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Helyhatósági választás 1990

Elhunyt Göncz Árpád
Életének 94. évében családja körében meghalt Göncz Árpád politikus, író, műfordító,
a rendszerváltáskor létrejött harmadik
magyar köztársaság első államfője.
Göncz Árpádot 25 éve, 1990. augusztus 3-án választotta az Országgyűlés
köztársasági elnökké, ezzel ő lett a
rendszerváltozás utáni Magyarország
első államfője.
Államfőként törvények százait ellenjegyezte, normakontroll kérésére feljogosító jogkörével kilenc alkalommal élt.
Egy alkalommal ő maga kezdeményezett törvényt: indítványozta a nemzeti,
etnikai, faji vagy vallási csoport elleni
gyűlöletre uszítás bűncselekménnyé
nyilvánítását. Elnöksége idején ő volt
Magyarország legnépszerűbb politikusa.
Göncz Árpád életében több kitüntetésben részesült, sok rangos egyetem
fogadta díszdoktorává, több város
díszpolgárává. 2000-ben az amerikai
kormány díjat alapított a tiszteletére,
melyet évente adnak olyan magyar
embernek, aki kiemelkedő teljesítményt
nyújt a demokrácia és az emberi jogok
érvényesítésében.
Az Országgyűlés kedden délután néma
felállással emlékezett Göncz Árpád
volt köztársasági elnökre. Az ülésen az
elnöklő Hiller István jelentette be a volt
államfő halálát. „Már életében legenda
volt.” – mondta Hiller István Göncz
Árpádról.
A néhai köztársasági elnök temetéséről
később intézkednek.

2015. október 8.

Közélet

Huszonöt éve volt az első szabad önkormányzati választás

Vakler Lajos
Huszonöt évvel ezelőtt, 1990. szeptember
30-án rendezték meg hosszú idő után először az önkormányzatok szabad választását
Magyarországon.

Az 1950-ben szovjet mintára
bevezetett tanácsrendszer felszámolta a területi döntéshozók
önkormányzati önállóságát és
hierarchikus irányítási rendszert
hozott létre. Az első tanácstörvény települési és megyei szinten
építette ki a tanácsrendszert.
A városok közül csupán az un.
megyei jogú városok élveztek
bizonyos önállóságot, költségvetésük összegét ugyanis a
központi költségvetés határozta
meg (Székesfehérvár 1989-ben
lett csak megyei jogú város).
1971-ben született meg az a
jogszabály, miszerint a tanácsok
népképviseleti, önkormányzati
szervek, ezzel először deklarálták
az önálló gazdálkodás jogát. Az
Országgyűlés 1990-ben fogadta el
a helyi önkormányzatokról szóló
LXV. törvényt, amely immár
tartalmában követte az Európai
Önkormányzati Charta alapkövetelményeit, elismeri és védi a
helyi közösségek önkormányzás-

hoz való jogát. A törvény preambulumában a jogalkotó rögzíti az
alábbiakat: „a helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége –
közvetlenül, illetőleg a választott
helyi önkormányzat útján – önállóan és demokratikusan intézze
a helyi érdekű közügyeit”. A
továbbiakban így határozza meg
az önállóságot: „az Országgyűlés
támogatva a helyi közösségek
önszervező önállóságát, segíti az
önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus
decentralizációját.”
1990. június 27-én Göncz Árpád,
a köztársaság ideiglenes elnöke
a parlamenti pártokkal folytatott
konzultációk után szeptember
30-ra tűzte ki a választások első
fordulóját. Augusztus 27-én
kezdődtek meg a jelölések a helyi
képviselő-testületek tagjaira. A
korábbi gyakorlattal szemben az
új szabályozás megszüntette a
politikai szervek kizárólagos jelöltállítási jogát, így jelöltet ajánlhatott minden választópolgár,
aki választójogát gyakorolhatta.
Az egyéni választókerületekben
az első fordulóban az lehetett
képviselő, akire a legtöbben

szavaztak, feltéve, hogy megkapta az érvényes voksok több mint
egynegyedét, illetve a szavazáson
a polgárok negyven százaléka
leadta voksát. Amennyiben a
szükségesnél kevesebben vettek
részt a szavazáson, a második
fordulóban az lett a képviselő,
aki a legtöbb szavazatot kapta.
A polgármestert 1990-ben a
megválasztott képviselő-testület,
közgyűlés választotta meg tagjai
közül.

Választókerületi programok
Szedreskert – Feketehegy
– Szárazrét
Szigli István
Minden kedden fogadóórát
tart, melynek keretében két
helyszínen várja a körzetben
élőket. Keddenként 12.30tól 15.30-ig a Farkasvermi út
2-ben, az új Közösségi Házban, majd 16 órától 17 óráig a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Liget sori intézményének könyvtárában várja a
körzet lakóit.

A gyász nem múlik el!
Nagy Zoltán Péter, Heiter Dávid Tamás

1849-ben megdermedt az idő Európa-szerte. Tizennégy büszke, életét
egy nemzet szabadságáért odaadó
ember kivégzésének vérfagyasztó
híre söpört végig a kontinensen,
holott I. Miklós cár is – akinek
megadták magukat a tisztek – kegyelmet kért valamennyinek. Julius
Jacob von Haynau táborszernagy
ezzel szemben 130 embert végeztetett ki – bosszúból. „... egész
Európának példát fogok mutatni
... Nyugodt lelkiismerettel lövetek
agyon százakat is ... ez az egyetlen
mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.” Ezt
mondta az osztrák Haynau Joseph
Radetzky tábornagynak, amikor
szörnyű vérengzését elindította.
Az idő azóta is megdermedt, és
a magyar szabadság mellé álló
halálra ítéltek sírjai felett – kiknek
többsége nem is beszélte nyelvünket – némán, mozdulatlanul áll
egy nemzet ma is. Magyar, szerb,
osztrák, örmény, horvát tiszt és angol királyi sarj adta életét a magyar
szabadságért, mert esküt tett arra.
A Fidelitas fehérvári szervezete minden esztendőben fáklyát
gyújt a mártírok emlékére. A több
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Van egy tévhit, ami szerint a magyar már koccinthat sörrel, mert letelt a százötven esztendő
az aradi vérengzés óta. Százharminc embert
végzett ki az osztrák terror. Nincs nemzet, mely
ilyen bosszú után a gyászt valaha is feloldaná!

„A szabadság fáját csak vérrel lehet locsolni” – idézte Bobory Zoltán

nemzetiségű vértanúk ma különös
hangsúllyal rázzák fel Európát, de
legalábbis a magyarságot, hogy
szabadságunkért, jogainkért ki kell
állnunk, s ha kell, életünk árán is
– mondta a hétfői megemlékezést
követően a Fehérvár Televíziónak
a szónok, Kiss Norbert, a Magyar
Olimpiai Bizottság tagja.
Kedden több helyszínen folytatódtak a megemlékezések városunkban az aradi vértanúk ‚napján.
Reggel a Halesz ligetben, a 48-as
emlékműnél a Gróf Széchenyi

István Műszaki Szakközépiskola
diákjai adtak műsort október 6-a
tiszteletére.
Ezt követően a Jávor Ottó téren,
a Corpus Hungaricum szobornál
tartottak ünnepséget. Itt beszédet
mondott Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, Székesfehérvár Szenátusának tagja. Az
eseményen jelen volt Cser-Palkovics András polgármester és Dancs
Norbert, a Székesfehérvári Járási
Hivatal vezetője is. A megemlékezés házigazdája a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola volt, a diákok
műsorral is készültek.
1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom tábornokát: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet,
Kiss Ernőt, Knezić Károlyt, Lahner
Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey
Károlyt. Pesten pedig Batthyány
Lajost, az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét. Október
hatodikát 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánították.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Idősek világnapja

Novák Rita
Nyugdíjasok töltötték meg a Vodafone Sportcsarnokot hétfő délután. Az idősek világnapján
a város huszonötödik alkalommal köszöntötte
az ünnepelteket. A közönséget zenei műsorral
örvendeztették meg a szervezők.
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Október elsejét 1991-ben nyilvánította az idősek világnapjává az
ENSZ közgyűlése. Az esemény

kiemelt jelentőséggel bír a város
önkormányzata számára is, hiszen
minden évben nagyszabású ünnepség keretében köszöntik az időseket. Hétfőn délután a Vodafone
Sportcentrumban Székesfehérvár
polgármestere mondott köszönetet
az elmúlt évtizedek fáradhatatlan
munkájáért, majd Füredi Nikolett,
Váradi Eszter Sára, Buch Tibor
és Keller János szórakoztatta a

Telt ház várta a Vörösmarty Színház művészeit a sportcsarnokban

Schéda Szilvia

közönséget Cserta Balázs, Horváth
Elemér és Horváth Péter közreműködésével.
A város polgármestere szerint az
idősek felé kötelesség a tiszteletadás, amit minden esztendőben
egy-egy kellemes programmal ad
meg számukra Székesfehérvár:
„Egy több mint ezeréves városban
sokszor és okkal beszélünk a történelmünkről valamint arról, hogy
nagy elődeink mit adtak ennek a
közösségnek. Talán ebből fakadóan
– bár egyáltalán nem szándékosan
– néha nem beszélünk eleget az
elmúlt évek és évtizedek érdemeiről. Teljesen nyilvánvaló minden
generáció számára, hogy az idősek
voltak, akik ezeket az éveket,
évtizedeket szebbé tették ebben a
városban, és az is nekik köszönhető, hogy Székesfehérvár fejlődni
tudott.” – mondta Cser-Palkovics
András.
Csetényi Attiláné, az Alba Regia
Nyugdíjas Egyesület elnöke szerint
tagjaik nagyon szeretik ezt a rendezvényt, nagy izgalommal várják
minden esztendőben, és több ezren
vesznek részt rajta, hogy kellemes
élményekkel gazdagodjanak. A zenei csemegén kívül mást is kaptak
a fehérvári idősek. Idén először
a Szent István szakképző iskola
jóvoltából egy kis sütemény is járt
nekik.

A víz tiszta, a víz finom

Az égetés hete
Székesfehérváron

Szabó Petra

Fotó: Bácskai Gergely

Fehérvár belterületén október
12-től október 17-ig, egy héten
keresztül lehet égetni. Az égetendő avar és növényi hulladék
nem tartalmazhat semmilyen más
kommunális, ipari eredetű illetve
veszélyes hulladékot. A füstképződés csökkentése és a szomszédok
kímélete érdekében csak száraz
anyagot, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben
égessünk! A város belterületén az
avar és növényi hulladék nyílt téri
égetése 8 és 20 óra között megengedett.

Vizes hét zajlik a Hétvezér Általános Iskolában. Ennek
keretében hétfőn kútavatót tartottak.

Bort iszom én, nem vizet – énekelték
a Hétvezér Általános iskola diákjai
hétfőn kora délután az udvaron. Persze
valójában a gyerekek vizet isznak, nem
bort, méghozzá egyre többet, ugyanis az
iskolában három új ivókutat telepítettek. A fejlesztés az Alcoa „Takarékosan
a tiszta és finom ivóvízért” pályázatának köszönhetően készült el, melynek
keretében az intézményben a kézmosó
csapokat is „takarékosra” cserélték. Az
ivóvíz népszerűsítése, a takarékosságra
nevelés és a környezettudatos szemlélet
kialakítása – ezekkel a célokkal hirdette
meg az ALCOA Európai Keréktermék
Kft. a pályázatot.
„Ezzel a fejlesztéssel az iskola vízfelhasználása hosszú távon csökkenthető. Ez egybevág a
cég filozófiájával is.” – hangsúlyozta Tóth
Csaba, a gyáregység termelésvezetője. A
gyerekek immár két új kútból ihatják a
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Bácskai Gergely

vizet az épületben, egyből az udvaron.
Ha a nagy rohangálásban elfáradnának, most már mindig „kéznél” lesz a
hűsítő-frissítő szomjoltó. A mosdókban
szenzoros csapoknál mossák a gyerekek
a kezüket, így csak annyi víz fogy, amire
feltétlenül szükség van.
„Iskolánk Örökös ökoiskola, nálunk minden
évben van ökohét. Ahhoz, hogy a környezeti nevelésünk hatásos legyen, a gyerekeknél
kell a munkát elkezdeni, a gyerekekben kell
tudatosítani a felelős környezeti gondolkodást.” – mondta Lángfalvy Péterné, a
Hétvezér Általános Iskola igazgatója.
Az iskolában a víz körül forog az egész
hét. A falak mindenütt vízcseppekkel
vannak díszítve. A pedagógusok a
vízzel, az egészséges életmóddal és
a környezeti neveléssel kapcsolatos
játékos feladatokat állítottak össze
a gyerekeknek. A programok között
szerepel Fehérvár kútjainak felfedezése, Gaja-völgyi vízparti séta, szakmai
előadások és játékos vetélkedő a víz
jegyében, valamint a reggeli közös
vízivás is.

Az új kút vizét Deák Lajosné és Juhász László önkormányzati képviselők is megkóstolták

A béke tordasi szigete
Néhány hónappal ezelőtt Tordason, az értelmi fogyatékosok otthonában jártam, ahová
egy rendezvény kapcsán
meghívást kaptam. Az úton
nem tudtam, mire számítsak,
hiszen környezetemben nem
találkozom nap mint nap
olyan emberekkel, akikkel
azon a nyári napon szerencsém volt megismerkedni.
Kavargó gondolatokkal, de
kíváncsian léptem be az
otthon kapuján, ahol néhány
perc elteltével olyan érzések
kerítettek hatalmukba, amiket
minden embernek meg kellene
tapasztalnia legalább egyszer
az életben ahhoz, hogy tudja,
mik az igazi értékek, mit is
jelent az őszinte törődés, önzetlen gondoskodás. Az itt élő
emberek lénye, gyermekies
tekintete, viselkedése egészen
elvarázsolt. A velük foglalkozó szakemberek odaadása
pedig számomra példaértékű.
Azelőtt nem jártam még
ilyen helyen. Az ember talán
úgy képzelné, hogy az itt
élők megkapják a nekik járó
alapszolgáltatást, ellátást, de
azt, hogy valóban egészséges
emberként bánnak velük,
úgy, ahogy megérdemlik, azt
nem gondolnánk. Szerencsére itt megtapasztaltam ezt
a szemléletet. Hiszen a mai
világban az élet a versenyről
szól. Az tud talpon maradni,
aki jobban, szebben, érzéketlenebbül, gátlástalanabbul áll
hozzá az élet szinte minden
területéhez.
Egy forgatás kapcsán újra
eljutottam az intézménybe.
Kíváncsian vártam, vajon a
fenti élmények csak az újdonság varázsa miatt éledtek fel
bennem, vagy újfent hasonló
tapasztalatokkal térek haza.
Azt kell mondjam, ismét meghökkentem, és valószínűleg
minden alkalommal így történik, ha belépek ezen a kapun.
Azok az emberek, akikkel pár
hónapja találkoztam, most
is siettek felém. Megöleltek,
és még a nem beszélő kedves úriember is azt próbálta
jelnyelven elmagyarázni,
hogy emlékszik rám. Ezek a
felnőttek sok szempontból
olyanok, mint a gyermekek:
belőlük még nem veszett ki
az önzetlenség, őszinteség,
amit egészséges társaikból a
társadalom, az emberi kapcsolatok és a mindennapok
történései kiölnek. Ezért azt
kívánom mindannyiunknak,
hogy ha érzelmi feltöltődésre
vágyunk, vagy olyan élményekre, amiket ritkán áll
módunkban megtapasztalni,
tanuljunk szeretetet, törődést,
őszinteséget sérült társainktól! Hiszen ma ez az, ami
sokunkból hiányzik!
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A zene világnapja

Vakler Lajos

Brájer Éva, Székesfehérvár kultúráért felelős alpolgármestere számára
minden egyes ünnep pozitív megerősítést hordoz, hiszen mint mondja,
a méltó ünnephez hozzátartozik a
hétköznapokon elvégzett sok munka
is: „Ahhoz, hogy ezen a napon minden
évben így tudjunk ünnepelni, kellenek
a dolgos hétköznapok is. Itt az esszenciáját kapjuk a fiatalok tehetségének
és szorgalmának illetve a pedagógusok
szakmai munkájának, akik iskolaigazgatóként, tanárként, karmesterként, zenei
vezetőként bizonyítják, hogy érdemes ezt
csinálni. Zenei és művészeti műhelyeinkben olyan munka folyik, amire
büszkék lehetünk. Ez az egyetlen nap,
amikor Székesfehérvár zenei életének
teljes repertoárját láthatjuk, hallhatjuk.
Ez városunk legnagyobb zenei ünnepe!”
L. Simon László államtitkár nemcsak mint kultúrpolitikus, hanem
mint szülő is fontosnak tartja, hogy
évről évre méltóképpen ünnepeljük

Fotók: Simon Erika

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész és
az UNESCO Zenei Tanácsának kezdeményezésére
1975 óta ünnepeljük a zene világnapját. Székesfehérváron a Vodafone Sportcsarnokban immáron
tizenegyedik alkalommal megrendezett nagyszabású gálán ez évben is megmutatta tudását a
székesfehérvári zenei élet színe-java.

Liszt Ferenc Előjátékok című szimfonikus költeménye az Alba Regia Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában hangzott el

nak. Az ő visszaemlékezéseik szerint
ez nagymértékben köszönhető az ott
elsajátított zenei tudásnak is. A szellem
kibontakozását, a kreativitás erősödését
segíti az ének- és zeneoktatás, a zenével
való mindennapos együttélés.”

A Fricsay-díj az idén is méltó kezekbe került

Naphívogató, kapuzó, megtisztulást jelképező harmatszedő táncjáték a Kodály Iskola gyermekeivel

meg a zene és a tánc kapcsolódási
pontjait: „Zene nélkül nem érdemes
élni. A kreativitást nagymértékben
erősíti a zenetanulás. A Fasori gimnáziumra azt szokták mondani, hogy rendkívül színvonalas a reálképzés, hiszen
számtalan Nobel-díjast adott a világ-

Székesfehérvár önkormányzata a
város zenei életében hosszú éveken
keresztül kifejtett munkásságának
elismerésekét Fricsay Richárd-díjat
adományozott Bódi Árpád zenepedagógusnak, a Hermann László
Zeneművészeti Szakközépiskola

Yehudi Menuhin egykori figyelemfelhívó gondolata ma is él: „A zenei világnap alkalmából az emberek legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják kifejezésre. Szavakkal már nagyon
sokszor visszaéltek, a zene azonban módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást...”

Mondóka és szerelem táncban. Szimbólumok az Alba Regia Táncegyüttes szenior táncosaitól.

nyugalmazott igazgató-helyettesének.
„Nagy megtiszteltetés számomra ez a
díj, hiszen ez a legrangosabb elismerés,
amit zenepedagógus kaphat Székesfehérváron. Nagyon örülök, hogy részese
lehetek annak a veretes névsornak, akiket méltónak találtak erre az elismerésre.
Mi mindnyájan évtizedeken keresztül
dolgoztunk és dolgozunk azért, hogy
továbbvigyük Kodály Zoltán szellemiségét.” – mondta a kitüntetett.

A fesztivál főszervezőjeként Kneifel
Imre, a Kodály Zoltán iskola igazgatója ez évben is sokat tett azért,
hogy a nézők hiteles betekintést
nyerhessenek a város zenei közösségeinek életébe, szakmai munkájába:
„Muzsikálni kell a gyerekekkel, zenét
vinni hozzájuk, megtartani őket a zene
közelében, tenni mindezt változatosan,
sok zenével, hitelesen, őszintén. Ez a
titok.”

Kultúra
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Vakler Lajos
Immáron tizennegyedik alkalommal adott
otthont Székesfehérvár a határon túli magyar
irodalom napjainak. A Vörösmarty Társaság
meghívására ez évben is városunkba látogattak
erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai
magyar ajkú költők és írók.

A háromnapos találkozó előadásainak fő témái: az elmúlt negyedszázad politikai és társadalmi változásainak jelei az irodalomban, illetve
ezek hatása az irodalmi, kulturális
közösségek munkájára. Bobory
Zoltán, a vendéglátó Vörösmarty
Társaság elnöke kivételes lehetőségnek tartja, hogy a közénk vert
határokkal meggyalázott, de nemzeti identitásukat és nyelvüket őrző
határon túli honfitársaink minden
évben hitet tesznek magyarságuk
mellett Székesfehérváron: „Nagyon
vártuk ezt a találkozást! Ha azt kérdeznék tőlem, mikor lennék boldog, azt
mondanám, hogy abban az esetben, ha
ők boldogan és jó érzésekkel térnének
haza. Rendkívül izgalmas pillanat,
amikor elkezdődik egy ilyen találkozó.
Ebben az esztendőben a társadalmi és
politikai változások tükrében tekintünk

funkciója értékelődött át a Ceaușescu-rendszerben, Kelet-Közép-Európa
talán legdurvább diktatúrájában. Itt
kurtították meg legjobban az egyéni
szabadságot, itt volt a legkisebb az
egyéni mozgástér, így az irodalomnak
volt egy pótlólagos funkciója. Az
irodalom arról szólt, hogy a közösség
nemzeti helytállását képviselje, erősítse. Utalnék Sütő András, Cseke Gábor,
Kányádi Sándor műveire, akik írásaikban egyértelmű üzeneteket küldtek.
Ez egy összekacsintós rendszer volt az
írók, a szellemi emberek, és a közösség között. Ez a rendszerváltás után
nagymértékben megváltozott. Az írók
egy része elkezdett politizálni, s így
nem kellett rejtett üzeneteket közvetíteniük. Mindenkinek megvolt a lehetősége, hogy a politikai programokat ne
irodalmi köntösbe csomagolja. Talán
ez a legnagyobb változás az elmúlt
huszonöt évben, ami az irodalom és a
politika viszonyrendszerét illeti.”
Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság alelnöke szerint tovább kell
vizsgálni a politika és az irodalom
kölcsönhatását, és megteremteni
annak lehetőségét, hogy a Németh
László-i gondolat jegyében létrejöhessen egy irodalmi konföderáció: „Meg

Fotók: Kiss László

A határon túli magyar irodalom napjai

Bobory Zoltán és Borbély Zsolt Attila – Székesfehérvár és Arad találkozása

nehéz helyzetben lévő magyarság
gondjait hangsúlyozta „Mítosztalanul” című előadásában. E gondok
csak összefogással és a lelkiség
újragondolásával orvosolhatók:
„Sokat léptünk előre összmagyarként
és régiókban is. Ezek az előrelépések
olyan műveket hoztak napvilágra,
amiket méltán figyel a magyar olvasó,
a közvélemény. Ennek örülünk, hiszen
ezért vagyunk. Ami a mítosztalanság
állapotát illeti, az a következő: mítoszaink ezer esztendőn keresztül megtartottak bennünket, és érlelték, támogatták,
formálták bennünk a nemzettudatot.
De ami a XX. században történt és
most a XXI. században is, az kiábrándító. Egyrészt azért, mert a mítoszaink
lassan kikopnak az emlékezetből. Az
iskolák nem fordítanak rá elég figyelmet, hogy a mítoszainkat beletáplálják
a felnövekvő nemzedékekbe, ezért
bajban vagyunk. Ebben a bonyolult és
nagyon megváltozott XXI. században
a mítoszoknak újból nagy szerepük

lehetne. Van is, hiszen ahol a mítoszok
jelen vannak egy közösségben, az a közösség valószínűleg élni fog. De ugyanitt felmerül a kérdés, hogy velünk mi
történik. A mi közösségeink bomlanak,
szerteszélednek a világban, és azok a
kis közösségek, amelyek megtartanák
a nemzetet, a magyarságtudatot, azok
nem jönnek létre. Nem alakulnak ki
újból, mint a II. világháborúban megtörtént szórványokban. Baj van, nagy
baj van, a mítoszoknak újból szerepet
kellene osztani!”
Pomogáts Béla irodalomtörténész
egykori gondolata ma sem vesztett
érvényességéből és hitelességéből.
Ő mondta az ezredforduló irodalmi
stratégiája kapcsán: „Irodalmunk
egyszerre „tükre és mintája” a nemzet
életének: „tükör” amely híven mutatja
a magyarság történetét, akár a nemzeti
tudat mélyebb övezeteiben végbement
változásokat és „minta”, amely vonzó
és elismert értékeket állít a nemzet
elé.”

