

Jó közösségbe csöppentem...

I n t e r j ú
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A Kortárs Kiadó, a Fiatal Írók
Szövetsége, a Szent István Mûvelõdési
Ház és a Vörösmarty Mihály Megyei

Könyvtár szeretettel meghívja
könyvheti rendezvényükre,

L. Simon László 
József Attila-díjas író

Japán hajtás címû kötetének, valamint 
BBllaasskkóó  PPéétteerrrreell  közös, azonos címû
hangos könyvének a bemutatójára.

A kötetet bemutatja: VVaassyy  GGéézzaa  
a Magyar Írószövetség elnöke

Közremûködnek: BBllaasskkóó  PPéétteerr színész, Jászai Mari-díjas érdemes
mûvész; GGuullyyááss  DDéénneess operaénekes, érdemes és kiváló mûvész

Zongorán kíséri: HHaajjnnóócczzyy  ZZssuuzzssaannnnaa
A beszélgetést BBaakkoonnyyii  IIssttvváánn irodalomtörténész vezeti
Házigazda: BBoobboorryy  ZZoollttáánn,, a mûvelõdési ház igazgatója

A bemutató helye: Szent István Mûvelõdési Ház, Székesfehérvár, 
Liszt Ferenc utca 1.

Ideje: 2008. JÚNIUS 6. PÉNTEK, 18 ÓRA

H i r d e t é s

Szeretné, ha hirdetése eljutna 
a megye összes polgárához?

Hirdessen Ön is a Fejér Lapban!

Megjelenik minden hónapban
116655  eezzeerr példányban

Hirdetés: Kövecsesné Takács Tünde
Mobil: 30/9565-599, e-mail: t.takacs@t-online.hu

MEGYENAP 
– kistérségi civil fesztivál –

2008. május 24., szombat

BRUNSZVIK KASTÉLY 
Martonvásár, Brunszvik u. 2. 
(MTA Mezõgazdasági Kutatóin-
tézet) 

A MEGYENAP PROGRAMJA
1144..0000 Megnyitó a szigeti szabadté-
ri színpadon 
Fan-fárok: Mûvészeti Iskola
Köszöntõ beszédet mond: dr. Ba-
logh Ibolya, a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöke, Kiss Gábor,
Martonvásár polgármestere és dr.
Kelemen András országgyûlési
képviselõ
1144..3300  III. Béla Lovagrend rene-
szánsz bemutatója – tánc, zene,
harci bemutató
1155..0000--1188..3300 Néptánc gála. Fellép-
nek: a Martonvásári Mûvészeti Is-
kola tánccsoportjai, a Sirülõk, a
Villõ csoport, a Százszorszép
Táncegyüttes felnõtt és „öreg”
táncosai, a Tordasi Pillikék és a
Tordasi Tánckör. Kísér: a Csenge-
tõs és a Tûz lángja zenekar
1188..3300  Az Országos Musical Tánc-
kurzus mûsora
Kísérõ programok: Civil szerveze-
tek bemutatkozásai a szigeten,
kézmûves foglalkozások, környe-
zetvédelmi vetélkedõk, termékek
bemutatói. Igény szerint a sport-
pályán labdarugó mérkõzés, vagy
mérkõzések, a kutatóintézet park-
jában lévõ teniszpályákon tenisz-
verseny. Lovasbemutató és lova-
goltatás, kiállítások.
Fakultatív programok: Beethoven
Múzeum, Óvodamúzeum, Fitotron 
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AA  „„VViiggyyáázzóó  kkéézz””  GGyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  EEggyyeessüülleett  meg-
köszöni az állami gondozott gyerekek  részére  a 2007. évben a szja
1 %-ból átutalt 1335 ezer Ft-os támogatást, melyet a külön-

bözõ intézetben élõ Testvérek találkozóira, táborára, kirándulásokra,

valamint a Nevelõszülõk klubjának mûködtetésére fordítottunk.

