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A forradalom krónikája

Nagy Zoltán Péter, László-Takács Krisztina, Szabó Petra
Ahány ember, annyi történet. 1956 is
személyes sorsok sokasága, melyek egy cél
érdekében néhány napra fonódtak össze, s
pecsételődtek meg egy életre. Összeállításunkban helyet adunk a történeti kutatásnak,
az események résztvevőinek és a maiaknak is.
Milyen volt az ’56-os forradalom Székesfehérváron?

Valami megbillen
1956. október 23-án, kedden délután a fehérvári diákok a Hunyadi
Mátyás Közgazdasági Technikumban tartottak gyűlést, amin 25-30
középiskolás volt jelen. A gyűlésen
a Magyar Egyetemi és Főiskolai
Egyesületek Szövetsége újjáalakulásának hatásairól, a középiskolásokat érintő kérdésekről tárgyaltak, emellett erősen kritizálták a
Demokratikus Ifjúsági Szövetség
helyi szervezetének munkáját. Úgy
határoztak, hogy új diákszervezetet
alakítanak, és követeléseiket pontokba foglalva közzéteszik a Fejér
Megyei Néplapban. Az elkészített
közlemény megjelentetésére este

A forradalom résztvevői főként fiatalok voltak: középiskolások, irodai dolgozók és gyári alkalmazottak

A gyűlést követően a fehérvári
diákok a városi nyomda épületéhez
mentek, és követelték a délután
megszövegezett tizenkét pont
kinyomtatását, azonban itt sem
jártak eredménnyel. Végül október
24-én mégis megjelent egy ötpontos
felhívás a Fejér Megyei Néplapban,
amiben bejelentették a Székesfehérvári Középiskolás Diákszövetség megalakulását. Csatlakoztak a
Műszaki Egyetem követeléseihez is,
amiben március 15-e és október 6-a
nemzeti ünneppé nyilvánítását és
nem utolsó sorban a nemzet elleni
„hibák elkövetőinek” felelősségre
vonását kezdeményezték. A helyi
hatalom tétovázását mutatja, hogy
ez a közlemény megjelenhetett, és
később röplapon is terjesztették.

„Ne dolgozzunk, míg Budapesten
magyar vér folyik”

hét óra körül egy ötfős küldöttég
kért engedélyt a megyei pártbizottságnál, azonban annak titkára,
Sebes Imre nem járult hozzá
valamennyi pont kinyomtatásához,
végül megtagadta az engedély
kiadását. A hosszas, eredménytelen megbeszélés alatt a diákok
értesítették a kollégiumokat,
ennek hatására mintegy 800-900
főre duzzadó tüntető tömeg tartott
tiltakozó nagygyűlést a Városi
Kultúrház Színháztermében, a mai
Szent István Művelődési Házban.

Képek: Halász István

A tüntetők megtöltötték a belvárost – Kossuth
utca, 1956. november 1.

Október 24-én a város üzemeiben még folyt a munka, de már
mindenki a fővárosi eseményekről
beszélt. Végül reggel fél nyolckor
a Vadásztölténygyár szerszámkészítő üzemében leállt a termelés,
majd sorra a többi üzemben is. A
munkások a központi iroda előtti
téren gyülekeztek. Az MDP hiába
próbálkozott szónoklatokkal, az
üzemek dolgozóit nem tudták
munkába állítani. „Ne dolgozzunk
addig, míg Budapesten magyar vér
folyik, és míg az orosz csapatok
ki nem vonulnak az országból!” A
dolgozók követeléseiket táviratban
továbbították a szakminisztériumba. Az egyre feszültebb helyzetben
a székesfehérvári hadtest alárendeltségébe tartozó katonai alakulatokat készenlétbe helyezték, de
a feladatuk főként a középületek

Berecz Jánosné: Nyolcéves
voltam. Arra emlékszem, hogy
nagy zűrzavar volt, dübörögtek a tankok, verték le a vörös
csillagot, az emberek pánikoltak. Nélkülözés volt, féltünk, aki
tudott, bezárkózott. Azt már csak
utána hallottam, hogy Budapesten mi történt.

megvédése és az utak ellenőrzése
volt. Mindeközben a késő délutáni
órákban jelentős tömeg gyűlt össze
a belvárosban: diákok, munkások, irodai alkalmazottak, főként
fiatalok tüntettek a statárium és a
kijárási tilalom ellen.