Vári Fábián László és Tari István a határon túli magyar irodalom két reprezentánsa

vissza az elmúlt huszonöt esztendőre. Természetesen az is fontos, hogy
figyeljünk arra, ami most történik a
világban és a Kárpát-medencében,
közvetlen környezetünkben. Indokolt,
hogy megkérdezzük a határon kívül rekedt barátainkat, hogy miként, hogyan
élik meg ezeket a változásokat.”
Borbély Zsolt Attila aradi politológus vitaindító előadásában negyed
század politikai és társadalmi változásait elemezte: „Maga az irodalom

kell vizsgálni a határon túli magyar irodalom közéleti állapotát, mert az mindig
úgy van, hogy a közállapotok leképeződnek a kulturális életben is. Meg kell vizsgálni, hogy huszonöt év után irodalmi
közéletünket illetően miként állunk mi itt
az anyaországban, hiszen az a sajnálatos
megosztottság, amely hazánkban is tapasztalható, lassan átsugárzik, átszivárog
a határon túli területekre is.”
Vári Fábián László József Attila-díjas költő Kárpátaljáról érkezett. A

Lukácsy József és Szakály Sándor is elemezte az elmúlt negyed század politikai hatásait az
irodalomra
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Mindenhol jó, de hol a legjobb?
László-Takács Krisztina

A jövő tanévtől képzést indít Fehérváron a Corvinus
Egyetem. Ennek kapcsán arról kérdeztük a fiatalokat,
hogy szívesen mennének-e fehérvári egyetemre,
akár a Corvinusra továbbtanulni.

Zsákovics Kevin
Számomra ez teljesen új hír, nem
hallottam róla.
Örülök neki, de
én már tudom,
hová készülök,
és az a Budapesti
Gazdasági Főiskola. Jó volna Fehérváron
egyetemre járni, mert akkor nem kéne
kollégiumot, albérletet szervezni. A
dolog másik oldala a szabadság kérdése,
vagyis az, hogy az ember megtanuljon
önállóan boldogulni a mindennapokban. Mindenképpen más lenne itthon
tanulni, de nem kifejezetten rossz.
Kiss Lőrinc
Őszintén megvallva annyira
még nem nézegettem az induló
képzéseket, pedig tizenharmadikos vagyok, ideje
lenne utánanézni a lehetőségeknek.
Szerencsére van időm februárig gondolkodni. Azt azonban már tudom, hogy ha
Pesten is és Fehérváron is lenne olyan

képzés, ami érdekel, akkor a fehérvárit
választanám. Persze azért a fővárosi élet
is vonz, érdemes kipróbálni azt is, a szívem azonban a szülővárosom felé húz.

köztünk a kapcsolat. Én azt gondolom,
a szülői házban maradva is lehet pezsgő egyetemista életet élni, mindent meg
lehet oldani, csak akarni kell.

Hajdók Vivien
Nyilván örülnék
neki, hogy nem
kell elhagynom
a szülővárosomat azért, hogy
továbbtanuljak. El
tudom képzelni
azt is, hogy Fehérvár egyetemvárosként
működik, akár Pécs vagy Szeged. Jó volna,
ha megvalósulna, igazi diákélet lenne a
belváros környékén is. Most tizenegyedikbe járok, még nem döntöttem el, hova
megyek tovább. Három opció van jelenleg,
ezek közül fogom eldönteni a következő
egy évben, hogy mit szeretnék igazán.

Horváth Márton
Én is tervezem a
továbbtanulást.
Tizedikes vagyok, és mérnök
szeretnék lenni.
A BME elektro-mechanikai
karán szeretnék továbbtanulni. A munkahelyemet pedig inkább külföldön
keresném, mert ott jobb a gazdasági
helyzet, és úgy gondolom, ott több az
esély ilyen végzettséggel elhelyezkedni.

Kovács Patrícia
Még csak tizedikes vagyok, de
nagyon örülök
a hírnek, hiszen
már egyre több
főiskola, egyetem
van jelen a városban. Én például egyáltalán nem szívesen mennék el máshová továbbtanulni,
ugyanis a szüleim elváltak, és apukám
éppen azért költözött Pestről Fehérvárra, hogy többet tudjon velem lenni.
Jó lenne, ha továbbra is szoros lenne

Képek: Tar Károly

Marton Gergő
Örülök neki,
hogy városunkba
érkezik a Corvinus, hiszen egy
nagyon színvonalas egyetemről
van szó. Jó lenne,
ha nem kéne messzire menni azért, hogy
ilyen minőségben tanulhassunk. Számomra célirány is a Corvinus, a kereskedelmi, gazdasági szakok érdekelnek. Jót
tenne Fehérvárnak, ha egyetemvárossá
nőné ki magát. Rengeteg város van, ahol
nincs ennyi fiatal, mégis van egyetem.
Jó volna, ha nálunk is megvalósulna ez,
hogy igazi diákélet lehessen.

Bódig Péter
a Diáktanács új elnöke
László-Takács Krisztina
Tisztújító ülését tartotta szerdán a Székesfehérvári
Diáktanács. A testület szavazati joggal rendelkező
tagjai a háromfős elnökséget – egy elnököt és két
alelnököt – választották meg az eseményen.

Az elnöki tisztséget mostantól Bódig
Péter tölti be, míg a Diáktanács két
alelnöke Marton Gergő és Orsik Péter
lett. Négy éve, a Demokrácia Hetében
alakult meg a Székesfehérvári Diáktanács. Az alapítók céljai között szerepelt, hogy segítsék a párbeszéd megteremtését a diákok és az önkormányzat,
valamint a városban működő oktatási
intézmények között. Az önkormányzat
kérésére az általános és középiskolák
egy-egy tagot delegálnak a testületbe,
akik a Székesfehérváron tanuló húszezer diák érdekeit képviselik.
„Azt gondolom, hogy a nagyon komoly
szakmai munkának köszönhetően
sokat léptünk előre az elmúlt években.
Tavaly Székesfehérváron szervezhettük
meg az Országos Diákparlamentet, valamint több hazai nagyváros is tőlünk
kér tanácsot a diákügyekkel kapcsolatban. Ez azt jelzi, hogy a fiatalok
roppant aktívak.” – mondta Mészáros
Attila alpolgármester, aki köszönetét
fejezte ki Varga-Márfy Milán leköszönő
elnöknek áldozatos munkájáért. Az
eseményen jelen volt Róth Péter alpolgármester valamint Molnár Tamás civil
és ifjúsági tanácsnok is.
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Épül az energiahatékonysági bemutatóközpont
a székesfehérvári Bregyó közben
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Kiváló ütemben haladnak a székesfehérvári Bregyó közben létesülő energiahatékonysági bemutatóközpont kivitelezési munkái.
Az elmúlt hét során szakmai nyílt nap keretében sor került a födémek „Lift-Slab” technológiával történő felemelésére és
rögzítésére. A munkálatok az épület külső falainak felhúzásával folytatódnak. A mintaépület várhatóan 2015 őszén nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt.
A bemutatóközpont célja a környezetvédelem és a fenntartható életmód népszerűsítése, valamint a lakosság számára
is elérhető alábbi energiahatékonysági technológiák bemutatása:
• napelem
• napkollektor
• hőszivattyú
• hővisszanyerő szellőztető rendszer
• energiatakarékos világítási technológiák
• szürkevíz hasznosítás
• természetes és mesterséges árnyékolás
• szelektív hulladékgyűjtés
• házi komposztálás

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprot Kft.
8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 4. 112.
www.virtualiseromu.hu
KEOP-6.2.0/B/11-2013-0004
Az épület 2016 januártól fogadja a látogatókat.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Maroshegyi Böndörödő

Vakler Lajos

kapják, mint amit megszoktak.”
Iszkádi Erika, a jelenlegi igazgató és
munkatársai számára rendkívüli kihívás megtartani a Böndörödő rangját: „Emlékszem még az elsőre, hogy
milyen nagy lelkesedéssel és örömmel
készítettük elő, és milyen nagyszerű
érzés volt, amikor láttuk az örömet a
maroshegyiek arcán. Megtapasztaltuk
az összefogást. Azóta évről évre többen
vagyunk. Egy olyan közösség alakult
ki, amely példa lehet minden városrész
számára. Öröm nézni, hogy már nemcsak a Maroshegyről, hanem Székesfehérvár minden részéből és a környező
településekről is érkeznek vendégek.”
A szép hagyomány folytatói, a
városrész és a város apraja-nagyja nagyszerű időben élvezhette a
vénasszonyok nyarának kegyeit, s
ahogy tapasztaltuk, nem hagyták
otthon a jókedvet sem.

Idén nyolcadik alkalommal rendezték meg
a Maroshegyi Böndörödőt. A Gárdonyi Géza
Művelődési Ház munkatársainak szervezésében
ez évben is színes, látványos programok várták
a városrész polgárait és valamennyi fehérvárit.

Brájer Éva és a Böndörödő kabalafigurája

a szó egy kicsit utal arra is, hogy a
nyár végeztével az emberek szeretnek
kikapcsolódni, élvezik az együttlétet,
vigadnak, mulatnak. Ez az első olyan
találkozó, amin nem mint főszervező
veszek részt, hanem mint nyugdíjas.
Mondják is néhányan, hogy még a
nap is szebben süt, és úgy látom, ez
a rendezvény ma már meghatározó
eseménye az évnek a maroshegyiek
számára. Ahogy körülnézek, látom, és
biztos vagyok benne, hogy a találkozó
Fotók: Bácskai Gergely

Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője, Székesfehérvár
alpolgármestere büszke arra, hogy
őszi rendezvényük ma már egyre
vonzóbb városi közösségi program:
„Bátran állíthatjuk, hogy minden maroshegyi számára fontos az esemény,
hiszen ez a városrész legnagyobb
közösségi rendezvénye. Mindenki itt
van, aki maroshegyinek vallja magát,
de természetesen szívesen látott vendég
valamennyi székesfehérvári. Családok,
baráti társaságok jönnek, fellépnek
óvodások, iskolások, óvodapedagógusok, tanító nénik, tanárok. Velünk
vannak a gyermekeink, nyugdíjasaink,
futballistáink, tehát mindenki, aki a
közösségben él és dolgozik. Számunkra
ez a legfontosabb ünnep.”
A találkozó atyja, a művelődési
ház nemrégiben nyugdíjba vonult
igazgatója, Adorján Viktor, aki ezt
a különleges szót és magát az eseményt is felöltöztette tartalommal,
fontosnak tartja, hogy a maroshegyiek egyre inkább magukénak
érzik a szüreti mulatságot: „A

Szüreti fogatok bejárták a maroshegyi utcákat

Pataki Zita a Böndörödőn

Andi bohóc nélkül a Böndörödő sem lenne az igazi!

Böndörödő lényegében olyasmi, mint a
pöndörödő: így ősz tájt a szőlő levelei
sárgulnak, barnulnak, pöndörödnek
vagy éppenséggel böndörödnek. Ez

Adorján Viktor népszerűsége ma is töretlen

jó kezekben van. Hiszen az embereknek
az a fontos, hogy megőrizve a hagyományokat, évről évre ugyanazokat a
színes, nívós, változatos programokat

A böndörödni vágyóknak a számtalan program mellett attól sem kellett tartaniuk, hogy éhkoppra jutnak. A gasztronómia szerelmeseinek bográcsaiban készült ételekre talán Lucullus
is csettintett volna. A minőségre Pataki Zita, a népszerű televíziós személyiség ügyelt: „Egy
ilyen rendezvényt nem elég megszervezni, kell hozzá a hely szeretete és az itt élő emberek
tisztelete is. Kellenek olyan programok, amelyek a közösség összetartozását erősítik.
Vidéki lány vagyok, így nagyon is tudom, milyen az, ha végigmegyünk az utcán, hogy
mindenki mindenkinek köszön. Akik itt vannak, ugyanezt teszik a hétköznapokon is. Ezen
a napon pedig barátként találkoznak, együtt ünnepelnek, hiszen egymáshoz tartoznak.
Ez a főzőverseny is azt bizonyítja, hogy még a recepteket is megosztják egymással az
emberek.”
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Leffelholcz Marietta
Immár tizedik alkalommal várja gazdag
programkínálat az érdeklődőket az Országos
Könyvtári Napokon. A fenti címet viselő rendezvénysorozat október 11-ig tart.

Fotó: Kiss László

A kapcsolódó eseményeket a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezi. Az egymásra
épülő, valamennyi korosztály igényeire figyelő rendezvénysorozat a
településeken működő könyvtárak
szolgáltatásait igyekszik népszerűsíteni országszerte, így Székesfehérváron is.

Az Országos Könyvtári Napok
célja, hogy megmutassák, milyen
sokféle tanulási, tájékozódási,
kulturális, szociális lehetőség rejlik
a könyvtári találkozásokban. A
fő célkitűzés minél több olyan
személy elérése, akiknek a mindennapjaihoz eddig nem tartozott
hozzá a könyvtárlátogatás. Ezt
segíti a témakörök változatossága is: megemlékezések; emlékek
napja; Partnerségben a biztonságos
életért; Összefogás az egészségünkért; Olvassunk együtt; Könyvtári
Show; Könyves vasárnap.
A Fejér megyei programokat az
idei évben is a Vörösmarty Mihály

„Így látták ők a nagy háborút” – az Érdekes Újság fotópályázatának ritkaságszámba menő
anyagai október 27-ig tekinthetők meg az Oskola utcai olvasóteremben

Kép: Zsiday Ádám

„Könyvtárba mentem, gyere utánam!”

Bernáth Gábor most iratkozott be a könyvtárba. Családfakutatást végez, mint mondja, az
interneten való keresgélés nem elég. Ráadásul nagyon sok olyan kiadvány van, mely csak
antikváriumban érhető el, az áruk viszont igen borsos. Így inkább beiratkozott a könyvtárba,
ahol minden adott a kutatásához.

Könyvtár fogja össze és koordinálja. Bekapcsolódott a Vörösmarty
Mihály Könyvtár Fejér megyei
szolgáltatóhelyei közül ötvenegy
települési könyvtár, két székesfehérvári könyvtár és tizenegy Fejér
megyében található városi könyvtár. Igyekeznek kedvet csinálni a
könyvtárba járáshoz, az olvasáshoz.
A Vörösmarty könyvtár és tagkönyvtárai például interaktív gyermekműsorral, olvasóesttel, játékos
előadásokkal készültek. Az Oskola
utcai olvasóteremben pedig egy

kiállítás is nyílt, mely október 27-ig
tekinthető meg, bár a programsorozat maga október 11-én véget ér.
Fekete-fehér, amatőr felvételekben
mélyedhetnek el az érdeklődők,
melyek az I. világháború pillanatait
örökítik meg.

Október 10-én a Vörösmarty Mihály
Könyvtár felnőtt kölcsönzőrészlegén
14 és 17 óra között a fehérvári közélet
ismert szereplőivel olvashatnak közösen az érdeklődők. További programok:
www.vmk.hu

Vörösmarty Rádió
Minden,
amiről
a városban
beszélnek
és minden, ami az embereket foglalkoztatja.
• hírek
• közlekedés

• időjárás
• sport

• szórakozás
• kultúra

Vörösmarty Rádió – a város hangja

közéleti hetilap

Középpontban az építészet

Nemzetiségi
összetartozás

Szabó Petra
Székesfehérvár építészeti díjának átadására ünnepélyes keretek között került sor a
Hiemer-házban, az építészek világnapjához
kapcsolódva.

Németh Gábor
Fotó: Simon Erika

Az elismerést idén Szakál Csaba
építész kapta, a Várkörúton nemrégiben átadott Fehérvár Travel-épület
tervezéséért.
„A díj névadója Schmidl Ferenc, aki Székesfehérvár illetve Fejér megye egyetlen
Ybl-díjas építésze. A mai városkép
gyakorlatilag az ő és néhány kollégájának a keze nyomát viseli. Arról nem is
beszélve, hogy tavaly, első alkalommal
Pordán Horváth Ferenc kapta meg a díjat, aki sajnos már nem lehet közöttünk.
Ennek fényében ez egy hatalmas megtiszteltetés.” – osztotta meg lapunkkal gondolatait a díjazott, akiről az
is kiderült, hogy tizenéves korában,
egy családi nyaralás alkalmával a
nyaralóban talált egy rakat lakberendezési magazint. A fiatal Szakál
Csaba akkor vetette bele magát az
épületek világába, és azóta is a falak,
lépcsők és ablakok kombinációjának bűvkörében él. A díjnyertes
épületről is mesélt: „A területtel már
2008 óta foglalkozom. Fehérvár talán
legbonyolultabb adottságokkal rendelkező telke volt. Ott megy át a fél város
telefonvezetéke, több közmű, és parkolni
sem lehet. Nagyon nehéz ügy. Volt egy
olyan cél, hogy az épület alatt átmenő
jelentős gyalogosforgalmat is tartsuk

A díjat a város polgármestere és Schmidl
Ferenc unokája adta át

szem előtt. Tehát kellő természetes fény
jusson be, és akár még egy kiállítást is
lehessen rendezni. Fontos volt, hogy
a járókelők egy méltó környezetben
mehessenek át a belváros felé.”

A Schmidl Ferenc építészeti díj
Székesfehérvár önkormányzata
2014-ben – az Ybl-bicentenárium
évében – alapította a Schmidl Ferenc
építészeti díjat. Tette ezt nagy szülötte, Ybl Miklós előtti tisztelgés okán,
illetve a díj névadója, Schmidl Ferenc
építész Székesfehérváron végzett
máig ható, a város falain túlmutató
építészeti, főépítészi munkásságának
elismeréseként. A díjjal a város azokat
az építészeket tünteti ki, akik 1990
után megvalósult alkotásuk révén
hozzájárultak Fehérvár városképének
fejlődéséhez, építészeti kultúrájának
előmozdításához és az épített környezet minőségének javításához.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

FehérVár

Közélet

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek;
Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban garázsok, raktár;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi
J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

A német nemzetiség érdekeinek
képviseletét, jogainak érvényesítését és az itt élő németség identitásának megőrzését tekinti fő céljának
a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat. Schneider Éva,
az önkormányzat elnöke elmondta,
hogy képviselőtársaival, Kissné
Skultéty Viktóriával és Szikoláné
Feczkó Évával az önkormányzat
megalakulása óta szerveznek német
nyelvű szentmiséket a székesfehérvári Ciszterci templomban. Fontosnak tartják, hogy a német nyelvű
szentmisék a továbbiakban is évente négy alkalommal megrendezésre
kerüljenek. Eközben folyamatosan
támogatják a Gyöngyvirág Óvoda
német nemzetiségi csoportjait és
a Felsővárosi Általános Iskolát is.
Az önkormányzat idén is megrendezi hagyományos kulturális estjét
és sváb bálját, melyen a helyi és a
megyei német nemzetiségi csoportok adnak kulturális műsort, majd a
Schütz Kapelle közreműködésével
hajnalig rophatják a vendégek. Az
október 17-i rendezvény témájában
a szürethez, az őszi betakarítási
munkákhoz kapcsolódik Az időpont apropóját az adja, hogy az előző nemzedékek számára ilyenkor
az adventig tartó báli szezon vette
kezdetét.

9

FehérVár

10

Oktatás

Két szakma ingyen

Kurucz Tünde Dalma

Fotó: Kiss László archív

Idén nyáron életbe léptek az új OKJ-s
szabályok, melyek értelmében már nemcsak
egy, hanem két szakmát lehet iskolarendszerű
képzésben ingyenesen megszerezni. A változtatások célja az volt, hogy bárki könnyen át tudja
magát képezni, így könnyebben elhelyezkedhet
a munkaerőpiacon.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
huszonöt éves kor előtt a szokásos
reggel nyolctól délutánig tartó órarendben lehet a szakmát elsajátítani. Ha valaki ennél idősebb, akkor
az esti vagy a levelező tagozat közül
választhat. Ha a kiválasztott képzés
mindkét munkarendben indul, akkor érdemes estire járni. A magyarázat nagyon egyszerű. Az OKJ-s
tanfolyamon tanuló diákok diákigazolványt kapnak, de a levelezősök
kevesebb utazási kedvezményben
részesülnek. Ha valakinek olyan a
munkarendje, élethelyzete, hogy
nem minden órán tud megjelenni,
célszerű az egyéb képzési formák,
például a távoktatás után érdeklődni.

2015. október 8.

Az új OKJ jobban megfelel a munkaerőpiaci igényeknek

Akinek van már érettségije, szakképesítésenként három tanéven
keresztül tanulhat ingyen. Mivel az
OKJ-s képzések az esetek több-

Jó tudni!
Az a tanfolyam, amit nem támogat az állam, felnőttképzésnek minősül. Ebben az
esetben mindig kell tandíjat fizetni.
Felsőoktatási szakképzést (régi nevén felsőfokú szakképzést) már csak egyetemek
és főiskolák indíthatnak. Az ezekre történő jelentkezés az egyetemi felvételivel
egyszerre, majdnem ugyanazokkal a szabályokkal történik.
A „felsőfokú OKJ” kifejezés azt jelenti, hogy a jelentkezéshez érettségire van szükség.
Az estire járó diákok után már nem jár a családi pótlék és az árvaellátás. Az egészségügyi biztosítást is mindenkinek magának kell fizetni, ha közben nem dolgozik.
A félbehagyott tanfolyamok az ingyenességnél nem számítanak!

ségében kétévesek, ezért a plusz
egyéves szakképesítés-ráépülések
is ingyen elvégezhetők.
Fontos, hogy az OKJ-s tanfolyamok
nem fogyasztják a felsőoktatásban beszámítható tizenkét állami
ösztöndíjas félévet, sőt a felvételin
huszonnégy többletpontot ér, ha

valaki az adott szakirányon tanul
tovább, és az adott egyetem vagy
főiskola ezt figyelembe veszi.
Diploma után is érdemes elgondolkodni az átképzésen, ha a frissen
végzett hónapokon keresztül nem
talál munkát, vagy ha úgy érzi, más
területen sokkal jobban kiteljesedne. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő tanfolyamok ekkor is
képbe kerülhetnek, mert a diplomások ugyanolyan feltételekkel
juthatnak szakmához, mint azok,
akiknek csak érettségijük van.
Ezeknél a képzéseknél általában
nincs felvételi, de néhány speciális esetben (például művészeti
szakképesítéseknél) tarthatnak
alkalmassági vizsgát. Ettől sem
kell megijedni, ugyanis ha nincsen
túljelentkezés, gyakorlatilag alig
van tétje.