Várjuk ez évben is adófelajánlásukat.

Adószám: 18489822-1-07
Honlap: www.vigyazokez.hu

Országjáró útján
a köztársasági
elnök a Lurkók
munkájáról
tájékozódott
Április 8-án a dabasi Széchenyi kaszinó
épületében dr. Sólyom László köztár-
sasági elnök civil szervezetek vezetõi-
vel találkozott. Az eseményre meghí-
vást kapott a Lurkó Gyermekvédelmi
Egyesület is. A találkozón a köztársasá-
gi elnök a civil szervezetek képviselõi-
tõl kért tájékoztatást a szociális-segítõ
szervezetek helyzetérõl, eredményei-
rõl, gondjairól és a szervezeti civil
munka lehetõségeirõl. A rendezvényen
tíz szervezet vett részt, ebbõl öt Pest
megyében tevékenykedik, míg a Lur-
kón kívül a Karitász és a Fecskepalota
képviselte Fejér megyét.

– JANÓ ANDORNÉ, elnök
Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület

A megelõzés
érdekében
A Fejér Megyei Gluténmentes 
Diétázók Egyesülete pályázati támo-
gatás segítségével megszervezte az
óvodás korú gyermekek lisztérzé-
kenységi szûrését. A vizsgálathoz dr.
Korponay-Szabó Ilma, a Heim Pál
Gyermekkórház Coeliakia Centrum
vezetõjének finnországi kutatókkal
együtt kifejlesztett módszerét alkal-
mazzák, amellyel közel 100 %-os
biztonsággal szûrhetõ ki a lisztérzé-
kenység. Az elõkészítésben dr. Szabó
Gabriella segítette az egyesületet. Az
akció révén 53 gyermek szûrésére te-
remtõdött lehetõség. Az eddig meg-
vizsgált 32 kicsibõl egy bizonyult érin-
tettnek, ami megfelel az országos át-
lagnak. A korai felismerés jelentõsége
abban áll, hogy így nagyon sok egyéb
betegség megelõzhetõ. Az egyesület
másik programja március 8-án, Bu-
dapesten egy sütõkurzus volt, a ta-
gok itt megismerkedtek a legújabb
lisztkeverékekkel, hogy miképpen
lehet pl. zsemlét vagy éppen süte-
ményt sütni. Utazásukat a a csákvári
Viszló Trans saját autóbuszával in-
gyenesen biztosította. Május 17-e a
lisztérzékenyek világnapja, melynek
megszervezésébõl a civilek szintén
kiveszik a részüket.

FFEEJJÉÉRR  MMEEGGYYEEII
PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ
2008. május 10. – június 1.

MMáájjuuss  1100.. ÚJVÁROSI ÖTPRÓBA –
BRINGATÚRA Dunaújváros, több
helyszínen (belváros, uszoda)
MMáájjuuss  1100..  ((1100  óórraa)) 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, E n y i n g -
Balatonbozsok
MMáájjuuss  1122.. III. HEGYÜNNEP – a helyi
borok ünnepe az Orbán szobornál,
Pázmánd, Szõlõhegy - Kerekesdûlõ
MMáájjuuss  1166--1188.. XVII. ABA NAPOK, Aba
MMáájjuuss  1177.. GUMIKEREKES KET-
TES FOGATHAJTÓ VERSENY,
Nagylók, Lovaspálya
MMáájjuuss  1177..  (8 óra) VELENCEI-TAVI
ÉVADNYITÓ, Horgász és Halászlé-
fõzõ Verseny, Agárd-Dinnyési Csó-
nakkikötõ területén
MMáájjuuss  1177--1188.. MÚZEUMI VILÁG-
NAP – MAIA-NAPOK, Dunaújvá-
ros, Római Kõtár és Romkert (rossz
idõ esetén Intercisa Múzeum)
MMáájjuuss  1177--2222.. RENESZÁNSZ ÉV
RENDEZVÉNYEI, Székesfehérvár
MMáájjuuss  2233..  Duna Street Rallye, Duna-
újváros, 
MMáájjuuss  2233--2255..  CSALÁDI HÉTVÉGE,
GYEREKNAP, Dunaújváros, Alsó
Dunapart
MMáájjuuss  2244..  PARÁZS-VARÁZS, Duna-
újváros, Alsó Dunapart
MMáájjuuss  2244.. FÕZÕVERSENY,
Szabadbattyán, Csíkvár-téri park
MMáájjuuss  2244..  (14 óra) CIVIL FESZTI-
VÁL, Martonvásár, park (Beethoven
tér 1.)
MMáájjuuss  2244..  NÉPTÁNC GÁLA,
Martonvásár (Beethoven tér 1.)       
MMáájjuuss  2244--2255.. VI. ETYEK PINCE-
FESZTIVÁL, Etyek
MMáájjuuss  2244--2255.. FLORIANA NAPOK,
Zene, Tánc és Fazekas Találkozó,
Csákvár, Iskola udvara
MMáájjuuss  2266--JJúúnniiuuss  11.. KORTÁRS MÛ-
VÉSZETI FESZTIVÁL, Székesfe-
hérvár, Belváros, Városház tér
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KERESZTREJTVÉNY