Fegyvertelenekre lőttek
A forradalom egyik tragikus székesfehérvári eseménye 24-én este
hét óra körüli időpontban történt,
amikor a főként fiatalokból álló tömeg a belvárosban tüntetett. Amikor az egyre gyarapodó sokaság
a Sztálin út és Vöröshadsereg út
sarkán álló úgynevezett Szabó-palotához, az ÁVH székhelyéhez
vonult, eldördült a sortűz, amelyben hatan vesztették életüket, és
többen megsérültek. A hivatalos

2015. október 21.

állásfoglalás szerint „a békésen
tüntető tömegben a provokátorok
részéről lövések hangzottak el”. A
karhatalmista alakulat ezt követően
riasztó lövéseket adott le, majd az
odaérkező szovjet páncélosok a
tömegbe lőttek. A szemtanúk és
a résztvevők beszámolói alapján
másként történt: egy könnygázgránátot dobtak a székházból a
tüntetők közé, mire azt a fiatalok
visszadobták, így a gránát a karhatalmisták között robbant fel. Erre
érkezett válaszként a sortűz, amelynek során többen megsebesültek.
A Pirosalma utca sarkán ekkor egy
orosz páncélkocsi állt, amelyet az
orosz lakók védelmére rendeltek
ki, és amely a sortűz láttán azonnal
tüzet nyitott a tüntetőkre. Az áldozatokat hátulról érték a lövések,
hiszen ekkor a tüntetők már a
karhatalmisták géppisztolytüze elől
menekültek.

A forradalom megállíthatatlan
A sortűz nem tartotta vissza az
embereket az utcai csoportosulásoktól. A gyárakban leállt
a munka. Ideiglenes munkástanácsok alakultak. A későbbi
tüntetéseket már az üzemekben
szervezték meg, és folyamatos
volt a kapcsolattartás a budapestiekkel. A tüntetések fő színtere a
Városház tér lett, az emberek nemzeti függetlenséget, az elnyomás
megszüntetését, az orosz csapatok
kivonulását, az ÁVH feloszlatását,
sajtószabadságot és a Fejér Megyei
Néplap felelős szerkesztőjének
leváltását követelték.
(Forrás: Csurgai Horváth József, Farkas Gábor, Komlósi József: „Egy nép
kiáltott. Aztán csend lett.”)

Ünnepi programok
Október 22. (csütörtök)
‚
9 óra: A Szent Imre-templom Fadrusz-keresztjénél tartanak megemlékezést az 56-os
áldozatokról. Beszédet mond Csák Lajos,a
‚ Szent Imre Általános Iskola igazgatója.
9 óra: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 56-osok terén. A műsort a Bugát Pál Középiskola adja.
‚
11 óra: A Magyar Király Szálló falán elhelyezett 56-os emléktáblánál ünnepi műsorral és
koszorúzással emlékeznek a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulói.
12 óra: A pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely ’56-os emlékpontján tart főhajtást Pákozd önkormányzata, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezete és a Katonai Emlékpark Kft.
Október 23. (péntek)
10 óra: A Megyeháza dísztermében a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ünnepi ülése. Beszédet mond Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A Vörösmarty Színház
rendezésében ünnepi műsort adnak székesfehérvári fiatalok, majd átadják az elnöki
elismeréseket.
‚
12 óra: Az 56-osok terén néma koszorúzással emlékezik Székesfehérvár és Fejér megye
önkormányzata az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Beszédet mond Sinka
Jenő, a POFOSZ Fejér megyei elnöke.

Czimmer Máté: Igazából az
iskolai ünnepségek jutnak
eszembe erről a dátumról
és a megemlékezések. Az
osztállyal voltunk moziban
és előadáson is. Forradalom
volt, amit ugyan levertek,
de volt hatása az utókorra.
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Szemben egy nagyhatalommal, egyedül

Fotó: Kiss László

Sinka Jenő, az Alföldről származó fehérvári
minden rendezvényre viszi hű társát, az
ötvenhatos lobogót