Az új OKJ előnyei
• A szakmák struktúrája jobban felépített, így gyorsabban átlátható.
• Az egyes szakképesítések között
könnyebben át lehet járni.
• Jobban leképezi a munkaerőpiac
igényeit.

EMELT SZINTŰ
OKJ KÉPZÉSEK

Korhatár nélkül,
szombati oktatási napokkal!

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:

Regisztrálj időben!

• LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
• GAZDASÁGI INFORMATIKUS
• VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ
• PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

Jelentkezzen októberben induló:

ONLINE JELENTKEZÉS:

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

OM 063917

www.peter-rozsa.hu
Székesfehérvár, Várkörút 9.
Tel.: 22/348-095, 348-103
E-mail:peterrozsa@albastart.hu

valamint novemberben induló:

• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007
• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008
• Targoncavezető /A009
• Emelőgépkezelő /A011
• Földmunkagép kezelő /A010
• Tűzvédelmi előadó /A004
• Emelőgép-ügyintéző /A016
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu
Horoszkóp
október 8. – október 14.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy régebbi ügyére kell most nagyobb gondot fordítania, hogy végleg a végére tudjon járni. Lehetséges,
hogy egy kicsivel több erőfeszítés szükséges a jó
eredmények eléréséhez, de a végeredmény megkoronázza a befektetett energiát.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Az utóbbi időben sokat elégedetlenkedett az eredményekkel. Alaposan megvizsgálva Ön is látja, hogy az
elmúlt időszakok megfeszítő erőfeszítései nem voltak
hiábavalók. Sokat idegeskedik, viszont éreznie kell, hogy
sokszor indoklás nélkül húzza fel magát semmiségeken.

E-000683/2014

OKJ-s tanfolyamainkra!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fókuszáljon a munkájára, ugyanis olyan hatások is
érhetik, melyek mellett nem tanácsos ábrándozni.
Így hát ne hagyja, hogy elkalandozzanak gondolatai,
esetleg egy kis figyelmetlenség miatt nagyobb kára
származzon. Ügyeljen egészségére!

Vigyáznia kell az egészségére és semmivel se kockáztassa! A pénzügyeké lesz a szerep. Ismerősének az
eredeti, kivitelezhetetlen ötletét meg se hallgassa. A
saját elképzelései hozzák Önnek a sikereket.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban előfordulhat, hogy túl szentimentálisan viselkedik. Ne vegyen mindent szó szerint
a lelkére, különben számtalan konfliktussal
szembesülhet. Ha teheti, végeztessen el egy alapos
kivizsgálást!

Egy távolsági hívás kapcsán sok minden megváltozhat az életében. Ne tekintsen magára úgy, mint
mások megváltója. Ez egy idea, ami sok bajt szülhet.
Egy fiatalabb rokona sorsát Ön nagyon a lelkén
viseli.

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap

Utazni mindig jó

László-Takács Krisztina
Miután a környező országokban az időjárás
ősziesre fordult, Európában nyaralóprogramokat már nem nagyon tudnak ajánlani az
utazásszervezők. Ekkor jönnek az egyiptomi és
a Kanári-szigeteki nyaralások iránti igények.
Szóba jöhet még Dubai és a környező országok
nagyvárosai – Skandinávia azonban ritkábban.
Az őszi utazási idényről Zimmermann Erzsébetet, az Ibusz Utazási Iroda székesfehérvári
vezetőjét kérdeztem.

Mennyire tartják ma turisztikai szempontból biztonságosnak Egyiptomot?
Biztonságosnak mondható, de az
emberek félnek, hiszen ha valahol
történik valami atrocitás, oda nem
szívesen mennek.
Érdemes inkább távolabb utazni?
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Novembertől mindenképpen a távolabbi úti célok hódítanak. Olyan
országokat keresnek utasaink, ahol
hosszú ideje nincsen semmiféle
zavargás. Ide tartozik Dominika,
Mauritius, a Seychelle-szigetek,
Thaiföld szigetvilága, Mexikó, Srí
Lanka, esetleg a Maldív-szigetek.
Ezek az úti célok novembertől egészen márciusig kitartanak.
Jellemző, hogy kialakult egy olyan
utazóréteg, akik kifejezetten ezeket az
úti célokat keresik?
Valóban vannak olyanok, akik
olyan munkát végeznek, hogy teljesen telített a nyaruk, így nem tölthetik pihenéssel. Ők általában – ha
utaznak – ilyen helyekre mennek,
hiszen csak a téli szezonban tudják
megoldani a nyaralásukat.
Egy ilyen pihenésre a szürke októberben senki sem mondana nemet

A KDRIÜ Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi Főiskola közösen arra
Európai Strukturális
törekszik, hogy a kooperatív-duális
és Beruházási Alapok
képzés egy új elemmé váljon a
BEFEKTETÉS A J
BE
megfelelő szaktudású diplomás
szakemberek sikeres munkaerő
piaci pályára állításában.
A kooperatív-duális koncepció
célkitűzése, hogy a Dunaújvárosi
Főiskola képzései a munkaerőpiaci
igények alapján fejlődjenek, miközben regionális szinten erősödjenek a
szakmai együttműködéseink a piaci szereplők képviselőivel.
Jelen projekt során a partnerek fő feladata a gépészmérnök és mérnökinformatikus képzéseken belül duális képzések kialakítása, módszertanának kidolgozása, tananyagának előállítása és a képzők felkészítése,
a konzorcium és a gyakorlati helyek képviselőinek aktív jelenlétével és
szakmai partnerek bevonásával. Teszik ezt úgy, hogy 12 tananyagot kidolgoznak, és 50 képzőt kiképeznek két megyében. A hallgatók a gyakorlóhelyen töltött idő alatt tantárgyaikat és kurzusaikat online tananyag segítségével teljesíthetik, valamint a képzők képzését is ilyen online tananyag
teszi hatékonyabbá, elősegítve az újonnan belépő képzők felkészítését a
későbbiekben.
A teljes projekt kapcsán novemberben egy képzési konferenciát tervezünk 50-100 fő részvételével, ahol a konzorciumi partnerek mellett a
szakma képviselői, a gyakorlati helyek vezetői és oktatói vesznek majd
részt és ismertetik az eredményeket, illetve az új duális képzésben
megvalósuló szakirányokat.

Milyen hosszúak ezek az utak?
Legalább egy hétig érdemes maradni a kiszemelt helyen, ehhez jön
az utazással töltött idő. Ha ezeket
összeadjuk, egy tíznapos utazás
már optimális lehet.
Idén melyik nyaralóhely a legnépszerűbb célpont?
Dubait mindenképpen megemlíteném, hiszen egy ideje már
van közvetlen repülőjárat, így
könnyebb és rövidebb az utazás.
Rengeteg szálloda közül lehet
minden kategóriában választani,
és vannak magyar nyelvű kísérők
is, akik mindenben segítenek a
magyar turistáknak. Az a fejlődés,
amit ott tapasztal az ember, hatalmas élmény, mindenképpen megér
egy utazást. Hihetetlen oázist
tudtak kialakítani a homoksivatag

Ezúton várjuk minden olyan vállalkozás jelentkezését, akik a projektben
kifejlesztett duális képzésben oktatási feladatokat vállalnának.
Amennyiben többet szeretne megtudni a régióban működő duális
képzési lehetőségekről, illetve jelen projektünkről, forduljon hozzánk
bizalommal!
www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

közepén. A városban sétálgatva el
sem tudja képzelni az ember, hogy
pár évvel ezelőtt ott még sivatag
volt. Csodálatosak a felhőkarcolók, fantasztikus a technika, amit
alkalmaznak, az emberek abszolút
európai gondolkodással élnek. A
városnéző programok, a sivatagi
kirándulások és a tengerre épített
szállodák varázslatos élményt
nyújtanak.
Akik nem ilyen messze utaznak, azoknak mit ajánl ősszel az utazásszervező?
Róma, London, Párizs, esetleg Prága – ezek olyan úti célok, amelyek
néhány nap alatt is megjárhatók,
akár az őszi szünetben a családdal
is. De a környező országok mind
tartogatnak látványosságokat, gondoljunk csak a bajor kastélyokra,
vagy a szlovén táj szépségeire!

IBUSZ Utazási Iroda

Székesfehérvár,Táncsics u.5.
Tel.: 22-329-393 • www.ibusz.hu
Hétfő-Péntek: 9-17., Szombat.: 8-12.

Autóbusszal
Plitvicei tavak
okt.
Gesztenyenapok Lovranban
okt.
Velence
okt.
Szlovénia
okt.
Toscana
okt.
Prága
okt.
Tirol-Bajor kastélyok
okt.

ajánljuk:
24-25.
23-25.
23-25.
23-25.
23-27.
23-26.
21-25.

Repülővel ajánljuk:
Brüsszel és a flamand városok okt. 22-25.
Róma
okt. 24-28.
Szicília körutazás
okt. 19-23.
London
okt. 24-27.
Málta szépségei
okt. 23-30.
Dominika 4* AI.
nov. 26-dec. 5.
Mexikó körutazás
nov. 24-dec. 6.

27.900
34.900
42.900
39.900
82.900
54.900
79.900

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

89.900
129.900
119.900
119.900
169.900
349.900
559.900

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A reptéri illeték külön fizetendő! Részletek az irodában.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Eddig is objektíven hozta meg a döntéseit,
de most még inkább ez lesz a jellemző Önre.
Céltudatos és következetes. Semmit sem bíz a
véletlenekre. Ez a hét maximális rugalmasságot
vár el Öntől.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha tanácsot kérnek Öntől, bánjon óvatosan a mondanivalójával, ugyanis bármit is mond, készpénznek
fogják tekinteni. Így Önre hárulhat a felelősség a dolgok
végső kimenetelét illetően. Egy régi arc feltűnhet a
múltból.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hét során több fontos eseményen vesz részt, aminek
köszönhetően felgyorsul az idő az Ön számára. Alig
jut ideje mindenre, amit szeretne. Az erő, a dinamika
kreativitással társulva tör fel Önben. Ennek hatására nő
az ambíciója, a határozottsága döntések esetén.

Az anyagi körülményei váratlan pozitív fordulatot
vesznek. Azonban hatósági ügy kapcsán érheti némi
kellemetlen kiadása, ami lehet egy kisebb mértékű
bírság vagy valami hasonló dolog.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten jót tenne, ha fokozottabban figyelne az
egészségi állapotára. Nagyon figyelmesen kövesse a
pénzügyei állását ebben az időszakban, ugyanis váratlanul, akár ok nélkül lényeges összegtől válhat meg, ha
nem lesz kellően éber és elővigyázatos.

Ebben az időszakban lehetősége adódik a baráti,
ismeretségi körének a bővítésére. Valaki nagyon
fontos információkat oszt meg Önnel, viszont
mielőtt felhasználná az infókat, érdemes a forrást
felkutatnia.
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Steiner Fülöp, a modern püspök

László-Takács Krisztina
Steiner Fülöp egykori székesfehérvári püspök
életéről, korszakalkotó munkásságáról
tartott konferenciát a Székesfehérvári Egyházmegye. A tudományos találkozó apropóját
az adta, hogy idén volt a püspök székfoglalásának 125., halálának pedig 115. évfordulója. De nem csupán emiatt volt aktuális a
19. század legmeghatározóbb püspökéről
megemlékezni, hanem azért is, mert Steiner
a maga korában egyszerre volt rendkívül
konzervatív, ünnepélyes, ugyanakkor haladó
szellemű gondolkodó, aki elindította a megye
első keresztény-konzervatív napilapját.

A média evangelizációs lehetőségét felismerve Steiner Fülöp volt
az, aki a Szent István Társulat
alelnökeként szorgalmazta, hogy
jelentessenek meg kis, füzetszerű
hitvédelmi kiadványokat, melyek a hívek hitéletét segítették.
Ugyancsak a Szent István Társulat
kiadásában jelent meg a Katolikus
Szemle című nívós folyóirat, amit
kifejezetten szaksajtónak szántak.
Mózessy Gergely egyháztörténész
szerint ez akkoriban olyan nyitásnak számított, amire szükség
volt, hiszen olyan kort élünk a
19. század utolsó évtizedeiben,
amikor a társadalom berendezkedése egyre inkább liberális irányt
vesz. „Az 1890-es évek politikájában

Steiner Fülöp 1890-es székfoglalásától
egészen 1900-ban bekövetkezett haláláig
volt Székesfehérvár megyéspüspöke

Steiner Fülöp nagyon markánsan
képviselte azt az álláspontot, amit
pápai utasításra egy főpapnak képviselnie kellett, szembehelyezkedve
egy liberális kormányzattal. Talán
emiatt nem lett belőle 1891-ban
esztergomi érsek: a pápa gondolkodott a személyében, de az udvar nem

hagyta, hogy érsek legyen.” – meséli
az egykori püspökről Mózessy
Gergely, a konferencia létrehívója
és elnöke.
Róma és az udvari törvénykezés
között amiatt volt feszültség,
mert egy liberális divat szerint
olyan egyházpolitikai törvényeket
hoztak, amelyek sértik a hitelveket. Ennek egyik legfontosabb
eleme a házasság polgári szerződéssé minősítése, amelynek
egyenes következménye lett a
válás lehetősége. Az egyházpolitikai törvényeket végül 1894/95ben elfogadták, tehát vesztett a
katolikus oldal, de a parlamenti
viták során illetve a társadalmi
közéletben végbement „küzdelem” fölrázta a katolikus életet, és
elkezdődött egyfajta társadalmi
katolicizmus. „Ennek az iránynak
egyik gyümölcse a Steiner Fülöp
által 1894-ben alapított Fejér Megyei Napló, amely háromnaponta
jelent meg, és a legkorszerűbb
újság volt a környéken, nívós
írógárdával. – mondja Mózessy
Gergely – Az újság közéleti
témákat tárgyalt, de katolikus
szellemiségben, vidéki napilaphoz képest magas színvonalon.
Amíg létre nem jött két év múlva
a Katolikus Néppárt saját sajtóorgánuma, addig tulajdonképpen

Steiner lapja töltötte be ezt a
szerepet. Azt gondolom, hogy az
egyháznak, ahogy ma is, küzdenie
kell, hogy legyen saját orgánuma.
Ha nincs, akkor azért, hogy jelen
legyen a sajtóban.
Spányi Antal megyéspüspök is
ezt hangsúlyozta köszöntőbeszédében. Ennek a jelenlétnek a
nehézségei akkor is azok voltak, amik ma: kell hozzá anyagi
támogatás, kell színvonalas íróilletve olvasótábor. És a harmadik buktató a legnehezebb: egy
konzervatív értékeket képviselő
lap nem mehet egy színvonal alá,
amit esetenként a bulvármédia
megengedhet magának – zárta
gondolatait lapunk kérdésére az
egyháztörténész.
Steiner Fülöp tehát ma is aktuális,
mint ahogyan a huszadik század
elején volt, amikor Prohászka
Ottokár az ő nyomdokain továbbhaladva lett korunk modern,
társadalmi felelősségvállalást
erősítő püspöke. A 157 éve született Prohászkáról október 10-én,
szombaton lesz emlékkonferencia, melyen a püspök alakjához
köthető történetek, anekdoták
valódiságáról és érdekességeiről
lesz szó Mózessy Gergely „Állítólag Prohászka egyszer…” című
előadásában.

„Bizalom nélkül nem lehet tanítani”
László-Takács Krisztina

Mióta tanít ebben az iskolában?
Ebben az épületben tanítok a 82/83-as tanév óta,
akkor még Petőfi Sándor Általános Iskolának
hívták az intézményt, majd amikor az egyházmegye elindította a Szent Imre Általános Iskolát,
felkértek, hogy maradjak, és azóta is itt vagyok.
Sőt ide jártam általános iskolába, ide járt a
lányom, és hamarosan a nagyobbik unokám is itt
kezdi az első osztályt. Ő most még óvodás, de a
Szent Imre Óvodába jár. A kötődés tehát szoros
– szeretünk itt lenni.
Mi szeretett volna lenni gyermekkorában?
Általános iskolás korom óta tanító néninek
készültem. Az első-második osztályos tanító
nénim ugyanis nagyon nagy hatással volt rám.
Otthon állandóan iskolást játszottam, a babáknak volt füzetük, órát tartottam nekik. Volt igazi
osztálynaplóm is, amit úgy kaptam egy ismerőstől. Ebbe írtam be a jegyeket, sőt dolgozatfüzetet is gyártottam számukra.
Született pedagógus?
Soha nem gondoltam más hivatásra, pedig a
mi családunkban nem volt addig pedagógus.
Édesapám és édesanyám is a közigazgatásban
dolgozott, és a lányom is azt a pályát választotta.
Milyen érzések voltak önben, amikor megtudta, hogy
Szent Gellért-díjban részesül?
Annyira váratlanul ért, hogy amikor kimondták
a nevemet, az első gondolatom az volt: „Tényleg
rólam van szó? Biztosan én vagyok az, akit szólítanak?” Nagyon titokban tartotta az igazgató

Fotó: Kiss László

Molnár Györgyné Erzsi néni, a Szent Imre Általános Iskola 2. b
osztályának osztályfőnöke hűséges típus: bár két iskolában,
mégis egy épületben, évtizedek óta kifogyhatatlan szeretettel
nevel kisgyermekeket. Odaadó munkáját most Szent Gellért-díjjal jutalmazta az egyházmegye.

Molnár Györgyné pedagógusi munkáját Szent Gellért-díjjal
jutalmazták

úr és az iskola vezetése, semmilyen információ
nem szivárgott ki erről, szerintem a kollégák
sem tudták. A meglepetést aztán nagyon nagy
öröm váltotta, mert úgy érzem, ez hatalmas
elismerés, fontos erkölcsi elismerése a munkámnak.

A pedagógusok között mekkora presztízse van egy
ilyen elismerésnek?
Úgy gondolom, nagyon nagy. Azért is vagyok
különösen boldog, mert a kollégáim szemében
is boldogságot láttam, ami arról tanúskodott,
hogy együtt örültek velem. Persze most még
magasabb a mérce: ez a díj számomra újabb
motiváció, hogy még jobb legyek a hivatásomban.
Egy ilyen díjat különleges alkalmakkor kap az ember.
A tanítói hivatás azonban amellett, hogy sok szépsége van, minden nap kemény helytállást kíván. Mi az,
ami elismerésként szolgál a hétköznapokban?
Számunkra a nap nem zárul le azzal, hogy
délelőtt letanítjuk az óráinkat, majd napközi
után hazamegyünk, hiszen a munka otthon is
folytatódik. Amikor elrendezi az ember a családját, akkor leül és készül a másnapra, javítja
a dolgozatokat, nem tud teljesen elszakadni a
tanítványaitól, és ez bizony néha fárasztó. De
egy-egy hozzászólásból, egy csillogó tekintetből, egy mosolyból, vagy csak abból, hogy
érzem, a kis tanítványom megbízik bennem,
hatalmas energiát merítek. Az, amikor odajönnek és megosztják velem a „titkaikat”, rám
bízzák a kis életüknek egy részét vagy kikérik
a véleményemet, esetleg ha kérek valamit
tőlük, azt megtartják, semmivel nem pótolható. Úgy érzem, nagyon jó a kapcsolatunk a
kolléganőmmel együtt a gyerekekkel, fontos,
hogy érezzék: szeretjük őket. Hiszen a gyermekek mindenre reagálnak: az időjárásra, az
otthon történtekre vagy arra, ha rosszul indul
a napjuk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy
bizalmas kapcsolatban legyünk a gyerekekkel. Ha odabújnak az ölembe vagy átölelnek,
számukra és számunkra is kell az a pillanat, és
azt hiszem, e nélkül a bizalom nélkül nem is
lehetne tanítani.
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László-Takács Krisztina
Van két ház Magyarországon, melyek munkatársai
Böjte Csaba ferences szerzetes nyomdokain olyan
gyermekeknek segítenek, akiknek szükségük van
erre ahhoz, hogy – mint a legtöbb gyermek –
stabil szellemi háttérrel, tiszta, szép ruhában, jóllakottan induljanak reggel iskolába. Fejér megye
abban a szerencsés helyzetben van, hogy mind
a kettő intézmény a területén működik, az egyik
Székesfehérváron. A Szent Imre Iskolaházról, az
eltelt három év tapasztalatairól Németh Ádámmal,
az intézmény vezetőjével beszélgettünk.