Koldusopera
Latabár Kálmán bérletünk utolsó elõadásaként április 24-én 120 állami gon-
dozásban élõ martonvásári, mezõfalvi, lepsényi, velencei és székesfehérvári
gyermek és fiatal ismerhette meg Bertolt Brecht–Kurt Weil: Koldusopera
címû zenés színmûvét a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának
elõadásában.

A sok zenével átszõtt elõadás nemcsak látványos volt, de számos kérdéssel
is szolgált: Milyen világ az, amelyben egy rablógyilkos a legnagyvonalúbb
lény? Milyen világ az, amelyben aki kérdez, az is hazudik? Milyen világ az,
amelyben semmilyen morális törvény nem létezik? Milyen világ az, amely-
ben mindenkit meg lehet venni és vesztegetni? Milyen világ az, amelyben a
közöny és az érzéketlenség az ember természetes állapota? Bertolt Brecht és
Kurt Weil ilyennek látta 1928-at. Mi milyennek látjuk 2008-at?

– JANÓ ANDORNÉ

a „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület vezetõje
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nnepélyes keretek között adták át
2008. április 18-án, Székesfehér-
váron a Gróf Széchenyi István
Térségi Integrált Szakképzõ Köz-

pontot (TISZK). Az eseményen a vá-
ros vezetõi és meghatározó gazdasági
szereplõi mellett részt vett Magyar Bá-
lint, a Miniszterelnöki Hivatal állam-
titkára és Világosi Gábor, az Ország-
gyûlés alelnöke is. Több iskola, a város,
a megye és a gazdasági szereplõk
együttgondolkodásának eredménye-
ként indulhatott meg a TISZK mûkö-
dése. A diákok gépészet, informatika,
elektronika és kereskedelem-marke-
ting területén szerezhetnek verseny-
képes tudást az új intézményben, hi-
szen a központ a legmodernebb mû-
szaki berendezésekkel rendelkezik.

Az Európai Unió által kiírt Humán-
erõforrás-fejlesztési Operatív Program
TISZK-ek létrehozására és infrastruk-
túrájuk fejlesztésére kiírt pályázatán
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 1,15 milliárd forint össze-
get nyert. A projekt megvalósítására az
önkormányzat 2005. május 26-án életre
hívta a Gróf Széchenyi István Térségi
Integrált Szakképzõ Központ Kht-t. A
TISZK megalakulásának oka az, hogy a
gazdasági változások új típusú szakkép-
zést igényelnek. A rohamos technológi-
ai fejlõdés miatt a város gazdaságának
további erõsödése csak a humánerõfor-
rás biztosításával lehetséges. Ezért lét-
fontosságú kérdés a várható szakem-
berszükséglet kielégítéséhez a jól kép-
zett szakemberek oktatása. A szakkép-