A szülőfalumhoz ragaszkodom,
nemcsak azért, mert ott születtem,
hanem mert odakötnek az emlékek,
a szüleim. Napjaimat a Szent András
templomban kezdtem, s a szentmise
után indultam az iskolába. De előfordult, hogy szüleim elküldtek reggel
hatkor kenyérért, ahol órákat álltam
sorba, ám sokszor csak a jegyeket
vittem haza.
Ezt komolyan mondja, hogy ott, ahol
a búza terem, jeggyel kellett kenyeret
vásárolni?
Ezt a mai emberek nem is érthetik
ebben a digitális világban, ahol bármit
megrendelhetnek a világhálón. Abban
az időben nemcsak a kenyeret mérték
jeggyel, hanem engedélyt kellett kérni
arra, ha valaki le akarta vágni a saját
disznóját. De ennél is kegyetlenebb
volt, ahogy az Államvédelmi Hivatal verőemberei járták a tanyákat a
ponyvás teherautójukkal, és a tanyát
védő kutyákat megkötöztették, majd
a gazdát elvitték egy kieső részre, ahol
öten-hatan meggumibotozták. Ezt időközönként megismételték. Ezeknek a
pribékeknek volt a hírhedt jelszavuk:
Ne csak üsd, gyűlöld is!
A szentmise után vagy a sikertelen kenyérvásárlás után el lehetett késni az iskolából?

Az igazság, hogy én minden nap
elkéstem a reggel háromnegyed nyolcas
kezdést, amikor az úttörőzászlót vonták
fel ünnepélyesen. Ez éppen elegendő
volt arra, hogy a nyolc osztály elvégzése
után nem javasoltak középiskolába.
Szüleitől szívta magába az ellenállást?
Édesapám bognár és lovaskocsi-javító volt, akinek az udvarunkon volt a
műhelye. A környék tanyáiról sokan
jártak hozzá emberek, így fültanúja
lehettem azoknak a beszélgetéseknek,
ahol elmesélték sokan a panaszaikat.
Ott már világos volt számomra, hogy
mennyire embertelen, kegyetlen rendszert építenek a kommunisták.
Az ötvenes évek három borzalmas éve
után, mintha enyhült volna a terror Magyarországon.
Igen. Kiszabadultak a recski foglyok,
hazajöttek a gulágról a rabok, elengedték a hortobágyi táborok kulák
foglyait, mert meghalt Sztálin. Tehát az
enyhülés érezhető volt. Nagy Imre első
beszéde után a parasztok szépen vis�szaterelték a marhákat saját otthonaikba. Az enyhülés csúcsa az volt, amikor
Rákosi Mátyást menesztették, feltették
egy repülőre.
Ön a forradalom alatt vöröcsillagot vert le
egy iskola homlokzatáról, hogyan történt
ez?
Egy új középiskolát indítottak Kunszentmártonban, ahova még engem
is beengedtek. A forradalom hírére az
emberek nem az elhajtott jószágokkal
foglalkoztak, hanem azzal, hogy az
oroszok menjenek haza. Az embereket
hallva magam is fellelkesedtem, és az
iskolám homlokzatán levő csillagos
címernek nekimentem, de csak egy
tanárunk segítségével sikerült eltávolítani.
Önhöz és önön keresztül Székesfehérvár mai életéhez egy lyukas zászló már
szervesen hozzátartozik, ott van a kezében
minden megemlékezésen.
Köszönöm, hogy említi! Sokan kérdezik, hogy eredeti ötvenhatos zászló-e,
és én felelek, hogy igen. Mindig viszem
magammal, mert azt az időszakot eleveníti fel, amire emlékezni kell. Amikor
kérdeznek, mindig azt mondom vagy
gondolom, hogy van egy társam, és
rámutatok erre a zászlóra. Büszkék
lehetünk ’56-ra, mert egy kis ország,
Magyarország szembeszállt egy nagyhatalommal úgy, hogy minket senki
nem segített!

Szűcs Ilona: Október 23-a
szomorú dátum, tragikus
napja a történelemnek. Az
a harc igazságos volt, a
függetlenségért harcoltak a
fiatalok. Fontos volt, hogy
a magyarok kiálljanak a
szabadságukért.