Csaba testvér első napközi jellegű
intézménye 2011-ben nyílt Polgárdin,
utána jöttünk Fehérvárra, de nem
magunktól. Cser-Palkovics András
polgármester úr látta, hogy vannak
eredmények Polgárdin, és nagyon
örülne, ha Csaba testvér nyitna egy
iskolaházat Székesfehérváron is. Azt
az épületet, ahol most vagyunk, a
város bocsájtotta rendelkezésünkre.
Ez egy kivételes gesztus a város vezetésétől, és Csaba testvér örömmel
fogadta el a felkérést. November
5-én lesz a harmadik születésnapja a
háznak.
Ezalatt a három év alatt hogyan sikerült
integrálódni a város életébe?
Mondhatom, hogy talán nincs még
egy olyan napköziotthona a Szent
Ferenc Alapítványnak, ahol ennyi jó
ember kopogtat be az ajtón, és hoz
egy kiló túrót, mellé egy vödör tejfölt
vagy éppen egy kiló búzadarát és
három liter tejet. Van egy Inci nevű
hölgy, aki még Cecéről is hajlandó
elutazni két tepsi sütivel és harminc
tojással, hogy hozzon a gyerekeknek
valamit. Az ilyen példák nyomán azt
is mondhatjuk, hogy ezért a húsz
gyerekért régiós szintű az összefogás,
amiért mi nagyon hálásak vagyunk.
Ez azt jelenti, hogy teljesen adományokból tartja fenn magát a ház?
Az iskolaházban felkarolt gyermekekre nem kapunk állami normatívát, mégis itt vagyunk, és látnivaló,
hogy megvan mindenünk, ami egy
háztartásban kell. Egyszerűség, de
tisztaság van. Azt hiszem, ha az
emberek látják, hogy szükség van,
ha tudnak azonosulni a céljainkkal,
akkor nem restek jönni és hozzátenni
azt, amit megengedhetnek maguknak. Az ételünket teljes mértékben
adományokból, javarészt a székesfehérvári emberek adományaiból
tudjuk fedezni.
Ehhez kell egyfajta hit, egyfajta ráhagyatkozás. Ti a munkatársaiddal felelősek vagytok a gyerekekért, az azonban,
hogy kerül-e az asztalra valami, nem
teljesen rajtatok múlik.
Ez a helyzet alapvetően frusztráló is
lehetne, mert a felelősség az itt lévő
munkatársaké. Azonban ha Csaba
testvér nyomdokán járunk, és van
egy elköteleződésünk a Jóisten felé,
és hitünk a gondviselésben, akkor ez
máris egy olyan kapocs, amit aztán
tudok kamatoztatni a gyermeknevelésben is. Csaba testvér, amikor itt
járt, azt mondta, a legelső dolog az

TIPP
Nézze meg a Fehérvár
TV Németh Ádámmal
készített teljes interjúját!

legyen, hogy a gyermekeknek alakuljon ki személyes kapcsolata a Jóistennel. A hitet pedig úgy lehet átadni, ha
nem tanítja az ember, hanem megéli
a gyerekekkel együtt. Az, hogy mi a
jó emberek kedvességére vagyunk
utalva, megerősít bennünket. Hiszen
itt vagyunk, szépen működik így is
minden, erősödünk. Nem cserélném
fel ezt a feladatot egyetlen kiszámítható fenntartású intézmény vezetésére sem, egyszerűen azért, mert akik
bejönnek és hoznak valamit, őket
én behívom, meghívom egy kávéra
vagy teára. Akik a gyerekek körül
forgolódnak önkéntesként, azokkal
is mindig leülünk egy kicsit, beszélgetünk egymással. Meggyőződésem,
hogy a kiégés veszélyét, ami jelen van
az oktatási szférában, ezzel kiküszöböljük: elmondjuk egymásnak
a problémákat, több szemszögből
látjuk azokat, együtt sokkal hamarabb találunk megoldást rájuk, és új
lendületet adunk egymás munkájának.
A lelki és a testi táplálékon kívül mit
kapnak még itt a gyerekek?
Mindazt igyekszünk megadni a gyerekeknek, amit alapesetben a család
adna. Nem helyettesíteni akarjuk a
szülőket, csak szeretnénk a hónuk
alá nyúlni és bizonyos funkciókat átvállalni a gyermeknevelésben, annak
érdekében, hogy a család egyéb területeken meg tudjon erősödni. Például
hogy túlórát vagy éppen munkahelyet
tudjon vállalni a szülő. Azt hiszem,
mindent, amit otthon az iskolát és
óvodát követően délutántól estig megkap a gyermek, azt mi is meg tudjuk

Fotók: Takács Gyula

Mire a gyermek a Pitagorasz-tételig jut

Támogatók mindig vannak: nemrégiben iskolakezdési Erzsébet utalványokat adott át a Katolikus Karitász nevében Spányi Antal püspök, karitász-elnök, amit Németh Ádám, az iskolaház
vezetője vett át

tud meríteni, később majd a saját
gyermekének is tud ilyet készíteni.
Akkor mi már boldogok vagyunk. A
gyerekek ezen felül fürdenek is itt és
szép ruhákat kapnak: mindenkinek
van saját szekrénye, ide hajtogatjuk
be azokat az adományruhákat, amiket
kapunk. Igyekszünk a stílusuknak
megfelelőt, olyat, ami nekik is tetszik.
Fürdés után így mindig csinosan,
királynőként, királyfiként mehetnek
haza, onnan pedig a következő nap
reggelén iskolába.
Csinosan és tisztán, és talán emeltebb
fővel is?
Minden bizonnyal. Ezek után pedig
tőlünk is jogos az elvárás, hogy a

A legkisebbek is jól érzik magukat második otthonukban

adni. Uzsonnát kapnak, vacsorát,
tanulunk. Az elmúlt három év alatt el
tudtuk érni, hogy a házi feladaton túl
már napi szinten gyakorolnak is. Ezen
felül igyekszünk egy szép kertet is
nevelni. Nem az a cél, hogy átvigyük
az iskolai foglalkozást délutánra
is, hanem az, hogy megtanítsuk a
gyermekeket arra, hogy később tudjanak magukról gondoskodni. A kert
nevelése ebből a szempontból fontos.
Tettünk el gyömbérszörpöt, pucoltunk birsalmát, abból finom lekvár
lett, nyáron bodzaszörpöt főztünk, a
napokban padlizsánt sütöttünk, abból
krémet tettünk el, azt ettük uzsonnára, vacsorára. Ha ezekből a gyermek

Thalész-tételt vagy a Pitagorasz-tételt
is megtanulják. Míg ezek az alapvető dolgok nincsenek meg, addig
lehet matematikát tanítani, nem fog
sikerülni.
Gondolom, nem véletlen, hogy matematikai példát hozol fel, hiszen eredeti
hivatásod szerint matematikatanár vagy.
Hogyan találtál rá erre a feladatra?
A feleségem által. Kati (Smohay Katalin – a szerk.) tizenkét évvel ezelőtt
ment ki Erdélybe Csaba testvérhez
önkéntesként, akinek akkor épült a
harmadik háza. Ma nyolcvanhat háza
van, abból nyolcvannégy a határinkon túl, és kettő itt, Fejér megyében.
Akkor még Csaba testvér sokat volt

Déván, és napi szinten részt tudott
venni a közösség életében, így Kati
sokat tudott tőle tanulni mind a
módszerek, mind a szellemiség
tekintetében.
Kati nevelőként dolgozott?
Igen, a kiutazása napján kapott
Csaba testvértől tizenkét roma
gyermeket és egy lakáskulcsot:
„Itt van a te lakásod, itt vannak a
gyermekek.” Kati akkor tizenkilenc
volt, a legidősebb lány tizenhét.
Nem volt könnyű helyzet, többször
haza is akart jönni, hiszen egy ilyen
fiatal lánynak azok az élethelyzetek
komoly megpróbáltatást jelentettek. De a stabil családi háttérnek, a
szülei támogatásának köszönhetően
sikerült megbirkóznia a feladattal.
Fontos elv nálunk, hogy amit elvállaltál, azt csináld végig becsülettel.
Kati nyolc évig volt nevelő. Ha ilyen
értelemben nézzük, a feleségem
már többszörös nagymama, mert
az általa nevelt lányok azóta már
szinte kivétel nélkül édesanyák. Az
Erdélyben töltött nyolc év nevelői
munkája mellett egyéni tanrenddel
egy főiskolát is elvégzett. Az ő kitartásának köszönhető, hogy most
itt vagyunk, mert 2011-ben, amikor
Csaba testvér engedélyezte, hogy
Kati megnyissa a polgárdi Don Bosco Iskolaházat, akkor ez nagy mérföldkő volt, hiszen egészen addig
Csaba testvérnek nem volt napközi
jellegű gyermekvédelmi intézménye
Magyarországon. Mi Katival még
Erdélyben ismerkedtünk meg, de
már Magyarországon kezdtem el
neki udvarolni, aminek házasság
lett a vége. Eközben 2011-ben a polgárdi ház, 2012-ben a fehérvári ház
született meg, idén pedig a közös
gyermekünk.

Programajánló
A hagyományokhoz hűen október 11én, vasárnap 14.30 órakor a Maroshegyi Szent Kristóf templomtól indul
a zarándoklat a felújított Szőlő utcai
kereszthez. A szabadtéri mise 16 órakor
kezdődik Tóth Tamás esperes, plébános
vezetésével. A résztvevőket 17 órakor
busz viszi vissza a maroshegyi, illetve
a Prohászka-templomhoz. Mindenkit
szeretettel várnak!
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Hermann Róbert nem enged a negyvennyolcból
Vakler Lajos

Miként lesz a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolába járó fehérvári
kisgyerekből elismert történész?
Az általános iskolát 1969-ben
kezdtem. Nagyon jó osztályfőnököm volt, Lazarevics Józsefné,
Ibolya néni, aki olyan volt hozzánk, mint egy tyúkanyó: olyan
gondossággal tanított, nevelt
bennünket. Nagyon jó osztályunk
volt. Maga az iskola neve is befolyásolta a történelmi érdeklődésemet, hiszen ha felmentünk az
első emeletre, napról napra találkozhattunk a nagyságos fejedelmet ábrázoló Mányoki Ádám-festménnyel. Akkor azt gondoltam,
hogy ennél szebb nincs a világon.
Mindig érdekelt a történelem.
Szüleim már óvodás koromban
elvittek múzeumokba, várakba,
történelmi emlékhelyekre. Az
első történelmi tárgyú könyv,
amit kaptam, a Rákóczi szabadságharcról szólt. Ez a „Két pogány
közt”című kötet, egy történelmi
sorozat része, amely olyan módon
mutatta be a szabadságharcot,
hogy nem nagy hadmozdulatokról és politikai döntésekről írt,
hanem megpróbálta emberközelbe hozni az eseményeket.
Fontos volt már akkor is, hogy megismerje a mögöttest?
Igen, így el tudtam képzelni,
milyen lehetett, amikor I. József
király és császár ott térdepel a
bécsi Burgban, és tanulmányozza
a Birkenstein-féle geometriakönyvet, amelyben magyar várak
találhatók. Vagy hogy milyen az,
amikor kuruc vitézek beszélgetnek arról, mi az oka, hogy bár sokan vannak Erdélyben, mégsem
sikerül legyőzni a labancokat.
Ezek a könyvek közelebb hozták
hozzám a történelmet, és már
akkor úgy voltam vele, hogy ezzel
szeretnék foglalkozni.
Ahhoz, hogy egy gyermekkori álom
megvalósuljon, az is kell, hogy valaki
tudatosan végigvigye a gyermekfővel
elképzelteket.
Volt közben egy elég jelentős
váltás: hetedikes koromban
édesanyámnak köszönhetően
megkaptam Féja Géza Visegrádi
esték című regényét, amely az
1848-49-es szabadságharc egyik
legvitatottabb személyiségéről,
Görgey Artúrról szól. Ebben a
műben a Visegrádon élő Görgey
Artúrnak estéről estére megjelenik
Kossuth Lajos, és végigbeszélik a
szabadságharc eseményeit. Ez a
könyv teljesen más képet adott nekem arról, amit addig tanultam, és
amit olvastam. A korban uralkodó
történeti közbeszéd szerint Görgey
– ha nem is volt áruló – de tudatos
kártételének és hibáinak köszönhetően veszett el a szabadságharc.

Fotó: Simon Erika

Államalapító Szent István királyunk ünnepén,
augusztus 20-án Székesfehérvár önkormányzata Tiszteletbeli Polgár címmel tüntette ki
Dr. Hermann Róbertet. A székesfehérvári
gyökerekkel rendelkező történész az 184849-es forradalom és szabadságharc kutatójaként szerzett nemzetközi hírnevet.

Hermann Róbert tiszteletbeli szabadságharcos és polgár

Nem feledhetjük, hogy a hetvenes évek
közepén járunk, egy olyan időszakban,
amikor számunkra a forradalom és
a szabadságharc jószerivel Petőfit,
Kossuthot és Bem apót jelentette.
Valóban 1975-öt
írtunk, akkor
‚
tanultuk a 48-as történéseket,

és hát tudjuk, hogy az embert
néha megpróbálja a sors. Én
például összevitatkoztam a
történelem-tanárnőmmel egy
szerintem szakmai kérdésen. Ő
azt mondta, hogy 1848 októberében, amikor a magyar sereg ott

áll a Lajtánál a bécsi forradalom
idején, akkor Görgey volt az, aki
megakadályozta a Lajta átlépését, és ennek következménye volt
a híres schwehati csata. Én azt
állítottam, hogy az nem Görgey
volt, hanem Móga János altábor-
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közéleti hetilap
nagy, Görgey csak az előcsapatokat irányította. A vége az lett,
hogy berohant az igazgatónőhöz
és panaszt tett az ügyben. Az
igazgatónő, Seres Jutka néni azt
mondta, hogy nem olyan kényes
ez a kérdés, örüljön, hogy ilyenekről gondolkodom. A Teleki
Blanka Gimnáziumban Várnai
Jánosné volt a történelemtanárom, ő sokat segített abban, hogy
tudatosan készüljek a történészi
pályára. Akkoriban a történelemtanulás szempontjából
mindenevő voltam. A középiskolai tanulmányi versenyeknél
minden évben volt három téma,
először a jobbágyság 18. századi
történelméről írtam dolgozatot,
a második már közelebb állt a
későbbi meghatározó témáimhoz, ez a jobbágyság kérdéseinek
megoldása volt a XIX. század
közepén. Nyertem is az országos
versenyen. Ebben nagy segítségemre volt Edit néni.
Az elmondottakból kiderül, hogy
egyenes útja volt, működött az eleve
elrendelés.
Ez egy kicsit részemről vabank
játék volt, hiszen megvallom,
máshoz nem nagyon értettem, és
más igazából nem is érdekelt. A
reáltárgyak nem nagyon jöhettek
szóba.
Milyen célokkal érkezett az ELTE-re?
Mennyire volt tudatos a szakirányválasztás?
Az egyetemen már a kezdet
kezdetén igyekeztem mestereket
választani. Az első ilyen választásom Katona Tamás volt, aki
kiváló történész és műfordító
volt. Sajnos néhány éve már
nincs közöttünk. A vele való
kapcsolatom meglehetősen
érdekes, hiszen az egyetem
előtt behívtak előfelvételisként
katonának, és vettem a bátorságot: a szombathelyi laktanyából írtam neki levelet, amiben
különböző szakmai kérdésekre
kértem tőle választ. Leginkább
az aradi vértanúk peranyagából
írt forráskönyve érdekelt. Egy
hónap elteltével jött válasz, a
teljesség igényével válaszolt.
Még az éppen folyamatban
lévő, friss kutatási eredményeit
is megosztotta velem. Legközelebb másodéves egyetemista
koromban találkoztunk, amikor
az Eötvös-kollégiumban
tartott
‚
speciális előadást a 48-as forráselemzésből. Csatlakoztam a
társasághoz, szerencsére egészen kiváló embereket ismertem meg: Pelyach István most
a Szegedi Tudományegyetemen
tanít, Kurucz György a Károli
Gáspár Egyetem oktatója, Pál
József kiváló irodalmár. Ezeken
a hangulatos szemináriumokon
nagyon sokat tanultunk Katona
Tamástól. Olyan forrásanyagokat
ismertünk meg az orosz emlékiratokból, visszaemlékezésekből,
amelyekhez egyébként nem juthattunk volna hozzá. Ott tanultam meg, hogy a történelem nem
feltétlenül egy fennkölt valami,
amiről csak kalaplevéve és ámult
csodálkozással lehet beszélni,
hanem igenis emberközelbe
hozható. Itt tanultuk meg, hogy
a történelemhez hozzátartozik
Damjanich óriási kulacsa, Gör-

gey hideg pillantása, tubákolása,
Kossuth hajviselete. Én is így
jöttem rá, hogy ők is emberek,
amellett, hogy a magyar történelem nagy hősei, nagy alakjai.
De nemcsak héroszként, hanem
hétköznapi emberként is lehet
rájuk tekinteni.
Melyik volt az az első pillanat,
amikor a 1848-49-es szabadságharc
történetét az addig tanultakon túl is
szerette volna megismerni és később
megismertetni?
Ez egy folyamat volt, hiszen
akkoriban nehéz volt hozzájutni a
szakirodalomhoz. Például Görgey
emlékiratai csak olvasótermi
példányként voltak elérhetőek.
Ami nagy vízválasztó volt, az
az, amikor a levéltári primer
forrásanyaggal találkozhattam.
Szembesültem azzal, hogy rengeteg anyagot, emlékiratot írtak
erről a korszakról, de az Országos
Levéltárban is számtalan olyan kiadatlan és feltáratlan forrásanyaggal találkoztam, amelyeket soha
senki nem látott, nem kutatott.
Egyszer-egyszer felhördült, amikor
addig ismeretlen dokumentum olvasása kapcsán azt kellett mondania:
Uram Isten, ez miért nem közkincs?
Volt egy-két ilyen élményem.
A kedvencem, amikor Kossuth
titkárának, Vörös Antalnak az
iratanyagát néztem át, és előkerült egy minisztertanácsi utasítás
1849. augusztus 10-ről. Ez ugye
három nappal a fegyverletétel
előtt született, és ebből kiderült,
hogy gyakorlatilag a fegyverletételhez vezető útról már ezen a
napon megszületett a döntés. A
határozatban az szerepel, hogy
ha az oroszok nem hajlandók
tárgyalni, közvetíteni az osztrákok felé, és elveszítjük a döntő
csatát, akkor az oroszok előtt
kapituláljunk. Görgey, amikor
augusztus 13-án Szőllősnél – és
nem Világosnál! – leteszi a fegyvert, semmi mást nem csinál,
mint betű szerint végrehajtja az
utasítást. Ez az iratanyag a XIX.
század végétől már hozzáférhető volt, hiszen ebből citálták
Kossuth Lajos összes munkáinak
vonatkozó köteteit, de valahogy
a fentieket senki nem publikálta,
mert nem illett bele az akkori
politikai koncepcióba.
Az egyetem elvégzése után tudta-e,
hogy merre vezet az útja? A feladat
kereste önt, vagy ön a feladatot?
Mindig a Hadtörténeti Intézetben
szerettem volna dolgozni. Érdekeltek a történelmünk ezen részének politikai vonatkozásai is. Már
harmadéves koromban megkerestem az intézet akkori parancsnokát, Liptai Ervin ezredest azzal,
hogy szeretnék idejönni. Kellő
türelemmel és humorral kezelte a
helyzetet. Amikor végeztem, nagy
szerencsém volt, mert az ELTE-n
az intézet akkori munkatársai közül tanított Dobrádi Lóránt, Tóth
Sándor, Nagy László, Rázsó Gyula, akik már ismertek. Mivel már
egyetemista koromban megjelent
három írásom a hadtörténeti közleményekben, így tulajdonképpen
már ötödévesként megadatott a
lehetőség, hogy ott kezdhessem
el történészi pályafutásomat, ahol
azt megálmodtam. Azóta is ott
vagyok.

Idestova harminc esztendeje, hogy
átlépte a küszöböt. Ezt a küszöböt át
kellett lépnie történészi mivoltában
is?
1987-et írtunk. Sajátos időszak volt, amikor a rendszer
már recsegett-ropogott. Érezni
lehetett, hogy baj van. Azt azért
hozzáteszem, hogy a munkánkba
politikai alapon nem szóltak bele,
ahány tanulmányom megjelent,
azon legfeljebb szakmai javításokat eszközöltek.
Számos kiváló publicisztikája, kötete
jelent meg. Többek között Pöltenberg
Ernőről vagy Perczel Mór tábornokokról írt tanulmánya vagy Szemere
Bertalan belügyminiszterről megjelent kötete. Miért ezeket a kevésbé
ismert személyiségeket választotta?
Mi volt az ő életútjukban érdekes?
Szemerében és Pöltenbergben az
a közös, hogy deviáns
‚ személyiségeknek számítottak 48-49-ben és
az azt követő időszakban egyaránt. Perczel Mór egyes kortársai
még azt is kétségbe vonták, hogy
épelméjű, mert olyan szélsőséges
érzelmi kitörésekre volt képes.
Ő volt a tábornoki karból az az
ember, akinek nem volt katonai
képzettsége, hiszen hadapródként kirakták a császári-királyi
hadseregből. Ennek ellenére ő
volt a honvédsereg egyik legsikeresebb tábornoka. Akár a Mura-menti hadjáratára, délvidéki
harcaira vagy Szenttamás visszafoglalására gondolunk. Szemere
hihetetlenül háttérbe szorult a
magyar történelmi köztudatban.
Még a történelmi összefoglalókban sem szerepel, hogy ő kezdeményezte 1845 elején az Ellenzéki
Párt létrehozását. Nem Kossuth,
nem Batthyány, nem Teleki
László, hanem Szemere Bertalan
volt az, aki azt mondta: meg kell
szervezni az ellenzéket, különben
két választás között „megesznek”
bennünket a konzervatívok
‚ és az
udvarpárti
politikusok. Ő 48‚
ban és 49-ben belügyminiszter
volt, majd miniszterelnök. Ennek
ellenére nagyon rossz a sajtója
ma is, leginkább azért, mert az
emigrációban összeveszett Kossuthtal, és időnként szélsőséges
és igazságtalan kritikákkal illette.
Engem nagyon érdekelt, hogy
ezek az emberek ténylegesen
milyenek voltak, milyen volt a
történelmi teljesítményük. Tudomásul kell‚ vennünk, hogy ennek
ellenére a 48-as eseményeknek
Szemere volt az egyik legfontosabb alakja, hiszen ő vezényelte
le a jobbágyfelszabadítást, annak
végrehajtását, a törvényhatóságok újjászervezését. Perczel
esetében leginkább a Fejér
megyei vonatkozások izgattak.
Például a móri ütközet, ami ös�szefüggött a Görgey-kérdéssel is.
Beleszerettem ezekbe a témákba.
Pöltenberg esetében az volt a
fontos számomra, hogy sokakat
érdekel, a vezérek közül mennyien nem voltak magyarok, men�nyien nem beszéltek magyarul.
Pöltenberg ebből a szempontból
is különleges figura volt, hiszen
neki valóban semmi köze nem
volt Magyarországhoz azon kívül,
hogy egy magyar huszárezredben
szolgált, és idevezényelték Bécsből 1848 nyarán. Olyannyira nem
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volt köze hazánkhoz, hogy kérte
áthelyezését az itáliai hadszíntérre. 1848 októberében a Lajtánál
való átkelés ellen izgatott, ezért
majdnem eltávolították a hadseregből. Ehhez képest alig egy
évvel később ő volt az első, aki
az aradi bitófa alá lépett. Engem
az érdekelt, hogyan fordul át egy
személyiség, és mi lehet ennek a
magyarázata.
Hasonló gondolatsorok mentén
születtek meg az ütközetekről szóló
hadtörténeti leírásai is?
A csornai, az ihászipusztai és a
tápióbicskei ütközet leírása hasonló elvek mentén született, de
általában megkeresésekre dolgoztam fel ezeket a történeteket.
Mi az általános tapasztalata? Miként
emlékezünk mi erre az időszakra?
Tudunk-e emlékezni?
Ha 1848 emlékezetét nézzük,
az többé-kevésbé helyén van a
magyar történeti köztudatban,
ellentétben például 1956-al,
amelyet máig szélsőséges indulatok kísérnek még a forradalmi
táboron belül is. 1848 interpretációja – politikai véleményektől
függetlenül, leszámítva a szélsőségeket – egységes képet mutat:
alapvetően minden magyar ember
ugyanúgy gondolkodik a március
15-i kokárdától az október 6-i
fekete szalagig. Már önmagában
is érdekes, hogy a magyar ünnepkörben
‚ milyen kiemelt szerepe
van a 48-as eseményeknek. Március 15-e, május 21-e a honvédség
napja, szeptember 29-e a szárazföldi haderőnem, míg október
6-a a gyász napja. Az ünnepléssel
alapvetően nincsen bajom, de
az zavar, hogy március 15-ét is
hajlamosak vagyunk a vége felől
megközelíteni: Világos – helyesebben Szőllős – vagy Arad
felől, mintha már március 15-én
kódolva lett volna, hogy elbukik
a szabadságharc. A legfontosabb,
hogy 1848-49-ben volt a forradalom és szabadságharc, a kettő között pedig a polgári átalakulás. És
ebből a háromból kettő győzött! A
forradalom átvitte a polgári átalakulást, lett jobbágyfelszabadítás,
lett közteherviselés, nemek közti
egyenlőség. Bár lehet bánkódni
a szabadságharc bukásán, de tizennyolc évvel később az 1867-es
kiegyezést is a szabadságharcnak
köszönhetjük.
Ön mindig felhívja a figyelmet arra,
hogy miért érdemes ünnepelnünk.
Először is azért fontos a múlt,
mert nélküle nem tudjuk magunkat elhelyezni. A jelen dolgaiban
is akkor tudunk igazából eligazodni, ha ismerjük a múlt dolgait.
A másik, amiért fontosnak tartom
az ünnepeket, mert ez összetartó
erőt ad a közösségnek. Nemcsak
egyénenként, hanem valamen�nyien érezhetjük, hogy ennek az
országnak a fiai, lányai, polgárai
nem pusztán egy tömeg, hanem
nemzet vagyunk. Az ünnep
ennek megélésére alkalmas, ha
figyelünk arra, hogy ne mások
kirekesztésére, más nemzetek lebecsülésére irányuljon. De igenis
néha tételezni kell azt, hogy mi
magyarok vagyunk, és komoly
teljesítmény, hogy ez az ország
ezer éve állandóan változó határok között megmaradt és él.
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Gyereksarok
Írógépes kalandok
Október 10. 15 óra Szent István
Király Múzeum Országzászló
téri épülete
Ezen a kora őszi szombat
délutánon kiderül, Pilinszky
milyen írógépet használhatott.
Kiderül, hogyan működik az
írógép a valóságban, hogy aztán
szebbnél szebb füzetborítókat
készítsenek a résztvevők a
segítségével. A foglalkozást Simon Ági és Varga Gábor Farkas
tartja.
Piroska és a farkas
Október 10. 17 óra Köfém Művelődési Ház
Interaktív zenés mesejáték.
Gulyás Terka, avagy főzőcske
Vitézlaci módra
Október 11. 11 óra Koronás
Park központi épülete
Aracs Eszter vásári bábjátéka.
A vásári bábjátékok hősei:
Vitéz László, Paprika Jancsi
vagy a külföldiek: Pulchinella,
Mr. Punch, Petruska, Kasperl...
mind férfiak, míg ebben az
előadásban a főszereplő női
figura, és a bábjátékos is hölgy.
Az előadás négyéves kortól
ajánlott.
A vajaspánkó
Október 11. 11 óra Igéző (Basa
u. 1.)
A Babos Bábos Társulat előadása.
„Rénhírek” következnek!
Október 17. 15 óra Szent István
Király Múzeum Országzászló
téri épülete
A résztvevők tanulhatnak az
északi emberektől a környezet
védelméről és arról, mi mindenre lehet jó egy tejesdoboz. A
program a rokon népek napja
országos rendezvénysorozatához kapcsolódik.
Kippkopp és Tipptopp
Október 17. 17 óra Művészetek
Háza, színházterem
A Nefelejcs Bábszínház előadása. Marék Veronika népszerű
gesztenyehősét keltik kalandos
életre.