zés korábbi struktúrája már nem volt
képes a XXI. századi követelményeknek
megfelelni. Egy régión belül például sok
iskola oktatott párhuzamosan, a gya-
korlati oktatásban a tanulók csúcstech-
nológiát igénylõ eszközöket nem kezel-
hettek. Az iskolák saját szûkös költség-
vetésükbõl nem voltak képesek finan-
szírozni a legújabb technikai eszközö-
ket. És nem volt teljes összhang a szak-
mai tárgyak tartalma és a munkaerõ-
piac igényei között.

A létrejött TISZK célja, hogy hatéko-
nyabb legyen a szakképzés, és az itt ta-
nuló fiatalok olyan versenyképes tudás-
hoz jussanak, mellyel könnyen elhe-
lyezkedhetnek a fehérvári munkaerõpi-
acon. „A szakképzõ központban olyan
csúcstechnológiát képviselõ berendezé-
sek vannak, amikkel a városban mûkö-
dõ legmodernebb cégeknél is találkoz-
hatnak majd a diákok” – mondta Nagy
Róbert, a Gróf Széchenyi István TISZK
Kht. ügyvezetõje. „A TISZK mûhelyei
rendelkeznek öt tengelyes CNC meg-
munkáló központtal, CNC koordináta
mérõgéppel és univerzális csúcseszterga
is található az intézményben” – tájé-
koztatott Dr. Vas Rezsõ, a Gróf Széche-
nyi István Mûszaki Szakközépiskola
igazgatója. Dominó Csaba, a TISZK
projektvezetõje elmondta, hogy négy
szakmacsoportban: elektronika, gépé-
szet, informatika és kereskedelem-mar-
keting területén oktatnak a központban.

A projektben hat középiskola (a Deák
Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola; a Dr. Entz Ferenc

Mezõgazdasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium; a Gróf Széchenyi István
Mûszaki Szakközépiskola; a Perczel
Mór Szakképzõ Iskola és Kollégium; a
Váci Mihály Ipari Szakképzõ Iskola és
Kollégium és a Vörösmarty Mihály Ipa-
ri Szakképzõ Iskola), két fõiskola, a
gazdasági kamara és a munkaügyi köz-
pont mûködik együtt. A TISZK úgyne-
vezett közösségi funkciókat is ellát,
amelyek keretében tanulóik számára
biztosítanak komplex szolgáltatásokat a
pályaválasztás és pályaorientáció terü-
letén, de a hátrányos helyzetû fiatalok
és családjaik számára is kínálnak külön
szolgáltatásokat. 

A város polgármestere, Warvasovszky
Tihamér a megnyitón hangsúlyozta,
hogy Székesfehérvár gazdasági ver-
senyképességének megõrzéséhez elen-
gedhetetlen a piacképes tudás. A polgár-
mester dicsérte azt a felismerést, hogy a
jellemzõen önmagukban küzdõ intéz-
mények most közösen alakítottak ki egy
olyan programot, amivel a fehérvári
munkaerõpiac utánpótlásának egy ré-
sze biztosítható lesz.

A TISZK ünnepélyes átadásán Ma-
gyar Bálint volt oktatási miniszter, a
Miniszterelnöki Hivatal államtitkára
hangsúlyozta, hogy a központnak a ké-
sõbbiekben a felnõttképzés terén is fon-
tos szerepe lesz. 

A TISZK elérhetõségei:
8000 Székesfehérvár,
Budai út 45.

Tel.: 06-22/311-673, Fax: 06-22/503-149
e-mail: publikus@szechenyitiszk.hu 

H i r d e t é s

Mottó: „... szívünk egy célért dobog, nekivágunk a küzdelmes mának
s épít korunk egy szebb holnapot.” (Arany János)

Csúcstechnológia az oktatásban

Ü
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