Kép: Halász István

A forradalom sajátja, hogy működik, mert szívből jön, mert a pillanat embere úgy érzi, már nem veszíthet semmit sem. Sokat, de nem eleget hallottunk a pesti srácokról, és egy-egy ünnep alkalmával a
megemlékezések bizony lekorlátozódnak a fővárosra. A harmincnégy esztendeig becsapott emberek sokasága csak néhány évig tűzték ki szívükre a magyarok szabadságának szimbólumát, a lyukas zászló.
Aztán fokozatosan kopott a megemlékezés, és egyre kevesebbet beszélnek, beszélünk arról, hogy forradalom volt itt is, a mi városunkban, hogy forradalom volt a kis falvakban is, de még a tanyavilág
magányos parasztjai is felsóhajthattak 1956 esős, de gyönyörű őszén. Ötvenkilenc esztendővel később is vannak szereplői a huszadik század legmagányosabb forradalmának, akik még ma sem beszélnek
arról a tizenhárom napról, az azt követő meghurcolásokról, a börtönévekről, a megaláztatásokról. Ötvenkilenc év után is féltik még emberek családjaikat a szabadság vágya és kivívása miatt. Úgy néz ki,
hogy kerekebb szám lesz a hatvan, mint az ötven, hiszen az ötven éves évfordulót az aktuális hatalom szétlövette. Reméljük, hogy a hatvan évvel későbbi, 2016-os megemlékezések visszaadják az ’56-os
forradalom hitét! Ennek tudatában kérdeztünk meg két Fehérváron élő ’56-os szereplőt. Csernai Ádám Székesfehérváron élt a forradalom idején is, visszaemlékezése a vidéki nagyváros történéseit idézi,
majd október 28-tól Budapesten harcolt a szovjetek ellen. Sinka Jenő a békési tanyavilág szomszédságában élt, Békésszentandráson. Fiatal suhancként a rettegett jelképet, a vöröscsillagot verte le
iskolája homlokzatáról egyik tanárja segítségével. Egy városi hős és egy ember, aki lengő kalászok között ment jeggyel kenyeret venni, sikertelenül.

Csernai Ádám egész életét végigkísérte a
forradalom – és a megtorlás

Első pillanattól fogva részt vettem a
fehérvári eseményekben. Itt október
28-ig voltam, utána egy budapesti
csapat tagja lettem. A megtorlás után
huszonöt évig figyelték a lakcímemet.
Tulajdonképpen az egész életemet
végigkísérte 1956. Ha most kellene
kezdeni, akkor ugyanúgy részt vennék
benne.
De sokszor elgondolkodtam, miért is
kezdtem bele. Húszéves fiatalként egyrészt a kalandvágy dolgozott bennünk,
másrészt érdekelt Budapest. Azokban
a napokban folyamatosan érkeztek
a hírek a fővárosból, hallottuk, hogy
folyik a vér Pest utcáin. A fehérvári
események alatt megígérték nekünk,
hogy 27-én biztosítanak autóbuszokat,
hogy felutazhassunk Budapestre, amit
aztán lefújtak, mondván, Fehérvárt
már körbevették a magyar és a szovjet
csapatok. Így csak másnap tudtunk
utazni. Ebéd után, ahogy sétáltam a
belvárosban, a Fekete Sas patika előtt
állt egy fekete Csepel gépkocsi, rajta
hatalmas piros-fehér-zöld zászló, a
tetején golyószóró. Mellette fegyveres
fiatalok sétáltak. Beálltam közéjük.
Budapest örült és gyászolt is. A
halottakat a tereken és a fák alatt
hantolták el. Olyan felemelő hangulat,
mint amilyen akkor volt, nem hiszem,
hogy valaha lesz még Magyarországon.
November 3-án még úgy feküdtünk
le aludni, hogy a magyar küldöttség
elment Tökölre tárgyalni. Akkor még
nem tudtuk, hogy letartóztatták őket.