V. Vándor vásár és
családok napja
Október 10-én ismét lesz vándor vásár Székesfehérváron, melynek célja a környékbeli
gazdák és termékkészítők megismertetése.
Ingyenes programok, igazi vásári forgatag
várja a Rác utcába látogatókat. 9 órakor
Varga Bence bűvész előadása kezdi a programok sorát, 10 órakor az Óperenciás Bábszínház előadása kezdődik. 14 órakor Andi
bohóc várja a gyerekeket, 15 órától Nyakas
Gábor kutyatréner előadása következik.
16 és 18 óra között a hőlégballoné lesz a
főszerep, a kipányvázott légi járművel bárki
a város fölé emelkedhet. A nap folyamán
ügyességi játékok, körhinta, kézműves
foglalkozások várják a vásározókat. 9 és
12 óra között véradásra is lehetőség lesz
a Fehérvári Kézművesek Egyesületének
házában.

Programajánló
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Előadások, vásár és hangverseny –
ősszel is tele a város élettel!
Programok október 9-től 18-ig

Schéda Szilvia

Október 9. péntek

Régi idők – Balaton
18 óra A Szabadművelődés Háza
Fekti Vera festőművész kiállítása,
amit Kelemen Marcel képzőművész
nyit meg. Közreműködik Szőllősi
Dániel gitáron. A kiállítás november 3-ig tekinthető meg.
Piros ruhában, szerelemben
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
Egyórás versszínházi est a legendás
költőházaspár, a 101 éve született
Weöres Sándor és a tizenegy éve
elhunyt Károlyi Amy műveiből
válogatva.
Jazzest
20 óra A Szabadművelődés Háza
A Bágyi Balázs New Quartet lép
fel Luboš Soukup cseh vendégzenésszel közösen.

Október 10. szombat

Nagy rajzolás – családi nap
10 óra Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A Big Draw című nemzetközi
programhoz kapcsolódóan közös
rajzolásra várják a családokat, baráti társaságokat, alkotni vágyókat,
ahol egy közös nagy kép elkészítésében vehetnek részt.
III. Jegyesek Bálja Székesfehérváron
17 óra Hiemer-ház
Várják az esküvő előtt álló vagy
éppen esküvőjüket szervező párokat, barátaikat, örömszülőket. Egy
bál kötöttségek és kötelezettségek
nélkül, informális jelleggel, csakis
az esküvőkről.

EgészÉlet Szigete
17 óra Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Krisesch György vetítettképes
előadása.

Október 12. hétfő

Vekerdy Tamás előadása
17.30 Művészetek Háza
Mit tegyek, ha iskolába megy a gye-

rekem, mit tegyek, ha itt a kamaszkor? Ilyen és hasonló témák várják
az érdeklődőket.
Kultúrszalon
18 óra Szent István Művelődési Ház
Kötetlen zenés beszélgetés és játék
egy tea mellett. Közreműködik az
Ars Musica Vegyeskar. Karvezető:
Szabó Adrienn.

Országos Könyvtári Napok 2015
A Vörösmarty Mihály Könyvtár rendezvényei október 5-től 11-ig
Október 5. és 12. között – Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár
Baba-mama könyvek – könyvkiállítás
Október 5. és 11. között – Központi Könyvtár felnőtt
kölcsönző részleg
Törökország az irodalomban – könyvkiállítás
Október 4. és 11. között – Központi Könyvtár felnőtt
kölcsönző részleg
FEJ/TÖRÖK – Kérdések a török kultúrkörből
Október 7. és 11. között – Központi Könyvtár felnőtt
kölcsönző részleg – kedvezményes könyvárusítás
Október 6. és 27. között – Központi Könyvtár Olvasóterem
Így látták ők a Nagy Háborút – Az Érdekes Újság fotópályázatának legjobb felvételei
Október 6. és 10. között – Tolnai utcai Tagkönyvtár
Olaszország hadba lépett – kiállítás
Október 9. (péntek)
Gyermekrészleg: Olvas az ország! – Próbáld ki a mesélő
dobozt!
14 óra Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár: Mese-Könyvből –
meseolvasó verseny
18 óra Olvasóterem: Egy korty derű – V. Kulcsár Ildikó
előadása
Október 10. (szombat)
Felnőtt kölcsönző részleg: Repülő szőnyeg – tárgyak az
iszlám kultúrából

10 óra Széna téri Tagkönyvtár: Varázslatos fizika –
játékos kísérletek Theisz György szaktanácsadóval
10 és 12 óra között Gyermekrészleg: Mesekavics –
kézműves foglalkozás
14 és 17 óra között Felnőtt kölcsönző részleg: Olvassunk együtt! – közös olvasás híres emberekkel
17 óra és 20 óra között Felnőtt kölcsönző részleg:
Török kávé- és teaház
17 óra Felnőtt kölcsönző részleg: Nagy könyvtári
EDU-SHOW – Zsiga Edward bűvész műsora
17:15 Felnőtt kölcsönző részleg: A 110 éves Árpád
fürdő – bemutatja Zsiga Edward létesítményvezető
17:45 Felnőtt kölcsönző részleg: Gül baba rózsái –
Szabó Csilla kertészeti előadása
18:30 Felnőtt kölcsönző részleg: Hürrem, Szulejmán ágyasa – Kovács Edina történész előadása
19:30 Felnőtt kölcsönző részleg: Kelet varázsa –
Simon Csilla hastáncelőadása
20:15 Felnőtt kölcsönző részleg: A Gödöllői szeces�szió kertje – Esti tárlatvezetés a Deák-képtárban
Október 11. (vasárnap)
Felnőtt kölcsönző részleg: Könyves vasárnap –
kedvezményes könyvárusítás
Gyermekrészleg: Olvasásmánia – eredményhirdetés

ÜvegSejtelmek
17.30 Vörösmarty Színház, Forrás
Galéria
Németh Mariann és Keller Ági
kiállítása. Megtekinthető november
27-ig.

Október 11. vasárnap

A reformkor divatja
15.30 Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
F. Dózsa Katalin művészettörténész, egyetemi tanár előadása.

Ünnepi hangverseny a Primavera Kórus szervezésében
A Primavera Kórus a Szent István országa
– Boldogasszony országa kórustalálkozó
ünnepi hangversenyére vár minden érdeklődőt
október 10-én 17 órakor a Szent Imre-templomba (Székesfehérvár, Városház tér) majd a
koncertet követő tiszteletadásra Szent István
nyughelyéhez a Nemzeti Emlékhelyre. Közreműködők: Budapesti Monteverdi Kórus, Partiumi Egyetemi Énekkar (Nagyvárad), Primavera
Kórus. A belépés ingyenes. Adományokat
elfogadnak a Böjte Csaba által vezetett Dévai
Szent Ferenc Alapítvány székesfehérvári Szent
Imre Iskolaháza gyermekeinek ellátására.

“Molycsapdák het
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db
Keleti gyümölcsm
Almamoly: 18 db”

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Októberben

10% kedvezmény

minden üvegballonra!

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Programajánló
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Ősszel is látogatható kiállítások
Konzek/vencia
18 óra Pelikán Galéria (Kossuth L. u. 15.)
Revák István festő időszaki tárlata. Megtekinthető október 9-ig.
Csók 150
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
A városunkban október 9-ig látható vándorkiállítás a festőművész gazdag életpályáját
eleveníti fel archív fotográfiák és festményreprodukciók segítségével. A fényképek a gyermekkortól kezdve egészen Csók idős koráig
villantják fel a páratlan életút legfontosabb
állomásait.
Az origami csodálatos világa
Köfém Művelődési Ház
Megtekinthető október 14-ig.
Rabóczky Judit Rita és Boldi szobrászművészek kiállítása
Szent István Művelődési Ház
Ötödik alkalommal tartja meg a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye rendezvényét, az Ars Sacra Fesztivált.
Megtekinthető október 19-ig.
Álomtól a valóságig
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Wollein Mária kiállítása válogatott munkáiból
az Országos Könyvtári Napok keretében.
Megtekinthető október 30-ig.
Pilinszky és Fehérvár
Szent István Király Múzeum, Országzászló tér
A kiállítás a költő és a város kapcsolatáról
szól. A tárlat egyik részében képzőművészeti

alkotásokat mutatnak be azoktól a művészektől,
akiknek kiállítását Pilinszky nyitotta meg az István Király Múzeumban (ma: Szent István Király
Múzeum). A második részben portréfilm látható
azokkal a székesfehérvári emberekkel, akik jól
ismerték Pilinszkyt. A harmadik részben általa
dedikált és róla szóló könyveket, publikációkat,
fotókat állítottak ki, és egykori barátok, ismerősök visszaemlékezéseivel idézik meg a költő
emlékét. Megtekinthető október 31-ig.
Kották szibériai hadifogságból – „Hol a haláltorkán pokoltáncát járta”
Szent István Király Múzeum
Károly János szibériai hadifogságból (19141918) hazamentett kottáiból hangban és
képben. Megtekinthető november 15-ig.
Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház,
Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a királyi bazilika történetével ismerteti
meg a látogatót egykorú történeti források,
a bazilikából származó kőfaragványok és
rekonstrukciós rajzok bemutatásával. Megtekinthető november 15-ig.
A gödöllői szecesszió kertje – Nagy Sándor
művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a Gödöllői
Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria
és az Iparművészeti Múzeum bocsájtja
rendelkezésre, de néhány alkotás magángyűjteményből került a tárlatra. Megtekinthető
december 20-ig.

Október 13. kedd

Kaszap István és a hivatás
17.30 Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
A Kaszap István-emlékév előadássorozata. Előadó: Koronkai Zoltán
SJ.
Pilinszky-összes bemutatója
19 óra Szent István Király Múzeum
A sorozat első két kötetének (versek, széppróza) bemutatóján a szerkesztők vesznek részt, a moderátor
Pallag Zoltán.

Október 14. szerda

Tájképtől az absztraktig
17 óra Művészetek Háza
Horváth Teri és Mezey Cecília
amatőr festők kiállításának megnyitója. Megtekinthető október 31-ig.

Október 15. csütörtök

Nemzetközi babahordozóhét
Október 15-17. A Szabadművelődés
Háza
Várják a babahordozás iránt érdeklődőket. Három napig a család
körüli témákkal foglalkoznak.
Kézműves és őstermelői vásár
15 óra Fehérvári Civil Központ
előtti tér
Lekvárok, szörpök, szószok, sajtok,
rétesek, tej, kürtőskalács és kézműves termékek közül válogathatnak
a vásárlók. Cecéről friss zöldség,
paprika, paradicsom érkezik nagy
választékban, valamint pirospaprika- és almavásár is színesíti a
kínálatot.
Múzeumi őszbúcsúztató
15 óra Hetedhét Játékmúzeum
Konferencia a mozgó és álló Réber
László-alkotásokról. A grafikusművész életművéhez és gyermekkönyv-illusztrációihoz kapcsolódó
tudományos tanácskozás.
Isten segítsége örömeinkben és
veszteségeinkben
17.30 Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Csókay András idegsebész, agykutató előadása.

Október 16. péntek

Ötvösök és kovácsok a népvándorlás korában
17 óra Szent István Király Múzeum,
Rendház
Rácz Zsófia régész előadását
hallgathatják meg az érdeklődők
a Múzeumok Őszi Fesztiválja
keretében.

Október 17. szombat

Nosztalgia-délután
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház,
színházterem
A „Nemcsak a húszéveseké a világ”
nyugdíjasklub szüreti, Teréz-napi
zenés-táncos rendezvénye. A zenét
Rapali Géza szolgáltatja.
A festészet napja
16 óra Pelikán Galéria
Október 18-a Szent Lukács, a
festők patrónusának ünnepnapja.
A magyar festészet napját 2002
óta rendezik meg. Az esemény
alkalmából a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjai alkotnak. A
látogatók bepillantást nyerhetnek
a festészet és a grafika műhelytitkaiba.

FehérVár
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A Barátság mozi műsora
5. Mozinet filmnapok
Október 8 – 11.
Kosok
Október 9. 18 óra
Feliratos izlandi filmdráma.
A lecke
Október 9. 20 óra
Feliratos bolgár-görög dráma.
Eszeveszett mesék
Október 9. 22 óra
Magyarul beszélő argentin-spanyol film.
Cowboyok
Október 10. 16 óra
Feliratos francia dráma.
Aferim!
Október 10. 18 óra
Feliratos fekete-fehér román
filmdráma.
Macbeth
Október 10. 20 óra
Feliratos angol-francia-amerikai
filmdráma.
Szűkölő kamaszkor
Október 11. 14 óra
Feliratos olasz vígjáték.
Fúsi
Október 11. 16 óra
Feliratos izlandi-dán filmdráma.
Ifjúság
Október 11. 18 óra
Feliratos olasz-svájci-angol-francia filmdráma.
Victoria
Október 12. 18 óra, október 13.
20 óra, október 15. 19.45
Feliratos német thriller.
Vakrandi
Október 12. 20.30, október 15.
18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Bazi nagy francia lagzik
Október 13. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

A Vörösmarty Színház műsora
Tizenkét dühös ember
Október 10. és 11. 19 óra, október 17. 19 óra Nagyszínház
Fehérvár virtuózai
Október 11. 19 óra Nagyszínház
János vitéz
Október 13. és 16. 15 óra Pelikán Kamaraszínház
Csókos asszony
Október 13. és 14. 19 óra, október 18. 17 óra Nagyszínház
Terrorizmus
Október 13. és 14. 19 óra Kozák
András Stúdió
Szekrénymesék
Október 13. és 16. 10 óra Pelikán Kamaraszínház
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Rejtvény

2015. október 8.

Szöveg
November 15-ig látható az az időszaki kiállítás a Szent István Király Múzeumban, mely
Fehérvár legnagyobb büszkeségének kőfaragványait, rekonstrukciós rajzait mutatja
be. Az időszaki kiállítás címét fejthették meg múlt heti rejtvényünkben, aminek helyes
megoldása így olvasható: DICSŐ ÉVSZÁZADOK NYOMÁBAN A KIRÁLYI KORONÁZÓ BAZILIKA
Az elmúlt hétvégét sem mondhattuk éppen csendesnek és unalmasnak. Az egyik
városrészünk zengett a zenétől és forrt a tánctól, miközben a vásári komédiások között

kézművesek, operett-előadók nyüzsögtek, hogy jobb legyen a hangulata kicsinek és
nagynak, miközben rotyogtak a kondérok és süteményekkel kóstoltatták egymást az
emberek. A rendezvény nevét megtalálhatták megfejtőink: MAROSHEGYI BÖNDÖRÖDŐ SZÜRETI MULATSÁGOK
Egy közel kétórás bűnügyi játékot mutat be a hétvégétől a Vörösmarty Színház. A
darab címét megtalálhatják az 1. megfejtésben. A színmű rendezőjét a 2. megfejtésből
fejthetik meg. A műről egy keveset megtudhatnak a 3-as, 4-es és 5-ös megfejtésekből.
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Kéklámpások

Csecsemőgyilkosság
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Pilinszky Emese. Csak a halála
ügyében nyomozó rendőr adott nevet
annak a csecsemőnek, aki 1998.
szeptember 30-án született, és nem
sokkal később meg is halt. A Pilinszky tér egyik kukájában egy guberáló
bukkant rá az újszülött holttestére
tizenhét évvel ezelőtt október elsején. A kislányt születése után egy
zsineggel megfojtották, a szájába egy
gyerekzoknit tömtek, paplanba csomagolták, szatyorba tették és kukába
dobták. Napra pontosan tizenhét
évvel a holttest megtalálása után
fogta el a rendőrség azt a nőt, akit
azzal gyanúsítanak, hogy megölte
csecsemőjét. Az anya akkor tizenhét
éves volt.
Azokban az években, amikor ez a
csecsemőgyilkosság történt, több
hasonló brutális eset is nyilvánosságra került, ennek ellenére sokakban
mély nyomot hagyott ez az ügy. Az
úgynevezett forró nyomos csoport
tagja volt a jelenlegi gárdonyi rendőrkapitány. Sági János elsők között
ért a helyszínre, hogy kollégáival
megkezdhesse a nyomozást. A rendőr ezredes még arra is emlékezett,
hogy napos, kellemes idő volt aznap.
A gyilkosság megérintette lelkileg:

„Ilyenkor merül fel az emberben a
kérdés, hogy egy csecsemőnek miért
kellett ilyen korán, értelmetlenül
elveszítenie az életét...” – mondta az
egykori nyomozó.
A környék idősebb lakói is tisztán
emlékeznek az esetre. A József
utca egyik panelházában élő Varga
Istvánnét például sokáig foglalkoztatta, kié lehetett a baba, de mindig
arra jutott, hogy nem környékbeliről
van szó. Az egykori szomszédnak
azonban nem lett igaza. Az akkori
nyomozás során gyanúba keveredett
egy fiatal lány, akiről többen is feltételezték, hogy terhes, de az orvosa
akkor tisztázta őt. A Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság főnyomozója
lapunknak azt mondta, ez a vizsgálat
adta az ügyben a fordulópontot. „Az
akkori nyomozók három-négy héttel
a szülés után felkeresték a fiatal
lány nőgyógyászát, aki azt mondta,
volt nála vizsgálaton a gyanúsított,
de szülésre utaló jeleket nem talált
nála.” – nyilatkozta Papi Koppány.
A megoldatlan ügyben egy új szakértői vizsgálat hozott eredményt.
Eszerint a szülésre utaló jelek nem
szembetűnőek akkor, ha a vizsgált
nőnek nem az volt az első szülése.
A nyomozók a csecsemő szájába
tömött gyerekzokni miatt pedig azt

A gyanúsított azonosításában az is segített az
akkori nyomozóknak, hogy a paplanban kutyaszőrt találtak. A környék lakói emlékeztek
egy fiatal lányra, aki kutyasétáltatás közben
rendszeresen furcsán húzta össze magán a
kabátot.

feltételezték, hogy a tettesnek van
másik gyermeke. Így a rendőrök a
mostani bizonyítékok birtokában
felkeresték a tizenhét évvel ezelőtti
ügy egykori gyanúsítottját. Rendelkezésükre állt DNS-minta a feltételezett anyától, és ezt össze akarták
vetni a gyanúsított DNS-ével. A teszt
eredménye még nincs meg, de a
gyanúsított vallomást tett.

A rendőr őrnagy szerint a most
harmincnégy éves asszony életét
kettétörte a gyilkosság. Amikor
felkeresték, nem kérdezett tőlük
semmit, beletörődő és együttműködő volt. A kihallgatása során pedig
beismerte: megölte csecsemőjét.
Igaznak bizonyult a nyomozók
azon felvetése, hogy az anyának
másik gyermeke is van. A fiatalas�szony vallomásában elmondta, valóban volt már egy gyermeke, akit
édesapa nélkül, a saját szüleivel
közös lakásban nevelt. Családja az
első baba érkezését is nehezen viselte, ezért a terhességét eltitkolta.
Rossz döntést hozott, és megbánta,
amit tett. Az asszony, aki szabadlábon védekezhet, jelenleg négy
gyermeket nevel, a legfiatalabb alig
egy-két éves.

Alig fél évvel a csecsemőgyilkosság
előtt babamentő inkubátort helyeztek
ki a Szent György kórház bejáratától
nem messze. Ebbe az inkubátorba
jogi következmény nélkül tehet be
azóta is bárki újszülöttet. Simon Gábor
osztályvezető főorvos azt mondta,
összesen hat csecsemőt mentettek meg
ezzel az inkubátorral, utoljára tavaly
novemberben.

Katasztrófavédelmi gyakorlat lesz
Székesfehérváron
Székesfehérvár külső védelmi tervének teljes
körű gyakorlatára kerül sor október 14-én,
szerdán délelőtt. A program során a városba
telepített lakossági tájékoztató szirénák
kétszer is megszólalnak. A megyeszékhely
oktatási intézményei tűzriadó-gyakorlatot,
majd elzárkóztatást hajtanak végre.