Negyedikén úgy keltettek minket, hogy
a szovjetek elfoglalták a körutat, amit
először el sem hittünk, mert olyan közel volt a körút, mi pedig semmit sem
hallottunk. Egy légy zümmögését meg
lehetett akkor hallani Budapesten, mert
nem volt áram, nem volt közlekedés.
Mentünk a Bakáts téri kórházba, ott
kaptunk vadonatúj orosz gépkarabélyokat. A pincéken keresztül mentünk
egészen a Kilián laktanyáig, onnan a
Ferenc körút 43-ba. Ahogy kinéztem
az ablakon, láttam, hogy lángolnak a
szovjet páncélozott járművek, amik
alattunk is állomásoztak. Sikerült egyet
felgyújtani. Szörnyű volt, ahogy két
lábon járó fáklyaként másztak ki a katonák a páncélosból. Ezután hatalmas
tűzharc kerekedett, szétlőttek mindent.
November 5-én, 6-án elözönlötték a
gyalogosok és a páncélosok a várost.
A puskalövésekre ágyúval válaszoltak.
Hetedikén a Szent Imre kollégiumban voltunk. Egy ballonkabátos úr
rámutatott az épületre, mire megjelent
egy páncélos, és elkezdett lőni minket.
Néhány lövés után abbahagyták. Ekkor
letettük a fegyvert, és egyesével elhagytuk a kollégiumot.
Aznap minden csoportot megsemmisítettek. Gyalog hazajöttem Fehérvárra.
Március 12-én letartóztattak. Fehérvárról Budapestre szállítottak, föld alatti
börtönben voltunk, majd egy katonai
börtönbe vittek. Aztán Kistarcsán
voltam nyolc hónapig. Ezt követően
egy év szigorított rendőri felügyelet
következett újra Fehérváron. A jogosítványomat elvették, gyakorlatilag nem
hagyhattam el a várost. Nem vettek fel
sehova. Próbáltam jelentkezni kocsisnak. Majdnem sikerült elhelyezkednem, amikor közölték, hogy érettségizett kocsist nem vehetnek fel.
Lekérettem a papírjaimat a Budapesti
Történeti Hivatalból, akkor döbbentem rá, hogy a III/III-asok 1983-ig
figyelték a lakásomat. De utána is
akadtak még problémáim. 2006-ban
például Gyurcsány Ferenc látogatott
a munkahelyemre. Reggel kaptam a
telefont, hogy aznap ne menjek be
dolgozni, mert nemzetbiztonsági kockázat vagyok, és meg se közelítsem
a munkahelyemet. Akkor megdöbbentem, hogy hetvenévesen milyen
kárt tehetnék a nemzetbiztonságban?
De semmit sem bántam meg, újra
belevágnék!

Borók Ferenc: Ötvenhatban tízéves voltam, az Alföldön
laktunk, Békés megyében. Ott csend és nyugalom volt. Egy
kis villongás volt a faluban, politikai ellentétek éleződtek
ki, és az emberek nem nyugodtak bele, hogy orosz gyarmattá váltunk. A vesztes fél oldalán harcoltunk mindig,
ennek a hatását a mai napig érezzük. Gyerekfejjel annyit
érzékeltem, hogy nálunk nem bántottak senkit, pedig
tízezres lélekszámú volt a falu, de vér nem folyt. Abban az
időben nem volt áram, nem volt rádiónk.
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„Égő földre hullott a zsarátnok”
Dosztál Béla emlékére

Vakler Lajos
Dosztál Béla, az 1956-os forradalom hőse
a székesfehérvári nemzeti bizottság titkára
volt. 1957. január 11-én letartóztatták,
majd a tököli internáló táborba helyezték.
1957 júniusában ismét őrizetbe vették. A
Pest megyei Bíróság Népbírósági Tanácsa
1958. július 10-én tizenkét év börtönbüntetésre ítélte, amit a Legfelsőbb Bíróság
1959. január 23-án tizenöt évre súlyosbított. Egyéni kegyelemmel 1964. november
11-én szabadult. Dosztál Béla 2002-ben lett
Székesfehérvár Díszpolgára, 2006-ban Szent
István-emlékérmet vehetett át. 2007-ben
Fejér megye is díszpolgárává választotta.
A forradalom és szabadságharc kiemelkedő
székesfehérvári alakja 2013-ban, kilencven
esztendősen hunyt el. A vele készült beszélgetés a forradalom ötvenedik évfordulóján,
2006-ban született.

1923. április 11-én születtem
Révkomáromban. Iskoláimat is
ott végeztem. A Majláth Elemi
Iskolában, majd később a Bencés
Gimnáziumban ismertem meg az
akkori csehszlovák elnök, Masaryk mondását, aki arra sarkalta
az embereket, hogy csak demokráciában érdemes élni.
Miként tudta megőrizni azt az indíttatást, amit tanáraitól és családjától
kapott?
A társadalmi viszonyok és az
iskolai szellem egyenes utat adtak
ehhez. Hihetetlennek hangzik, de
abban az időszakban senki nem
akadályozta meg a hasonló gondolkodású emberek előrejutását.
Ez a visszacsatolás után, 1938-at
követően sem változott.
Úgy gondolta, hogy a demokratikus
berendezkedés nem engedheti meg
magának, hogy csak egy bizonyos
réteg számára létezzen?
Belénk ivódott, hogy a demokráciában teljes jogú állampolgárok vagyunk, függetlenül attól,
melyik országban születtünk és
milyen nyelvet beszélünk. Ebben
nem korlátozhat semmi és senki.
Mit hozott az önök számára a II.
világháború?
A nyilas éra kivételével úgy éltük
meg a világháborút kortársaimmal, mint bármely más fiatalember. Megértettük, hogy be kell
vonulnunk, s bár közvetlenül a
harcokban nem vettem részt, az
erődépítéseken mindannyian ott
voltunk.
Milyen körülmények között kerültek
Magyarországra?
Mint minden tehetősebb magyart,
bennünket is kitelepítettek. A
Beneš-dekrétumok lehetetlenné
tették, hogy folytassuk addigi
szerény, de biztos iparos életünket. Nincstelenként tértünk haza.
Nem titok, itthon nagyrészt ellenségesen fogadtak bennünket.
Mi tizenhét vagonban hagytuk
el otthonunkat és „Tótvidékre”
kerültünk, ahol sem ház, sem
munka nem várt bennünket.
Nulláról kellett indulnunk. Az én
családom meg tudott venni egy
romos házat, és apám szakmai
tapasztalata révén azt újjáépítve

később sikerült egy gépműhelyt
berendeznünk. Akkoriban ez
nagy szó volt. Körülbelül tíz év
alatt egyenesbe kerültünk.

legyek. Nem vállaltam, így nem
is lepődtem meg, hogy egy nap
múlva megérkezett az internálásomra vonatkozó határozat.

senkiről semmiféle hírt nem
adok. De a barátaim családjait
meglátogattam, és elmondtam
nekik, miként él a börtönben

‚
Dosztál Béla, a szabadság 56-os hírnöke, örökre példakép marad

1950-ben került először az ÁVO
látókörébe.
Ez akkor azt jelentette, hogy a
rendszer ellenségének tekintettek, mint minden új egzisztenciát
teremtő iparos embert. Keserves
időszak volt. A családom nem
tudott rólam semmit, mintha nem
is léteztem volna. Felkínálták
azt a lehetőséget, hogy besúgó

Így kerültünk Kistarcsára. 1952.
január 2-ig voltam az internálótáborban. A családom ez idő alatt
egyáltalán nem kapott hírt rólam.
Kistarcsáról Recskre szállítottak,
onnan 1953-ban, a születésnapomon szabadultam.
Szövődtek barátságok a rabságban?
Természetesen. Amikor szabadultam, alá kellett írnom, hogy

testvérük, férjük, fiuk. Van egy
könyvem, amelyben Faludy
György ír rólam, és Görgey Gábor
is megörökített könyvében, mint
hírvivőt. A címek még ma is a
fejemben vannak.
Mire érkezett haza egy hírvivő?
Első utam a bátyámhoz vezetett,
aki Budapesten élt. Tőle kérdeztem meg, mi történt a családom-
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Fotó: családi archívum

mal. Mondta, hogy megvannak,
élnek, és ő is hazajön velem,
mert másnap volt apánk névnapja. Megkértem, hogy előttem
menjen föl, és mondja a feleségemnek, hogy jött egy barátunk,
aki hírt hozott rólam. Az ajtó
előtt vártam, de már nem bírtam
magammal, berohantam, összeborultunk, és nem restellem, úgy
sírtunk, mint két gyerek.

Megölelték, megcsókolták egymást.
Utána elbeszélgettek arról, hogy
miként alakul a közös sorsuk?
A gyermekünk, Gyuri akkor már
hároméves volt, 1950 augusztusában született. Neki az első
időben két apja volt. Az egyik
egy fénykép a fekhelye mellett, a
másik a börtönben. Újra ki kellett
alakítanunk a családi légkört.