A lakosság védelme érdekében
külső védelmi terv készítésére és
gyakoroltatására kötelezettek azok
a települések, amelyek vonzáskörzetében úgynevezett felső
küszöbértékű – veszélyes anyagokkal foglalkozó – üzem működik.
Székesfehérváron ilyen a Flaga
Gáz Kft. töltőüzeme, ezért a megyeszékhely is rendelkezik külső
védelmi tervvel, amit az esetleges
vészhelyzetek könnyebb felszámolása érdekében évente részlegesen,
háromévente pedig teljes körűen
gyakorolnak a szakemberek. Október 14-én, szerdán délelőtt a külső
védelmi terv teljes körű gyakorlására kerül sor Székesfehérváron. A
gyakorlatban a Sóstó Ipari Park és
a Vásárhelyi úti lakótelep területe,
valamint a város oktatási intézményei érintettek. A feltételezett
veszélyhelyzetre történő figyelmeztetés a Székesfehérvárra telepített,
harminchat szirénából álló lakossági riasztó-tájékoztató eszközökön
keresztül hangzik majd el. Elsőként, körülbelül 10 óra 50 perckor
„a katasztrófariadó” szirénajele lesz
hallható, ez 120 másodpercig tartó,
változó hangmagasságú folyamatos
szirénahang. Ezt követően előrelát-

Fotó: media24.hu

Szabó Petra, Novák Rita

Fotó: nzp

Tizenhét év után fogták el a gyanúsítottat

hatólag 11 óra 40 perckor „a riadó
feloldásának” szirénajele hangzik
fel, amely 2x30 másodpercig tartó,
állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperces szünettel.
A lakosságnak ezúttal a szirénajel
vételét követően nincs feladata, a
gyakorlat alkalmával tényleges veszélyhelyzet nem áll majd fenn. A
program során a város általános és
középiskolái valamint a felsőoktatási intézmények tűzriadó-gyakorlatot, majd a szirénák első megszólalásakor elzárkózást hajtanak végre.
A gyakorlás közös biztonságunkat
szolgálja, az esetleges kellemetlenségek miatt az érintettek türelmét
kérik a közérdekű feladat ellátásában résztvevők!
(Forrás: Önkormányzati Kommunikációs Központ)
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Három nap a család körül

„A nemzetközi babahordozó hét jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet
a babahordozás előnyeire, jótékony
hatásaira, és hogy megünnepeljük a
kisbabák testközelben való hordozásának hagyományát. Székesfehérváron
a kezdetek óta csatlakoztunk ehhez a
felhíváshoz. A néhány lelkes főből álló
közösségünk mára egyesületté nőtte
ki magát. Folyamatosan szervezünk
programokat a babahordozásról, a
kötődő nevelésről és sok minden
másról, ami a babás élet része. Az idei
rendezvény három napja a családról
szól.” – mondta el Pintér Alexandra, az Alba Babahordozó Egyesület
elnöke.
S hogy miért jó a hordozás? Sokan
úgy vélik, azért is, mert a babahordozás lehetővé teszi, hogy a

Fotó: Simon Erika archív

A nemzetközi babahordozó hetet 2008 óta
minden évben a világ számos országában megrendezik. Célja, hogy a látogatók megismerjék
a babahordozás alapjait, a hordozáshoz használható eszközöket, és ki is próbálják azokat.
A Szabadművelődés Házában október 15. és
17. között az Alba Babahordozó Egyesület
szervezésében lesznek programok. Három nap
a család körül – nem véletlenül ez az egyik
mottója a rendezvénynek, hiszen többek között
érdekes előadásokkal, szakértőkkel, babás
foglalkozásokkal, tanácsadással várják a család
apraját-nagyját.

Tudjon meg még többet a témáról! A Fehérvár Televízióban erről is szó esik csütörtökön 19 óra
45 perctől az Együtt magazinban.

családok bevonják a kisbabákat és
kisgyermekeket a családi hagyományokba, eseményekbe. Sokkal

könnyebb és praktikusabb a
mindennapi feladatokat is megoldani, elvégezni. „Ez egy praktikus

2015. október 8.

és kényelmes megoldás akkor is, ha a
városban szeretne valaki a babájával
közlekedni és akkor is, ha a lakásban
ténykedünk csak. Az édesanya két
keze szabad marad, a baba viszont az
anyuka közelében, biztonságban van.
Remekül tud szemlélődni, szemmagasságból látja a világot. Emellett az
apukáknak, nagyszülőknek is lehetőséget ad arra, hogy ezt a különleges,
szoros kapcsolatot átélhessék” – tette
hozzá az elnök.
A kisbabák biztonságos és kényelmes, elöl, háton vagy csípőn hordozása kihívást jelenthet, ugyanis
már nem vagyunk a hagyományos
babahordozással kapcsolatos tudás birtokában. Aki szeretné megtanulni a babahordozás helyes és
biztonságos módszereit, érdemes babahordozási tanácsadók
segítségét kérnie. Erre is lesz
mód a háromnapos eseményen.
A Szabadművelődés Házában
október 15-én 9 órakor kezdődik
a nemzetközi babahordozó hét.
Az esemény mindhárom napján
reggeltől délutánig folyamatos
programok várják az érdeklődőket, szolgáltatások, előadások,
tanácsadások és gyakorlati feladatok formájában.

Részletes program: www.hordozottbaba.hu

Köztes átmenetek
Drogprevenciós kiállítás nyílt

Látrányi Viktória

Kiknek is szól a tárlat? A nyolcadik
osztályosoknak, középiskolásoknak, a felsőoktatásban tanulóknak, szülőknek, családoknak és
pedagógusoknak egyaránt. Olyan
figyelemfelkeltő formában szól a
látogatóhoz, ami minden érzékszervere hat. A kiállítás fényképekre,
virtuális effektekre, különleges
fényekre, titkos ajtókra, filmekre,
interjúkra és más hanganyagokra
épít. Választ keres a drogfogyasztás
okaira, rövid és hosszú távú hatásaira, a legális szerek kapcsán a mértékletesség lehetőségeire továbbá a
szenvedélybetegség kialakulásában
szerepet játszó kockázati tényezőkre. Mindez, s maga a kiállítótér is
egy keretet biztosít a drogprobléma
bemutatására. A vezetők aktualizálják és különböző mélységekben

A szervezők tizenöt fős csoportok
jelentkezését várják folyamatosan a
kef@szekesfehervar.hu e-mail címen
vagy a 70 984 8618-as telefonszámon
a szervezők.

Fotó: Simon Erika

Drogprevenciós kiállítás nyílt szerdán a Civil
Központban. Megtekintését tizennégy éven felülieknek ajánlják a szervezők, a tárlat november másodikáig 9 és 14 óra között látogatható.
Ez a kiállítás nemcsak a szemet kápráztatja el:
elgondolkodtatja látogatóját, és közben szinte
minden érzékszervre hat.

A tárlat 130 négyzetméteren virtuális effektek, különleges fények és titkos ajtók segítségével
mutatja be a hazai drogfogyasztás problémáját

tárják fel a drogfogyasztás folyamatát, alkalmazkodva ahhoz, hogy
milyen korú a látogató, s milyen az
érdeklődése.
A kiállítás az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával
újult meg és került újra városunkba. A szociálpolitikáért felelős
helyettes államtitkár a megnyitón
kiemelte: a kormányzat nagy
hangsúlyt fektet a hazai drogfogyasztás problémájának kezelésére.
A „Köztes átmenetek – a drog”
című kiállítás 2001-ben indult
országjáró útjára. Az elsők között
akkor Székesfehérváron mutatták be az anyagot, ami azóta 130

városba jutott már el. A tárlat azóta
megújult, de a cél ugyanaz maradt:
a megelőzés.
„A drog nem a világot változtatja meg,
hanem ahogy látod és hallod azt.” –
idézte beszédében Nyitrai Imre a
kiállításban feltűnő egyik graffitifeliratot. A szociálpolitikáért felelős
helyettes államtitkár a megnyitón
kiemelte, a kormányzat nagy hangsúlyt fektet a hazai drogfogyasztás
problémájának kezelésére: „Fontos,
hogy aki még nem próbálta ki a drogot,
ne is tegye. Az is fontos, hogy aki már
kipróbálta a kábítószert, az ne szokjon
rá. Aki rászokott, azt viszont meg kell
menteni a megbetegedéstől. Következő

lépcső pedig az, hogy aki már megbetegedett, annak az életét kell megmenteni. Végül pedig bűnüldözési oldalról
a kínálat csökkentése a cél.” – tette
hozzá Nyitrai Imre.
A megnyitón Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok a
három évvel ezelőtt újjáalakult Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját is bemutatta.
„Igyekszünk minél többet tenni a drogfogyasztás megelőzésére. Aktualizáltuk
a város kábítószer-ellenes stratégiáját,
cselekvési tervet rendeltünk mellé,
kiadványokat jelentettünk meg és
rendezvényeket szerveztünk. Minden
erőnkkel azon voltunk és vagyunk,
hogy senki ne dugja a fejét a homokba,
és ne tegyen úgy, mintha ez a probléma őt nem érintené.” – hangsúlyozta
Östör Annamária.
A civilszervezetek jelentőségét
hangsúlyozta Molnár Tamás civilés ifjúsági tanácsnok. „A kábítószer
elleni küzdelemben, a drogprevenció
terén a lehető legnagyobb erőbedobással kell dolgoznia minden szereplőnek.
A civilszervezetek olyan feladatokat
látnak el, amiket az egészségügyi
ellátórendszer és az önkormányzatok
önmagukban nem tudnak megoldani.”
– tette hozzá Molnár Tamás.

Videoanyagunk itt megtekinthető:
facebook.com/fehervartv
Még több részlet a Fehérvár Tv-ben:
Együtt magazin, csütörtök 19:45

közéleti hetilap
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Hogyan kerüljük el a náthát?
Szauna és váltózuhany

Leffelholcz Marietta
A természet arcából, a fák levelének színéből
és az időjárás változékonyságából is látszik:
tagadhatatlanul beköszöntött az igazi ősz.
Napközben olykor napsütés melengeti
szívünket, testünket, a következő órákban
pedig szürkére vált az égbolt színe, esik, fúj,
fázunk. Ebben az időszakban szinte lehetetlen
elkerülni az oly sok bosszúságot okozó megfázást. Kipirosodott orrok, kíméljetek! Nézzünk
egy-két interneten és a köztudatban is terjedő
praktikát!

A szaunázás segít ellazulni és
erősíti szervezetet is. A magas
hőmérséklet, majd a hűtés edzi a
testet, mely így könnyen hozzászokik a hideg és a meleg váltakozásához. Ha nincs lehetőségünk
szaunázni, megteszi a hideg-meleg
váltózuhany is.

Vitaminokra fel!

Sport és mozgás
A hidegebb idő ne tartson vissza
senkit attól, hogy néha kimenjen a
friss levegőre egy hosszabb sétára,
túrára vagy egy kis futásra. Ha
rendszeresen mozgunk, sportolunk
a friss levegőn, azzal erősíthetjük
az immunrendszerünket.
Fotó: kerdezze.com

Mossunk kezet rendszeresen!
Ez az apróságnak tűnő higiéniai
hiányosság könnyen okozója lehet
a kellemetlen köhögésnek, állandó
orrfújásnak. Ne feledkezzünk meg a
rendszeres kézmosásról, meleg vízzel és szappannal! Ha utazás vagy
más miatt nincs lehetőségünk kezet
mosni, a különböző törlőkendők,
fertőtlenítőszerek is megteszik.

A sütőtök rengeteg béta-karotint tartalmaz, ez az anyag adja narancssárga színét. A béta-karotin az egészséges látáshoz nélkülözhetetlen A-vitamin előanyaga, egyben antioxidáns is.
Gazdag C-vitaminban, ami támogatja az immunrendszert, így könnyebben elkerülhetjük az őszi
hónapokkal megszaporodó náthás, meghűléses megbetegedéseket.

Az alma és a vörös illetve
savanyú káposzta kivételével
ebben az időszakban kevesebb
gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk, pedig szervezetünknek
folyamatos vitamin- és ásványianyag-pótlásra van szüksége! A
C-vitamin mellett az E-vitamin is
fontos szerepet játszik az ellenálló képességünk fenntartásában.
A D-vitamin nemcsak a csontjainkat erősíti, immunrendszerünk
számára is fontos, az A-vitamin
pedig az orrunkban és a szánkban lévő nyálkahártya ellenálló
képességéért is felelős, de a
látószövetek épsége érdekében
se feledkezzünk meg pótlásáról!
Természetes A-vitamin források
az állati belsőségek (máj, vese,
szív), a tej és tejtermékek, a tengeri halak, a tojássárgája.

Első a Szent György Kórház
Leffelholcz Marietta
Október másodikán immár hatodik alkalommal
rendezték meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos szakmai versenyét.
Budapesten, a Lurdy-házban tizenkilenc megye
legjobbjai mérték össze tudásukat.

A versenyzőknek elméletben és
gyakorlatban is bizonyítaniuk
kellett felkészültségüket, egyebek
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mellett írásbeli szakmai elméleti
és a kamaráról szóló kérdésekre
is válaszolniuk kellett. De alap és
szakápolási feladatok is vártak rájuk, és újraélesztésben is remekelniük kellett. Fejér megyét a kórház
Központi Intenzív Osztályának
dolgozói képviselték, és győztesként kerültek ki a megmérettetésből.

„A VILÁG HANGJAI
NÉLKÜL ÉLNI NAGYON
NEHÉZ ÉS FÁRASZTÓ”
Élvezzen minden szót a
modern hallókészülékek
segítségével!
• tisztán érthető
beszélgetések a zajos
utcán
• visszhang nélküli
templom

• egyénre szabott,
kényelmes viselet
• televízióval,
mobiltelefonnal
összekapcsolható

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.

Fotó: FMSZGYEOK

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731

A LIFEPACK DT csapat tagjai Müller Anikó intenzív szakápoló, Rézműves Erika ápoló, Trojákné
Banai Tünde intenzív ápoló, és Bolla András ápoló voltak. Ők egy évig viselhetik az „Ápolási
hivatás mestere” címet.

Vegyen részt DÍJMENTES
hallásvizsgálaton, melyet összehajtható
BEVÁSÁRLÓTÁSKÁVAL jutalmazunk.*
* Az akció 2015. november 13-ig vagy
a készlet erejéig tart. Az ajándék bevásárlótáskára csak a hallásvizsgálaton
részt vevők jogosultak. A részvételhez
hozza magával a hirdetést!
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A cukrász, aki a sósat szereti

2015. október 8.

Kurucz Tünde Dalma
Az utolsó csöngetés után egy kisiskolás
testvérpár szökkent be a panelház alatti,
nyolcvanas éveket idéző cukrászdába. Látszott
rajtuk, nem először járnak ott. Büszkén két
gombócot kértek! Megköszönték a finom fagyit
a pult mögött álló mosolygós néninek, majd
jóízűen hümmögve elnyalogatták a lépcsőn.
Bessey Tóth Teréz cukrászmester szerint ezekért
a pénzben megfizethetetlen pillanatokért
érdemes mindennap kinyitni.

Terézék családja nem mostanában
kezdte a szakmát. Édesapja 1938ban váltotta ki az ipart. A háborút
leszámítva az ötvenkettes államosításig dolgozott cukrászként Fehérváron. Aztán várnia kellett.

Cukrászda a Piac térről
„Édesapám az elsők között nyitott újra
’54-ben. Volt ebben egy kis politika
is. Apunak a vonat levágta a lábát,
ezért nagyon gyorsan visszakapta az
iparigazolványt. A régi üzlet a Piac
téren volt. Amikor az ottani épületeket bontották, akkor kaptuk meg a
mostani, jóval kisebb helyet a Sziget
utcában. Ekkor jöttem vissza Fehérvárra, mert az apu a kora miatt már nem
tudta egyedül vinni a boltot.” – emlékezett vissza Teréz. Hogy értsük az
előzményeket, gyorsan hozzátette:
érettségi után elvégezte a Vendéglátóipari Főiskolát. Később a
csoportok étkezését felügyelte az
Expressznél. Hogy miért dolgozott
ott? Mert ingyen utazhatott minden

A cukrászdában fagylaltot karácsonyig tartanak

ból és cukorból áll.” A nyelven szinte
roppant, amit kiemelt az olvadós,
habkönnyű vaníliás krém.

Adalékanyag? Itt olyan nincs!
A süti igazi gasztronómiai élmény
volt, de furcsa mód Teréz egy

útra a Viniczaiékhoz, hátha náluk van
csokoládé. Vagy fordítva. Így működött
ez a régi rendszerben.”
A cukrászdában ma sem használnak fagyigépet, állományjavítót,
térfogatnövelőt meg negyvennyolcezer másik adalékanyagot. A
fagylaltot hagyományos gáztűzhelyen fazékban készítik tejből vagy
vízből, tojásból, cukorból és valódi
gyümölcsből, vaníliából, csokoládéból. Pont, mint otthon a házias�szonyok. Terka néni az ízzel sosem
spórol. Szerinte a gyümölcsfagyiba

Nincs olyan fagylalt, amit Teréz ne szeretne

évben egyszer. Igaz, mindig volt
vele politikai utaskísérő, aki figyelte minden lépését.
„Teljesen fel voltam háborodva, mert
a főzött fagyi miatt le kellett tennem
a cukrász mestervizsgát. Vendéglátó
üzemgazdászként akár egy szállodaláncot vagy egy kétezer fős melegkonyhát
is vezethettem volna, de a családi
cukrászatot nem.” – nosztalgiázott
Teréz, majd egy szempillantás
alatt eltűnt a pult mögött. Rutinos
vendéglátósként hozott egy szeletet
az Eszterházy tortából. „Ebben a
sütiben nincs liszt, ezért a gluténérzékenyek is bátran megkóstolhatják. A
tészta házilag darált mandulából, tojás-

falatot sem evett a tányérról. Hiába
cukrász, nem szereti az édességet,
leszámítva a fagyit. De azt nagyon.
A fagylaltját mind a mai napig
ugyanúgy főzi, mint annak idején
az édesapja.
„A fagyink legalább olyan híres volt,
mint a Viniczaiéké. Nyáron nem tartottunk süteményt! Akkoriban sokkal
olcsóbb volt egy gombóc, mint most,
így jóval több is fogyott. Előfordult,
hogy nem tudtunk annyi tejes fagyit
tartani, mert a hiánygazdaságban
egyszerűen nem lehetett. Volt, hogy
nálunk csak vaníliát meg gyümölcsöket
lehetett kapni. Az emberek ilyenkor
gyorsan átszaladtak a Vörös Hadsereg

Nosztalgiarács a nyolcvanas évekből

„bőven bele kell tenni a gyümölcsöt”, hogy a végeredmény ne csak
egy tömény cukros valami legyen,
hanem esszenciájában emlékeztessen a zamatos termésre.
„Ez egy egészséges fagyi, mert nincs
benne semmi mesterséges. Szerintem
ha nem ilyet árulnék, az üzlet ezen a
helyen meghalna. Kell valami plusz,
amiért a vendég idejön. Van például
olyan kuncsaftom, aki még diákként
szokott rá a fagyinkra. Azóta elkerült
Zamárdiba, de ha megy Pestre a sztrádán, mindig beugrik két gombócra. Egy

Portré
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A cukrászda eredetileg a Piac téren volt, Teréz édesapja nyitotta

a vendégek ezt már tudják: ha valaki
szól, gyorsan el tudjuk készíteni. Egy
olyan krém, mint a somlói, frissen
a legjobb. Hűtve rövid ideig lehet
tárolni, de napokig nem igazán. A

Fotók: Kiss László

másik vendégem elment Egyiptomba
dolgozni, onnan küldött képeslapot,
amire ráírta: hiányzik a fagylaltunk!”
A kis cukrászdában külön figyelnek a liszt- és tejérzékenyekre is.

A mandulatészta szinte roppan a szájban

Külön adagolóval mérik a gombócokat a „mentes” fagyikhoz. A
tejérzékenyeknek mindig a tégely
közepéből kerekítik az adagot,
ahova véletlenül sem ért a vaníliás kanál. A lisztérzékenyek a
malátatartalmuk miatt a kávé és a
kapucsínó kivételével bármelyikből
kérhetnek.

Sós süti nincs
Közben a nagy és kis iskolatáskás vendégek és a szüleik szinte
egymásnak adták a kilincset. Van,
aki csak egy fagyiért jött, de akadt
olyan is, aki csak a süteményes pultot mustrálgatta. A hűtő fölött nagy
betűkkel ki volt írva: „Somlói”. De
a gondosan elrendezett paleogolyók, színes töltött marcipánok és
kacéran fénylő pralinék között nem
lehetett látni egyet sem.
„Nem vagyunk rendetlenek! Nem
hagytuk kint véletlenül a táblát. De

Mosolyogva könnyebben megy a munka

mostani helyzetben nem mernék
kirakni négyet vagy ötöt belőle, mert
ez egy kis cukrászda, nem biztos,
hogy elfogy. Ha nem adom el, akkor
mit csinálok vele? Egyet hazaviszek
a fiamnak bemutatni. De a többi? Én
a sósat szeretem, ezért nem is tartok
sós aprósüteményt, mert akkor az
összeset megenném.” – mondta Teréz, aztán megjegyezte: ha új sütit
készít, azért megkóstolja. Hiába
vannak sokan, akik visszajárnak,
egy cukrásznak folyamatosan
meg kell újulnia. Az új recepteket
van, hogy ő maga találja ki, mint
az Eszterházy csokis-mogyorós
verzióját, de Szilvike, Teréz jobbkeze is szívesen ötletel. A mézes
krémes receptjét is ő hozta. A
mézes alapot selymes aranykrémmel töltik meg, amire még
egy réteg tejszínhab kerül. Ez a
sütemény olyan, mintha a nagymamánk sütötte volna. A tészta puha,
szinte a krémmel együtt szétolvad
a szájban.