Kapott munkát?
Igen, a barátok segítettek. A
Moziüzemi Vállalatnál tudtam
elhelyezkedni mint könyvelő,
majd az átszervezés után a vendéglátóiparba kerültem. Onnan
a Vízügyi Igazgatóságra küldtek,
végül egy korábbi főkönyvelőnk
segítségével a Szövetkezetek
Műszaki Vállalatánál kaptam
munkát.
Mikor derült ki az önök számára,
hogy a demokráciáért harcolni kell?
Nehezen indult. Szervezkedtünk ugyan, de csak sejtszerűen
tudtunk a négy fal között beszélni
arról, miként lehetne megváltoztatni a társadalmi berendezkedést. Azt mindenki tudta, hogy
spontán megmozdulásokkal, külön-külön ez lehetetlen, ezért az
ország valamennyi pontján együtt
kellett elindítani a forradalmat.
Mint később kiderült, égő földre
hullott a zsarátnok.
Ön az élére állt a demokráciáért
küzdőknek.
Amikor a diákok által szervezett
felvonulás feljött a Szabadság
illetve a városháza előtti térre, a
kapunál ott állt a népfront titkára
és néhány tanárember. Odamentem hozzájuk és azt mondtam,
ebben a szituációban a párt nem
állhat az emberek elé, nem veheti
át az irányítást, de a népfront
megteheti, megmutathatja, hogy
tényleg hazafias. Arra kértek,
szervezzem meg a Forradalmi
Bizottságot, amely az események
irányításáért felel. A következő
napon meghirdettük a Nemzeti Bizottság alakuló ülését, a
városháza mai dísztermében. Ott
mindenki elmondhatta, ami fájt,
elmondhatta sérelmeit.
Kapcsolatban voltak Bokor Rózsáékkal és mindazokkal, akik a forradalom történéseit nyomtatásban is
megjelentették?
Igen. Felvetettem, hogy egyetlen csokorba gyűjtsük össze a
követeléseinket, kezdve a szovjet
csapatok kivonulásával – hiszen
az ő kivonulásukban minden
más benne van a politikai foglyok
szabadon bocsátásától az emberi
jogok tiszteletben tartásáig. Azt
kértem, ezt az egyet követeljük,
és lehetőség szerint valósítsuk
meg. Ekkor választottak meg
a Nemzeti Bizottság titkárává.
Skorka Károly lett az elnök.
Melyik volt az első olyan döntésük,
amely alapvetően meghatározta a
fehérvári forradalmi események
menetét?
A Nemzeti Bizottság első határozata az volt, hogy semmiképpen
nem sérthetjük meg a város
közéletét, nem akadályozzuk
működését. Azt kértük, hogy
– beleértve a korábbi tanácselnököt is – mindenki maradjon a
helyén. Hittünk benne, hogy az új
kormány majd meghatározza és
törvényekben szabályozza a város
működését. Semmiképpen nem
szerettük volna az egyes embereken megtorolni sérelmeinket. Ez
egészen addig így volt, amíg az
újságírók nem hozták hírül, hogy
Győr, a dunántúli forradalom
központja meghívta valamen�nyi város nemzeti bizottságának
képviselőit egy tanácskozásra.
Négyen utaztunk el, és Győrben