Cérnavékony vonalak csokiból
Közben a cukrász egy pillanatra
eltűnt a kicsi, de praktikusan
berendezett műhelyben. A munkaasztal fölött a különféle méretű
tortaformák lógtak.
„Ostyára nem tudok nyomtatni, de
nekem is meg a Szilvikének is nagyon
jó a kézügyességünk. Ha a vendégek
hoznak képet, akkor az alapján meg
tudjuk rajzolni. A színeket ételfestékkel keverjük ki. A kontúrokat
csokival húzzuk ki.” – mutatta
büszkén Terka néni a bemutatásra
szánt tortára kanyarított nyulat. A
pár milliméter vastagságú barna
vonalak olyan precízek, mintha
géppel készítették volna őket. Hirtelen a zsebébe kapott, előkapta
okostelefonját, hogy mutasson
egy kis ízelítőt a repertoárból. A
színes-szagos szülinapi tortákkal teli képgaléria felénél Teréz
hirtelen felnézett. Szívből jövő
őszinteséggel megjegyezte: tulajdonképpen azért szereti annyira
a szakmáját, mert nincs annál
nagyobb öröm, mint amikor egy
nyalás fagyi és egy falat sütemény
után a gyerekek és a felnőttek
szeme boldogan felcsillan, és csak
annyit mondanak: hú, ez nagyon
finom!
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Hagymásy András

A Kedves néni
Kisiskolás takonpóc lehettem, a
hetvenes évek második felében jártunk. Anyukámmal nadrágot venni
indultunk a Széchenyi útról – „a
városba”! Már akkor sem volt ez
könnyű feladvány: ami hosszban jó
volt, csak térdig jött föl, ami derékban jó volt, fél méterrel hosszabb
volt nálam. Pont, mint ma. Voltunk
a Pajtásban, a Centrumban, Skála
talán még nem is volt – mindhiába.
Hazafelé – vigaszdíjként a hősies
kitartásomért – beugrottunk a
Kedves nénihez a Palotai úti ódon
házak egyikébe. Anyukám mindig
citromot kért, mert ott jól csinálták:
üdített és citromhéjdarabkák is voltak benne. A Kedves néni tényleg
kedves volt, a szeme is mosolygott!
Legközelebb, mikor arra jártam,
csak romokat láttam. Brutálisan
elpusztították a házsort a szocialista városépítés nagyobb dicsőségére.
Nehogy már eltakarja valami a
Lenin lakótelep nevű szörnyszülöttet! Joggal tiltakoztunk később az
erdélyi falurombolás ellen. És az
orrunk előtt ugyanaz ment!
Sok évvel később véletlenül a
Sziget utca panelrengetegében
bicikliztem, amikor észrevettem egy
gyanúsan nem odaillő, szerényen
megbújó kapualjat a toronyház tövében. „Cukrászda” – szólt a felirat
a bejárat fölött. Fagyira nem volt
pénzem, csak benéztem: a Kedves
néni állt a pult mögött! De a szeme
nem mosolygott. Egészen szomorúnak láttam a szemét, ahogy magam
is szomorú voltam.
Azért a mai napig be-betérek időnként. Jó tudni, hogy vannak még
olyan iparosok a városban, akik
nem változtatnak, nem akarnak
minden áron megújulni. Nem
engednek a divatnak, ragaszkodnak
az elveikhez. A Kedves néni is
főzhetne divatfagylaltot belvárosi
módra, amiből csöpög a transzzsírsav, talán jobban élne, mint így.
Hálás vagyok érte, hogy nem teszi.
De meddig bírja? Mikor csukja be
végleg a fagyimintás vasrácsot?
Ugyanettől rettegek Lencsés István
szíjgyártó mester Oskola utcai
üzletében, ahol tíz-tizenöt évente
megveszem az egyre hosszabb
derékszíjakat, hogy a nadrág – ha
nagy nehezen kapok – ne essen le
rólam minden lépésnél. Árulhatna
kínai műbőrt? Persze! De mégsem
teszi, inkább dacol a divattal,
ragaszkodik az ősi fogásokhoz, nem
enged a plasztikvilágnak. Isten
éltesse sokáig!
Kurucz Tünde kolléganőm írása
valamelyest azért megnyugtatott.
Most már a Kedves néni nevét is
tudom, és azt is tudom, hogy teszi
a dolgát, amíg az idő szava engedi,
és azt is tudom, hogy van Szilvike,
aki ragaszkodik a hagyományokhoz. Talán a citromfagyi is olyan,
mint régen. Talán nem dől romba a
normális világ.
De a Kedves néni szeme már nem
mosolyog. Egészen szomorúnak
látom a szemét, ahogy magam is
szomorú vagyok.
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 9. rész
Lukács László

A székesfehérvári tímárok és tobakok céhszabályzatait 1695-ben hirdették ki a város belső tanácsában.

A tobaklegények ifjú-céhének szabályzatát a veszprémiektől vették át 1700-ban. Magyar nyelven vezették
a társulat könyveit, 1694-ből való pecsétjük felirata
is magyar nyelvű. A bőrgyártás virágzó iparága volt
a városnak, amely Veszprémmel és Péccsel együtt
a XVIII. században a Dunántúl legnagyobb bőripari
központjává fejlődött. A céhtagok vagyonosak voltak,
a városban azt tartották róluk, hogy „három tobak egy
gróf”. Az 1784-es összeírás 4 tímárt és 23 tobakot tart
számon. II. József császár 1785-ben a tervezett török
háború miatt meghagyta a városi hatóságnak, hogy segítse elő a tímárok létszámának növelését, és a fehérvári bőrkészletről terjesszen fel hozzá jelentést. Ekkor
5 tímárt és 38 tobakot jelentettek. 1868-ban, a céhek
felosztása előtt négy esztendővel, még 60 tobakmester,
15 segéddel és 6 tanonccal dolgozott a városban.
Székesfehérvár csizmadiamesterei a győri csizmadiacéh privilégiumát vették át 1692-ben. Három évvel később hirdették ki a város tanácsában a céh belső rendjét, a mesterség gyakorlását és tanulását szabályozó
latin és magyar nyelvű privilégiumot. A csizmadialegények a céh által irányított legénytársaságot alkottak.
Két legényrendtartás is ránk maradt a legénytársaságtól 1803-ból, illetve 1839-ből. Mindkettőt maga a céh
állította össze, és a szabad királyi város tanácsa hagyta
jóvá. Az iparágak közül a mesterek száma alapján
Székesfehérváron mindvégig a csizmadiák álltak az
első helyen. 1715-ben a csizmadiamesterek 8-an, 1722ben 22-en voltak, 1784-re számuk 73-ra emelkedett.
A XIX. században a székesfehérvári csizmadiacéhet a
Dunántúl egyik legnépesebb társulataként tartották
számon. 1838-ban Harsányi Imre főcéhmester idején
130 mesterről, 1855-ben 200 mesterről, 148 segédről és
75 tanoncról tudunk. 1868-ban 208 mester, 50 segéd
és 40 inas dolgozott Fehérváron, ahol abban az évben
is 16 csizmadiamesternek adtak ki iparengedélyt. A
mesterek száma tehát jóval nagyobb, mint a legényeké. Műhelyeik főként a nyugati és a déli külvárosban:
a Palotavárosban és a Tóvárosban álltak (Csizmadianegyed). A székesfehérvári csizmadiacéh mesterkönyve 2012-ben került a Szent István Király Múzeum
néprajzi gyűjteményébe. E nyilvántartás szerint a
céhes korszakban (1692-1872) Székesfehérváron 671
csizmadiamester dolgozott.
A nagyszámú csizmadiát a helyi tímár- és tobakmesterek, később az itt alapított bőrgyárak látták el talp- és
felsőrész bőrrel. A megrendeléseken felül készített
lábbeliket a székesfehérvári heti és országos vásárokon és a környék (Pest, Szekszárd, Paks, Veszprém,
Mór, Kisbér, Martonvásár, Bicske, Káloz, Enying)
országos vásárain értékesítették. Wekerle Sándor, a
későbbi pénzügyminiszter, majd miniszterelnök, aki
az 1860-as években tanult a székesfehérvári ciszterci
gimnáziumban, Az Osztrák–magyar Monarchia írásban és képben című könyvben Fejér megye iparának
bemutatáskor így idézte fel a Fehérvári vásáron áruló
csizmadiákat: „A helyi szükséglet nagysága szerint
némely iparág nagyobb virágzást mutat ugyan, így
Székes-Fejérváron a készletre is dolgozó csizmadiák
országos vásárok és hetivásárok alkalmával sátraikból egész táborsort ütnek, melyet a csizmát patkoló
lakatosok sátrai zárnak be; de hacsak a hadsereg részére egyes kisiparosok által készített lábbeliket nem
vesszük számba, ez az ipar sem tud, mint általában
a többi ipar, a vidék szükségletein túl terjeszkedni.”
Megemlítem, hogy a híresebb csizmadiák (pl. Bellovits
Ferenc) a céhes korszak után is szerződéses szállítói
voltak a hadseregnek, a tisztikarnak, csendőrségnek.
sőt a testőrségnek is.
A XVIII. század végi székesfehérvári mesterösszeírásokban 36 csapó, 11 posztós és 28 szűrszabó nevével
találkozunk. Csapóink és szűrszabóink e korban javarészt magyar, míg posztósaink főként német nevűek.
Utóbbiak felerészben a morvaországi textilközpontokból kerültek hozzánk a XVIII. század első harmadában. Fél évszázaddal később Fényes Elek statisztikai
munkájából megtudjuk, hogy Székesfehérváron:

„kézműves 1200 van, kik közt különösen említést
érdemelnek a 90 számot meghaladó posztósok és
pokróczosok; Csida kereskedőnek egy posztógyára is
van.” Ballagi Károly és Király Pál 1877-ben napvilágot
látott földrajzi munkájukban ezt írták Székesfehérvár-

800-1000 szűrt adtak el, darabonként 12-15 forintért.
Fehérváron nem volt keletje a veszprémi, somogyi
szűrnek, itt már az alföldi formát viselték.
A székesfehérvári szűcsök magyar nyelvű céhszabályzataikat III. Károlytól nyerték 1732-ben. Az 1784.

A székesfehérvári csizmadiák mesterkönyvének második oldala a Magyar Királyság, a hozzá tartozó országok és tartományok
címerével, 1838-ból (Szent István Király Múzeum)

ról: „Kézmívesei számosak s közülök sokan posztót,
pokrócot, kordovánt, bicskát készítenek.” 1855-ben
35 mester, 2 segéd és 1 tanonc, 1868-ban 28 mester,
10 segéd és 2 tanonc dolgozott a csapó mesterségben.
A palotavárosi Csapó utca az itt lakó csapóknak az
emlékét őrzi.
A csapók által készített szűrposztóból a szűrszabók
varrták a szűröket, dolmányokat. 1784-ben 28 szűrszabómester dolgozott a városban. A szűrszabómesterek
1855-ben 21-en, 1868-ban 16-an voltak. Györffy István
írta, hogy a fehérvári vásáron 28-30 szűrszabó rakodott ki még az 1880-as években is. Egy-egy vásárban

évi összeírásban 39 szűcsöt találunk. 1855-ben 69
mester, 18 segéd és 12 inas, 1868-ban 53 mester, 5
segéd és 8 tanonc dolgozott a városban. A mesterek
számát tekintve a XVIII−XIX. században városunk
előkelő helyet foglalt el a szűcsiparban. Ezt az is jelzi,
hogy a mesterség nagy, alföldi központjaiból (Jászberény, Cegléd, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged)
gyakran jöttek a fehérvári mesterekhez vándorló
mesterlegények. Kaszalay Ferenc szegedi szűcslegény
1831-ben indult vándorútra szülővárosából, 1832-ben
Csongrádon, 1833-ban Kecskeméten majd Székesfehérváron dolgozott.
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Bácskai Gergely
Sokfelé találkozni a városban olyan
oszlopokkal, ahonnan cafatokban lógnak az
illegálisan kiragasztott plakátok, szemetessé
téve a közterületeket. Évtizedes probléma ez,
azonban a város most kétszáz legális plakáthely kihelyezésével a mai „fekete plakátolási” árakkal megegyező díjért rendezett és
legális lehetőséget nyújt a hirdetőknek.

Eddig is tilos volt a plakátok
ragasztása a közterületeken
a hirdetőeszközökön kívül,
azonban a plakáthelyek kialakításával most megteremti a város a
legális lehetőséget. Erre mintegy
húszmillió forintot fordítanak.
Az illegális plakátolás megszüntetése elsősorban városképi
szempontból szükséges, ugyanis
a felülragasztások és egymás
hirdetéseinek letépése mellett
sokszor problémát okoznak a
lemálló és rendkívül rossz helyre
kiragasztott plakátok.
A Városgondnokság néhány
héten belül végez a közterületre,
buszmegállókra és lámpaoszlopokra ragasztott illegális plakátok takarításával. Ennek díját
október 19-ig nem számlázzák ki
a plakátot kihelyezőknek, ettől
az időponttól kezdve azonban az
illegális plakátok takarítását megfizettetik a hirdetővel. A kétszáz

plakáthelyet is napokon belül
kiteszik. Rájuk lesz írva, hogyan
kerülhetnek ezekre a hirdetések.
Városképi szempontokat figyelembe véve kell elérni, hogy a
plakát ott legyen, ahol annak
kijelölt helye van. Ez azokat a
cégeket is védi, melyek az adókat
megfizetve legálisan nyújtanak
közterületi reklámszolgáltatást
– mondta a város polgármestere,
Cser-Palkovics András, majd
hozzátette: „Évtizedes problémáról
van szó, azonban kétszáz plakáthel�lyel lehetőséget teremt a város arra,
hogy jogtisztán lehessen plakátokat
elhelyezni. Arra kérünk mindenkit, hogy a szabályok betartásával
plakátoljon!”
Plakátok kihelyezését személyesen a Városgondnokságon, a
Szent Vendel utca 17/a. alatt, telefonon a 22/513-490-es számon,
e-mail-en a plakat@varosgondnoksag.hu címen lehet igényelni.
A plakátokat a Városgondnokság munkatársai ragasztják fel:
A/2-es-es méretben 200, A/3-as
méretben 100, A/4-es vagy kisebb
formátumban 50 forintba kerül a
kihelyezés, ami a mostani „fekete
plakátolási” díjakkal megegyezik.
„Gondoltunk a nem üzleti lakossági hirdetésekre is, így az elveszett
állatokról szóló hirdetéseket például
A5-ös méretben ingyenesen kihe-

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen
illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámon

Fotó: Bácskai Gergely

Véget vetnek a plakátháborúnak

2015. október 8.

Az oszlopokról leszedik a plakátokat, és tavasszal újra is festik, mert lehetetlenség teljesen eltüntetni a plakátolás nyomait. A kandeláberek helyett sokkal rendezettebb körülményeket teremtenek
az olyan hirdetőoszlopok, mint ami a háttérben is látszik.

lyezzük. Ezeket is be kell vinni a
Városgondnoksághoz. Munkatársaink abban is segítenek, hogy egyes

városrészekre koncentráljunk ilyen
esetekben.” – mondta Bozai István
városgondnok.
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Híradó 1-kor!

FehérVár

Nemcsak a tévében – interneten is
Novák Rita
Hétfőn délután egy órakor elindult a Fehérvár Televízió új hírműsora, a Híradó 1-kor. A hírműsor az élő adás után percekkel
látható lesz a Fehérvár Médiacentrum közösségi és egyéb
internetes felületein.

A nézőket ezentúl minden hétköznap délután
1-kor Schéda Szilvia köszönti. A Híradó 1-kor
háziasszonya több mint egy évtizede erősíti
a Fehérvár TV műsorvezetői csapatát, ennek
ellenére azt mondta, bár jobban izgult a kezdés
előtt, mint ahogy esténként szokott, mégis örül
az új feladatnak: „Az egy órakor kezdődő híradóba sok minden belefér. Hétfőn pedig különösen jó,
hogy már délután be tudunk számolni a hétvégi
eseményekről!”
Mint ahogy a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető igazgatója fogalmazott, ez az adás kicsit más, mint az esti. Hagymásy András azt
mondta, a fókusz a gyors információátadáson
van, de a Híradó 1-kor egy kicsit színesebb és
közvetlenebb, mint a 19 órai műsor: „Próbáljuk
könnyedebben, lazábban feldolgozni a témákat, természetesen azokat, amelyek erre lehetőséget adnak.
Az előző esti híradóba be nem fért történésekről
is beszámolunk, illetve a délelőtti eseményekről,
hiszen szerencsére mozgalmas városban élünk,
akár este, akár éjszaka, akár délelőtt történik valami fontos, arról mi már délután egykor mindent
elmondunk.”
A Híradó 1-kor nemcsak a tévénézőkhöz juttatja el a legfrissebb információkat, az interneten
is elérhetők ezek a tartalmak. A délutáni híradó minden hétköznap fél kettőtől honlapunkon és facebook oldalunkon is megjelenik.

Nem muszáj fáznunk!
Kérhető a fűtés szezon előtt indítása

Csabai Dorina
Október 15-én kezdődik hivatalosan a távfűtési idény. Aki már most szeretne fűteni, kérheti
a szolgáltatás elindítását. Nem kell félni a
felesleges pazarlástól: ha kint felmelegedne az
idő, a fűtés automatikusan lekapcsol.

Fotók: Kiss László

Szeptember közepe óta van lehetőség a távfűtéses otthonokban
kérni a radiátorok felmelegítését.
A hivatalos fűtési idény október
15-én indul, a hűvös őszi idő
beköszöntével azonban már több
fehérvári lakásban kérelmezték a

távfűtés szezon előtti elindítását.
Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója lapunknak arról számolt
be, hogy szerdáig a fűtés korábbi
indítását a lakosság harmada, a
közületek tizenöt százaléka kérte:
„A közös képviselőn, a fűtési megbízotton vagy a lakásszövetkezeten
keresztül lehet igényelni a fűtés
indítását. Szeptember tizenötödikétől a
mi rendszerünk készen áll. Van olyan
ház, ahol a belső, szekunder fűtési
rendszer még nincs feltöltve, tehát
nem alkalmas arra, hogy indítsuk a
fűtést, de a többi helyen az írásbeli ké-

A távfűtésben Székesfehérváron több mint huszonegyezer lakás és hatszáz közület érintett

A nagy teljesítményű kazán indításának pillanata

réstől számítva legkésőbb 48 órán – a
gyakorlatban legtöbbször néhány órán
– belül felmelegszenek a fűtőtestek.”
Ha tehát valaki fázik otthon,
kérheti a radiátorok szezon előtti
bekapcsolását. Ebben az esetben
a társasházi közös képviselőnek, a
lakásszövetkezetnek vagy a fűtési
megbízottnak írásbeli kérvényt
kell benyújtania, és a bejelentéstől
számítva maximum két napon
belül elindul a szolgáltatás.

A fűtést a tervezettnél korábban
is igénylő otthonoknak jó idő
esetén sem kell tartaniuk a túlfűtéstől, hiszen fűtési automatikák
figyelik a külső hőmérsékletet.
Ha mégsem érkezik meg a lehűlés, automatikusan leállítják a
fűtést.
További információ a Széphő
Zrt.-ről a www.szepho.hu weboldalon olvasható.
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FEHÉRVÁRI
ÁLLÁSBÖRZE

Október 16-17. SZÉKESFEHÉRVÁR
A Hiemer Rendezvényközpont és a Lénia 2 Kft. Fehérvári Állásbörze
címmel kiállítást rendez 2015. október 16-17-én,
pénteken és szombaton a Hiemer-ház báltermében.

A KIÁLLÍTÁS FŐ PROFILJAI:
állásbörze, felnőttképzés, munkaerő kölcsönzés, diákmunka,
felsőoktatás, tréningszervezés

A kiállítás díszvendégei:
• ALCOA-KÖFÉM KFT.
• DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT.

Médiatámogató:

• FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
• GRUNDFOS MAGYARORSZÁG GYÁRTÓ KFT.
• TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET

FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM

A Fehérvári Állásbörze 2015 kiállítói
•
•
•
•
•
•
•
•

ALCOA-KÖFÉM KFT.
BRAINTURBO NYELVISKOLA
CORVINUS EGYETEM
DIÁK NAVIGÁTOR KFT.
DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT.
FEHÉRVÁR SAFETY KFT.
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GRUNDFOS MAGYARORSZÁG
GYÁRTÓ KFT.
• HUMÁN NAVIGÁTOR KFT.

• LÉNIA 2 KFT.
• LONDON STYLE NYELVISKOLA
• PANNON EGYETEM
• PERFEKT ZRT.
• PROHUMÁN KFT.
• SEAWING KFT.
• TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ
INTÉZET
• VIDEOTON HOLDING ZRT.
• YBL MIKLÓS SZAKKÖZÉPISKOLA

Nyitva tartás:
október 16-án és 17-én 10-től 17 óráig
A kiállítás megtekintése ingyenes, sőt, a bálteremben minden
látogató vásári tombolát kap ajándékba a rendező Lénia Kft. standján.
Tombolasorsolás: október 17-én, 16 órakor.

Sport
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A háromszáztizenharmadik ugrás

Vakler Lajos
Vasárnap megtelt élettel a börgöndi repülőtér.
A nyolcvannégy esztendős Paczur Ferenc egykori vadászpilóta, a székesfehérvári ejtőernyősök doyenje utolsó, háromszáztizenharmadik
ugrására készülődött.

Fotók: Simon Erika

Különleges pillanatok sorozata
volt már maga a készülődés is.
Különleges azért, mert minden
eddiginél több figyelő, féltő,
óvó tekintet pásztázta az eget a
verőfényes reggeli napsütésben,
hiszen Feri bácsi búcsúugrása
minden sporttársa előtt amolyan
„szent dolog” volt. A készülődés
pillanataiban ő maga így emléke-

zett repülős, ejtőernyős pályafutására:
„Csodálatos volt az az időszak.
Egyszerűbb, könnyebb, mint most.
Az a munka, amit tizenhárom éve
elvégeztem, amikor nyugdíjasként
elkezdtem ejtőernyőzni, sokszorosan megtérült. Azért ez a nap is
gyönyörű, köszönöm a sorsnak, a
tizenhárom év alatt egem támogató
barátaimnak, hogy lehetővé tették,
hogy köztük élhessek. Kölcsönösen
tiszteltük egymást, az ejtőernyő-hajtogatótól a tandempilóták főnökéig.
Különösen azokat a bajtársakat,
akikkel együtt voltunk jóban-rosszban, de inkább jóban. Köszönök
mindent Pula Józsinak, Hegyháti

Felszállás előtt
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Ötvenhét év óta együtt

Az utolsó földet érés

Zolinak, Micu barátomnak, akik
mindig gondoskodtak rólam. Tegnap
csodálatos napom volt, hiszen a
harmadik vadászrepülőnapon töltöttem az időmet Kenesén. Azokkal a
bajtársaimmal, akikkel együtt húztunk cipőt 1952-ben. Ez a nap pedig
megkoronázása annak a tizenhárom
évnek, amit ebben az új életemben
eltöltöttem.”
Paczur Ferencné ötvenhét esztendeje hű társa Feri bácsinak.
Katonafeleségként tudomásul
vette, hogy néha bizony aggódnia
kell, de a mosoly ennek ellenére
mindig megmaradt az arcán, s
mint mondja, a türelem is sokat
segített:

„Így születtünk, jókedvűnek. Jól
összetalálkoztunk, és azóta elválaszthatatlanok vagyunk. Sokszor
kellett költöznünk, de egymás segítségével mindig megtaláltuk ennek a
jó oldalát. Sokat segített a család is.
Nagyon jól éltünk. Most már kicsit
nehezebb, mikor öregszik az ember.
Jó volt katonafeleségnek lenni, az
ejtőernyős társának is. Bevallom,
amikor úgy döntött, ez lesz az utolsó
ugrása, kicsit megkönnyebbültem és
örültem, hogy meghozta a döntést.”
Az utolsó ugrás olyan volt, mint
Paczur Ferenc gyémántdiplomás
vadászpilóta, ejtőernyős pályafutása. Ég és föld között négyezer
méternyi napfény...

Spirit of Hungary: minden a tervek szerint
Somos Zoltán

Fotók: Chritophe Favreau/Spirit of Hungary

Október 25-én rajtol a Transat
Jacques Vabre kétszemélyes Atlanti-óceán-átkelő verseny, amelyen a
mezőny tagja lesz a Spirit of Hungary. A hatvanlábas versenyhajó
személyzete Fa Nándor és kormányosa, Perényi Péter. A fehérvári
hajós és társa már kétezer mérföldet megtett a rajthelyszín, Le Havre

kikötőéig, ahová szeptember 21-én
indultak Barcelonából. A Gibraltári-szoroson átkelve, az Azori-szigetek megkerülésével vették az
irányt a francia partok felé, jelenleg
pedig már Les Sables d’Olonne-ban
készülnek a rajtra. Érdekesség,
hogy ez a hely a Vendée Globe
szóló földkerülő verseny „szíve”
is, ahogy Fa Nándor fogalmazott,
akinek következő (egyben fő) célja

Minden a tervek szerint alakul Fa Nándor (jobbra) és Perényi Péter útja előtt

A fotózás helyszínéről, Les Sables d’Olonne-ból indul majd Fa Nándor és hajója a Vendée
Globe-ra is

éppen ennek az óriási presztízsű
versenynek a teljesítése lesz jövőre.
„Érzelmi bomba volt húsz év után
ismét megérkezni a Vendée Globe
szívébe.” – mondta a fehérvári hajós
a Spirit of Hungary honlapján, ahol
az is kiderült, mintegy háromórás
vitorlázásra hajóztak ki egy fotózás

céljából Les Sables d’Olonne partvonala elé. Ennek során Christophe
Favreau készített remek képeket a
hajón kívül-belül, Fa Nándor pedig
elégedetten értékelte a kiruccanást.
Úgy tűnik, egyelőre minden a tervezett ütemben halad a transzatlanti
verseny október végi rajtja előtt.
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A szoros végjátékok drámája

2015. október 8.

Somos Zoltán
Két meccs, két vereség. Pedig összesen három
ponttal dobott kevesebbet a TLI-Alba Fehérvár
az ellenfeleknél. A körmendi katlanban hatalmas
hátrányból felállva sem sikerült a bravúr.

A ZTE elleni bajnoki nyitányon nem
várt hazai vereségbe szaladt bele az
Alba Fehérvár (89-91). Szerepet játszhatott ebben, hogy csak két légióssal
álltak fel a fehérváriak, így aztán a
szerdai, körmendi túra előtt biztatóan
hangzott, hogy az orvosok engedték
Kenny Cheryt pályára lépni. A hétfőn
igazolt Shawn Glover ellenben nem
játszhatott egy érdekes szabály miatt,
amely két és fél(!) napban írja elő,
amennyit az új légiósnak játékengedély birtokában Magyarországon kell
töltenie meccs előtt…
Fergetegesen kezdett, másfél perc alatt
10-0-ra húzott el a Körmend, fehérvári
részről csak rossz triplakísérleteket
jegyezhettünk fel. Hihetetlen, de eltelt
az első negyed fele(!), mire Markovics
büntetőből megszerezte az Alba első
pontjait. A védekezést összekapta ezután a Dzunics-csapat, de tíz ráemelt
hármasából egy sem ment be, így
gond nélkül vezetett a Körmend.
A második negyedet azonnal eladott
labdával és kapott triplával kezdték

Simonék. Aztán jött mindkettőből
még egy. A hazaiak elképesztően
agresszív védekezése nem ízlett a
mieinknek, megint percek teltek
el dobott kosár nélkül. Simon és
Lóránt ugyan betalált ezután, de a
triplák terén óriási volt a különbség:
a tizenötödik percre a Körmend hetet
vágott be, az Alba egyet sem. Ez perdöntő. Chery törte meg az átkot, de
akkor már majdnem húsz pont volt a
hátrány. A játékvezetők is segítettek
kissé a Körmendnek, amely jól élt a
fehérváriak elnézett lepattanóiból is,
de kezdeti eredményességét ekkor
nem tudta tartani.
Folytatódik-e a kriminális dobóteljesítmény – ez volt a kérdés a vendégek
szempontjából a szünet után. Spurlock két triplával jelezte, hogy talán
nem, és mivel közben jól védekezett
az Alba, hirtelen szoros lett a meccs
(43-36). A vasi irányító, Perry sietett
az övéi segítségére, de távol volt első
félidei önmagától a Körmend. A
Chery által szerzett labdából Spurlock fejezett be negyedik triplájával
egy támadást, és már csak kettő volt
a hátrány! Myles káprázatos kosarat
szerzett, de így is a Körmend várhatta
minimális előnnyel a záró játékrészt.
Csorvási azonnal kiegyenlített egy
szépen végigvitt támadásból, ezzel

Fotó: Simon Erika

A ZTE ellen hosszabbításban, Körmenden egyetlen ponttal kapott ki az Alba

Anthoy Myles (8) a két meccsen összesen harmincegy pontot dobott, de ez is kevés volt

0-0 után először állt egál a táblán. A
feltámadó Anthony Myles vezérletével sikerült átvenni a vezetést is, időt
kellett kérnie a hazaiak mesterének.
Óriási adok-kapok kezdődött, az amerikaiak mindkét oldalon élre álltak,
ahogy azt várják is tőlük. Spurlock
újabb hármasával már héttel vezetett
az Alba, de persze nem adta fel a
zónára váltó Körmend. A peremember Lakosa is betalált, míg az Alba

az utolsó percekben csak Lóránt
büntetőit tudta felmutatni. Dickerson
kosara döntötte el a meccset, mert az
utolsó dobás nem ment be fehérvári
oldalon. Pedig a borzalmas kezdés
ellenére ez nyerhető meccs volt a végén. Így viszont 77-76-ra a Körmend
húzta be, és az Albának még nincs
győzelme. Szombaton a MAFC ellen
hazai pályán kötelező lesz megszerezni az elsőt.

Horváth lett a befutó
Németh Zoltán

Fotó: vidi.hu

Véget ért egy hosszas, várakozással és
találgatásokkal teli időszak: a Videoton
bejelentette új vezetőedzőjét. A befutó a klub
egykori játékosa, Horváth Ferenc lett, aki
nem titkoltan átmeneti megoldás a kispadon,
hiszen a klub vezetése a szezon végéig kötött
vele szerződést. Jövő nyáron várhatóan ismét
külföldi szakember próbálhat szerencsét a
csapat élén.

Horváth Ferenc aktív játékosként több alkalommal is megfordult a Videotonban, a klubbal
2006-ban Magyar Kupát, egy
évvel később Ligakupát nyert.
Edzőként az élvonalban Kecskeméten, Pakson, majd Győrben
dolgozott, most az NB II-es
Szigetszentmiklós kispadját
hagyta ott egykori klubja kedvéért. Horváth Ferenc szerződése

Horváth Ferenc néhány éve még játékosként, most pedig vezetőedzőként vett részt edzésen a
Sóstói Stadionban. A frissen kinevezett szakember szerda délelőtt vezette első foglalkozását a
piros-kék labdarúgóknak.

mindössze a szezon végéig szól.
Hét hónapra írtak alá a felek.
Ennek oka, hogy a nyáron ismét
külföldi szakembert ültetne a
kispadra a fehérvári egyesület.
„Nagyon sok szép emlék köt a Videotonhoz, nem túlzás azt állítani,
hogy gyermekből itt lettem felnőtt.
A szerződésem hét hónapra szól, de
ha egy mérkőzésre kértek volna fel,
akkor is elvállaltam volna. Minden
esetben öröm volt ebben a klubban
futballozni. Azt sem titkolom, hogy
szerettem volna egy nap a Videoton
vezetőedzője lenni. Egyénileg nagyon jó játékosok alkotják a keretet,
a célunk pedig az, hogy egy minden
szempontból egységes gárdát alakítsunk ki. Komoly tervekkel érkeztem, egészen biztos vagyok abban,
hogy el tudjuk érni a nemzetközi
kupaszereplést.” – árulta el székfoglalójakor Horváth Ferenc.
Az új szakvezető segítője az eddigi megbízott edző, Pető Tamás
és a szintén Szigetszentmiklósról érkező Szamosi Tamás lesz.
„Kifejezetten örülök Horváth Ferenc
érkezésének, aki tökéletesen megfelel
a klub feltételrendszerének. Mindenképpen megkönnyíti a közös munkavégzést, hogy nagyon erős kötődése
van a Videotonhoz. Nagy kihívás
lesz Horváth Ferenc számára ez
a héthónapos projekt, de egészen
biztos vagyok benne, hogy meg fogja
oldani a feladatot.” – összegezte a
döntés hátterét Kovács Zoltán, a
Videoton FC sportigazgatója.

Garancsi István, a klub tulajdonosa a vidi.hu-nak nyilatkozva
világított rá Horváth Ferenc
kinevezésének hátterére. Mint
megfogalmazta, a klub több
külföldi trénerrel is tárgyalt, ám
végül ezek az egyeztetések nem
hoztak eredményt:
„Különböző okokból nem tudtunk
megállapodni. Nagyon komoly
tárgyalásokat folytattunk az
elmúlt egy hónapban, de sajnos a
magyar labdarúgás egyelőre nem
jelent komolyabb vonzerőt ezen a
téren. A tárgyalások nem vezettek eredményre, a szabályzatban
a pro-licences edző kinevezésére
megszabott hatvan napos türelmi
idő pedig a végéhez közeledett.
Döntést kellett hozni, egy olyan
átmeneti megoldást találni, amiben
a szakmai munka is rendeződhet,
és lehetőségünk van a további
egyeztetésekre. Ebben a helyzetben
mindenképpen magyar edzőben
gondolkodtam.”
A Videotonnál a szezon végére
a nemzetközi kupaszereplés
elérését tűzték ki célul, ezt
a csapat a bajnokság mellett
a Magyar Kupán keresztül is
elérheti. A válogatott mérkőzése okán beiktatott szünet miatt
a Vidi a hétvégén nem játszik
bajnokit. A csapat a következő
tétmérkőzését október 14-én a
Magyar Kupa keretében vívja
az NB III-as Andráshida vendégeként.

közéleti hetilap

Felemás hét
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Somos Zoltán

Kaiser Tamás

Önök kérték

Zajlik az élet a Fehérvár AV 19-nél. Ez
nem is csoda egy olyan egyesületnél,
amely két felnőtt csapatot is „tart”.
Kezdjük a „nagyokkal”, vagyis a Rob
Pallin vezette EBEL-csapattal: a Volán
vasárnap elszenvedte sorrendben ötödik
vereségét, igaz a Linz a 2-1-es vereséget
elsősorban a szlovén játékvezetőnek
köszönheti, aki – túlzás nélkül állítható – megnyerette a meccset az osztrákokkal. Ocskay Gábor nem is ment el
szó nélkül a történtek mellett, pedig a
fehérváriak szakosztály-igazgatója nem
az a „bírózós” fajta: „Örök igazság, hogy
nem szabad a bírókkal foglalkozni, de ami
vasárnap este történt, az minden határon
túlment, nem hagyhatjuk szó nélkül! Régóta
vagyok a pálya közelében, de ilyet még nem
láttam. Ami az 53. perc után történt, az
példátlan. Nem egy játékvezetői tévedésről
volt szó, hanem hibák sorozatáról, és az
sem mindegy, hogy mikor történtek ezek a
hibák.” – nyilatkozta Ocskay Gábor.
A klub kedd délig eljuttatta az ominózus meccs utolsó hét percét tartalmazó DVD-t, merthogy Milan Zrnić
„ténykedése” ekkor csúcsosodott ki, és
hozta meg a végeredményt befolyásoló
ítéleteit, vagyis sorozatosan büntette a

Hiába küzdöttek vasárnap a fehérvári hokisok, Zrnić játékvezető minden felülírt

fehérváriakat. Egészen addig, míg a Linz
az utolsó percen belül megfordította
az állást, és nyert (1-2). Bízzunk benne,
hogy a szlovén nem vezet egyhamar
jégkorongmérkőzést.
Van azonban jó hír is a felnőttek háza
tájáról! Még a tavaszi világbajnokság
előtt sérült meg Bartalis István, rehabilitációja azonban jól halad, a héten már
elkezdte a jeges edzéseket is. Várhatóan
november közepén térhet vissza a csapatba. Nála is hamarabb játszhat majd
a nyáron igazolt Aaron Blockrehurst:
a Volán védője három hetet hagyott
ki kézsérülés miatt, szerdán azonban
már levették a gipszét, így vélhetően a
következő hét végén szállhat vissza a
társak közé. Szükség is lesz rá, hiszen
a maródiak listája nem rövid ezekben
a hetekben Székesfehérváron. Éppen

ezért a Volán menedzsmentje úgy
döntött, hogy az EBEL-kerettel már a
felkészülés eleje óta együtt tréningező
Timotej Sillét leigazolja. A húszesztendős center – aki nem mellesleg Sille
Tamás fia – november 1-ig írt alá, utána
a tengerentúlra igazol. Sille az előző
idényben a Salzburg MHL csapatában
ötven mérkőzésen tizenhat pontig jutott.
Nem kezdte jól a szezont a MOL Ligában a „kis” Volán. Tyler Dietrich csapata
azonban egyre inkább kezdi elkapni a
fonalat: egy hét alatt kétszer is pontot
szerzett a MAC otthonában. Legutóbb
kedden szereztek egyet a fehérvári fiatalok, hosszabbítás után győzött 3-2-re a
fővárosi alakulat. Hegyi Ádámék jelenleg tíz találkozót követően a negyedik
helyen állnak. Pénteken a Debrecent,
vasárnap a MAC-ot fogadják.

Pintér Attila magyar bajnok és kupagyőztes edző. A jelenleg kispaddal
rendelkező élvonalbeli magyar edzők
közül kizárólag a debreceni Kondás
Elemér dicsekedhet hasonlóval. Érdekes
párhuzam a két szakember között, hogy
a szurkolói réteg előszeretettel köszörüli
nyelvét kettejük kevéssé cizellált stílusán, már ami a verbális kommunikációt
illeti. Szó se róla, retorikát tanítani nem
őket fogják hívni egyetemi katedrákra,
no de a futballban a stílusnál „kicsit”
fontosabb, ami a végén az eredményjelzőre van írva. Vagy mégsem? Kondásnak is üzentek nemrég a debreceni
ultrák, ám hitelét a klubvezetők előtt
kikezdeni nem tudták. Hiába, a bajnoki
címek csak számítanak valamit. Pintér
azonban nem először válik saját, érdes
stílusa áldozatává. Hírlik, korábbi
játékosai sem szívelték, és íme, a Videotonnál már a leendőknek is sikerült megfúrniuk. Speciális „Önök kérték” zajlott
Fehérváron: nem azt mondták meg a
labdarúgók, kit akarnak, hanem hogy
kit nem… Hogy ez jól van-e így, abba
most ne menjünk bele (egyébként nem,
nincs jól) – a tanulság annál érdekesebb.
A stílus olykor felülírja a lehetséges
eredményt. Úgyhogy most örülhet mindenki, jön Horváth Ferenc, aki nagyon
frappánsan tud – fogalmazni.

Itt a sárga, ott a kiállítás

A hétvégén értékes pontot veszített a Fehérvár KC
a Dunaújváros ellen. A 20-20-as döntetlent hozó
meccs utolsó perce több szempontból is érdekesen
alakult.

Fotó: Kiss László

Előbb kis híján, már a meccs első félidejében elvesztette, majd a másodikban tulajdonképpen már megnyerte a
Fehérvár KC a Dunaújváros elleni megyei rangadót. Végül azonban hathatós
játékvezetői, és zsűriasztali segédlettel
20-20-as döntetlennel ért véget a találkozó. Az FKC vezetőedzője érthetően
nem volt boldog a lefújást követően,
igaz, akkor még igazságosnak találta
a két ellentétes félidőt hozó mérkőzésen a döntetlent. Az utolsó percekben
történteket visszanézve azonban már
más állásponton volt:
„Ötvenkét másodperccel a vége előtt,
20-19-es állásnál az Újváros támadott, és

Hiába a második félidei jó játék, csak egy
pontot szerzett az FKC a Kohász ellen

kettős hátrányba kerültünk. Abszolút indokolatlanul. Sima fault miatt kaptunk egy
kiállítást. Mindenki gondolhatja, ilyenkor
milyen hőfokon égnek a kispadok. Mindenki felugrott, és azzal az indokkal, hogy
Mayer Szabina túl vehemensen ugrott fel,
a zsűriasztaltól behúztak egy újabb kettőpercest. Ezzel kerültünk kettős hátrányba.
Hozzáteszem, egy perccel korábban az
újvárosi pad csak sárga lapot kapott ugyanilyen helyzetben. Azt gondolom, ez a végeredménynek olyan mértékű befolyásolása
volt, ami érthetetlen. Kevesebb mint egy
perccel a vége előtt ennyire egyértelműen
és átlátszóan próbálnak támogatni egy csapatot – ez ellen fel kell emelnem a szavam!
Nem tudok különösebben haragudni játékosaimra a döntetlen miatt. 19-16-nál voltak
lehetőségeink, hogy eldöntsük a mérkőzést,
de ilyen a kézilabda: a hiba benne van a játékban, még ha bosszantó is. Egy mérkőzés
kimenetelét azonban nem szabad, hogy a
zsűriasztal döntse el! Nem érzem jogosnak
a döntetlent, nem tudok örülni a megszerzett egy pontnak, mert kezünkben volt a
győzelem. Ha nincs ez a végjáték, meg is
tudtuk volna nyerni a mérkőzést. Folytatjuk a munkát a négy, válogatottakhoz
elutazó játékos nélkül. Jövő héttől pedig
már ismét együtt folytatjuk a felkészülést a
bajnokság további fordulóira.“ – foglalta
össze véleményét Bakó Botond.
Arról sajnos regény(eke)t lehetne írni,
hogy a játékvezetők téves ítéletei hány
mérkőzés eredményét befolyásolták, de
ezzel nem szabad foglalkozni, hiszen
amennyiben műhiba nem történt, óvásnak nincs helye. Maximum jelezni lehet
a szövetség felé a „problémát”, ahogy

ezt a Fehérvár AV 19 jégkorongcsapatának vezetése meg is tette a vasárnapi,
Linz elleni meccsen történt játékvezetői
ámokfutás után. Az már megint más
kérdés, hogy milyen következményei lehetnek egy ilyen jelzésnek. Az
azonban sajnos igaz, hogy pontot ilyen
jelzés után vissza soha nem adtak. A
Fehérvár KC-nak sem fognak, így ezzel
már nem szabad a továbbiakban foglalkozni, inkább nézni, menni kell előre.
A bajnokságból lement hét forduló,
túlvagyunk az alapszakasz negyedén,
az FKC pedig hét ponttal a hetedik
helyen áll. Legközelebb a Vácot fogadja

a csapat október 24-én, szombaton.
Addig még van idő, és azon mindenképpen dolgozni kell, hogy a csapat
lehetőleg ne kezdje hátrányból a második félidőt, ahogy tette eddig szinte
kivétel nélkül mindig. Csak a Budaörs
otthonában állt a fehérváriak neve
mellett több gól harminc perc után,
mint ellenfélének. Ezzel kapcsolatban
az FKC kapusa, Herr Orsolya a következőket mondta a Kohász elleni meccs
után: „Az látszott a második félidőben,
hogy tudjuk, mit kell csinálni, most már
csak azt kell elérnünk, hogy ez a meccs
elejétől így legyen!”

Városi bowlingbajnokság

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László

Sok sérült, kétfrontos harc, csata a játékvezetővel,
új igazolás valamint gyógyuló kulcsemberekről szóló
hírek. Röviden így foglalható össze a Fehérvár AV 19
élete.

Már a bowlingnak is van városi bajnoksága Székesfehérváron. A sportágat kedvelő amatőrök
első fordulóját szerda este rendezték, a továbbiakban hetente kétszer játsszák majd meccseiket
a bajnokságban.
S.Z.
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2015. október 8.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. október 10-től október 16-ig
Minden hétköznap: Híradó 1-kor!

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 10. 10. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa
– ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Simon Gábor
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hada Tibor
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gulyás Antalné
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Arany Gold Zoltán
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lakner József
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 77-78. rész (12)
16:30 Négy évszak a Somlón
– ismeretterjesztő
filmsorozat 4. rész
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Zemlényi Katica

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-tech – magazinműsor
19:50 Trópusi hőség – A bűnbak
– am. sorozat (12)
20:50 Helyhatósági választás
25 – ismétlés
22:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:10 Képes hírek

2015. 10. 11. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:
Látrányi Viktória.
Vendég:Zemlényi Katica
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Simon Gábor
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég:Lakner József
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Arany Gold Zoltán
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 79-80. rész (12)
16:30 Balatoni barangolások
– ismeretterjesztő
filmsorozat 1. rész

17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Czigány György
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – A
nagy testvér figyel –
am. sorozat (12)
20:50 TLI Alba Fehérvár – MAFC
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon –
filmes magazin
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20

A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Fehérvár AV19 –
MAC Budapest
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 10. 13. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2015. 10. 12. Hétfő
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
10:45 Agrárinfó – ismétlés
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
A hét hírei ismétlése
archívumából
07:00 A hét hírei – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
07:45 Köztér – ismétlés
egész órakor a
07:45 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
minden egész órakor
13:00 Híradó 1-kor
A hét hírei ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
10:00 A hét hírei – ismétlés
minden egész órakor a
10:20 Köztér – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
10:45 Épí-tech – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
archívumából
Műsorvezető: Szabó
11:40 Képes hírek – benne egész
Miklós Bence. Vendég:
órakor A hét hírei ismétlése
Banizs Károly
13:00 Híradó 1-kor
17:00 Agrárinfó – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Leffelholcz
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Marietta. Vendég:
Vendég: Czigány György
Kovács Lajos István
17:00 Épí-tech – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
17:30 Köztér – ismétlés
archívumából
17:50 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
19:45 Paletta – kulturális
18:05 Fehérvári beszélgetések
magazin
Műsorvezető: Szabó
20:15 Hírek
Miklós Bence. Vendég:
20:20 A zene világnapja
Banizs Károly

22:00 Jó estét, Fehérvár!
2015. 10. 16. pénTeK
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2015. 10. 15. CSüTörTöK
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
2015. 10. 14. SZerdA
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Együtt – ismétlés
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
00:00 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
minden egész órakor
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
10:45 Bajnokok városa
egész órakor a
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Híradó ismétlése
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
13:00 Híradó 1-kor
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor a
a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
10:45 Paletta – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor a
Műsorvezető: Nagy
archívumából
Híradó 1-kor ismétlése
Zoltán Péter. Vendég:
11:40 Képes hírek – benne egész
Párkányi Ferenc
órakor a Híradó ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
17:00 Együtt – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Műsorvezető: Heiter Dávid 17:30 Esti mérleg – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Tamás. Vendég: Mező Béla 17:50 Napi színes
minden egész órakor a
17:00 Bajnokok városa
18:00 Hírek
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
– ismétlés
Vendég: Döbrentey Gyula
Műsorvezető: Leffelholcz 17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
Marietta. Vendég:
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Kovács Lajos István
Műsorvezető: Nagy
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:00 Paletta – ismétlés
Zoltán Péter. Vendég:
19:25 Köztér – közéleti magazin
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Párkányi Ferenc
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
17:50 Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
magazin
18:00 Hírek
archívumából
20:15 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:20 „Földbe zárt kincsek”
Műsorvezető: Heiter Dávid 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Siklósi Gyula régész
Tamás. Vendég: Mező Béla 19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
előadása a kulturális
18:30 A Fehérvár TV
20:20 Helyhatósági választás 25
örökség napjain.
archívumából
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 21:15 Vértes vitéz
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Televízió archívumából
Vizi László Tamás
19:45 Bajnokok városa –
Benne: Üzenet a jövőnek
előadása Vértes vitézről a
sportmagazin
21:50 Napi színes – ismétlés
kulturális örökség napjain.
20:15 Hírek
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Fehérvár AV19
– ismétlés
– ismétlés
– Klagenfurt
22:45 Képes hírek – benne egész 22:25 Köztér – ismétlés
jégkorongmérkőzés
órakor a Híradó ismétlése 23:00 Képes hírek
közvetítése felvételről

20:50 János vitéz – Petőfi
Sándor talán legismertebb
műve a Vörösmarty
Színházban.
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Drahos Béla
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: október 13. 20:50 János vitéz – Petőfi Sándor talán legismertebb műve a Vörösmarty Színházban.