ugyanezt az elvet képviseltük. A
legfontosabb számunkra az volt,
hogy Magyarország függetlensége helyreállítódjék. Mi nem azt
mondtuk, hogy ruszkik haza,
hanem hogy azonnal vonják ki a
szovjet csapatokat.
Ezekben a napokban folyamatosan
tárgyaltak?
Harcra még nem került sor, bár
meglepett minket, hogy Nagy
Imre a szovjet csapatok maradása
mellett tört lándzsát hivatalos
nyilatkozatában.
Mikor derült ki az önök számára,
hogy fegyveres konfrontációra kerül
sor?
Egészen november 4-ig nem.
Nem volt harc, nem volt uszítás.
A szovjet hadsereg képviselőivel megállapodtunk, hogy nem
küldenek ki járőröket az utcára,
laktanyán belül maradnak. Kivéve a családjuk ellátását biztosító
élelmiszerek beszerzését.
Ennek alapján mondhatjuk azt, hogy
urai voltak a helyzetnek?
November 4-ig biztosan. Nem
voltak kilengések, bár voltak
néhányan, akik számon kérték
tőlünk, miért nem számolunk le
velük. Nekik elmondtuk, hogy
próbáljanak meg higgadtnak
maradni és higgyenek a békés
megoldásban.
Mikor érkezett meg önökhöz a hír,
hogy november 4-én elbukott a
forradalom?
A Budai út 1-ben laktunk akkor,
amikor jött egy orosz tank és tüzet
nyitott jobbra-balra. Megtapasztaltuk, hogy elindult az invázió.
A párterők ugyan a konszolidáció
irányába szerettek volna mozdulni, hiszen vezetésünk alatt nem
esett bántódásuk, sőt még a Nemzeti Bizottságba is delegáltak tagot, de ez a csend csak látszólagos
volt. Kádár János és a kommunista
vezetés uralmának megerősítése
miatt meghozta az ismert statáriális törvényeket. Összehívtak
bennünket, a Nemzeti Bizottság
tagjait a népfront városi irodájába, és azt mondták, köszönettel
tartoznak azért, hogy a forradalom
napjaiban senkinek nem esett
bántódása. Ezt jegyzőkönyvben
is rögzítették. Az volt a kérésük,
hogy a Nemzeti Bizottság maradjon együtt, dolgozzunk közösen
a konszolidáción, és segítsük a
Kádár-programot. Ekkor szót
kértem és azt mondtam, minket
a Hazafias Népfront Nemzeti
Bizottsága azzal bízott meg, hogy
képviseljük az orosz csapatok
azonnali kivonulását és Magyarország függetlenségét. Nem tettünk
le a megbízás teljesítéséről, ezért
nem tudunk együttműködni a
kommunista államhatalommal.
Milyen következményei lettek ennek
a határozott nem-nek?
Súlyosak. Akkor még nem vittek
el, de december közepe után
fölkeresett egy rendőr főhadnagy,
és elmondta, hogy rövidesen
megkezdődik a begyűjtés. Rendes
volt, hozott egy határsávengedélyt Sopron felé, hogy el tudjak
menni. Nem akartam elhagyni
a családomat, a feleségemmel
megbeszéltük, hogy megpróbálok Sopronban egy barátomnál
meghúzódni, hogy aztán ha
helyet teremtettem, ők is utánam
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jöhessenek. El is mentem Sopronba előkészíteni a költözést, de
mikor visszajöttem, a családom
már házi őrizetben volt. Taglódi
István barátommal jöttünk együtt
a vasútról. Mikor megálltunk a
házunk előtt, a feleségem kiszólt
az ablakból, hogy már őrizetben
vannak, az ÁVO-sok a házban
vannak, és élelmet is csak úgy
kapnak, hogy a szomszédasszony
jár el vásárolni. Életem legszomorúbb pillanata volt. Számot
kellett vetnem, hogy ha elmegyek,
megúszom ugyan, de tudtam,
hogy a családokat szétszórják a
Hortobágyra. Nem tehettem meg,
hogy kitegyem ennek a feleségemet és a fiamat. Felmentem, de
előtte a barátom megáldott. Bekopogtam, az ÁVO-snak mondtam,
hogy itt vagyok, mehetünk. Bevittek, és csak akkor kerültem haza,
amikor egyéni kegyelemmel, a
fele időmet, hét és háromnegyed
évet letöltve szabadultam.
Milyenek voltak a börtönévek?
Egyénileg, kinek-kinek nagyon
nehéz volt. Mindenki maga viselte a keresztjét. Függetlenül attól,
hogy rendezett körülmények között voltunk. Előbb Márianosztrán, majd Salgótarjánban, később
Sátoraljaújhelyen voltam, aztán
Budapestre kerültem egy losonci
származású mérnökember jóvoltából. Szigorú, de kiegyensúlyozott ellátásban volt részünk, csak
hát tizenöt éves ítélettel a vállamon kellett ezt megélnem. Meg
kell vallanom, többször majdnem
feladtam, de segített a hit. Néha
imádkoztam, hogy Uramisten, ne
szeress ennyire! A Varázshegyet
olvastam, amikor a főhőst megkísérti a halál, de megrázza magát,
és szinte biblikus erővel mondja: kelj föl és járj! Bementem a
társaimhoz és mondtam, adjatok
papírt és tollat, írom a következő
beadványt, mert ki kell kecmeregni innen, nem megadni magam.
Nagy küzdelem a börtönben,
hogy lábon marad az ember vagy
fekve várja meg a sorsot. Mert aki
lefekszik, mondom ezt tapasztalatból, az ott marad. Ha nincs
lelki erő, akkor nem jön ki az
ember, egy tizenöt éves ítéletből
nem lehet hazajönni.
Lélekben hányszor járt itthon? S mi
történt, mikor valóban bekopogtatott?
Úgy jöttem haza, hogy nem
maradt bennem keserűség. A
családi élet mindig erőt adott, és
átsegített a megélt nehézségeken.
Elmondhatom, hogy a feleségemmel csodálatos életem volt, és ma
is az. Szerettük egymást, és ez ma
is így van. Ötvenhét évi házasság
után ott tartunk, hogy ha reggel
fölkelek, első szavam az a feleségemhez, hogy szeretlek, és ő is azt
mondja, hogy szeretlek. Így élünk.
A többi az mellékes. Hogy min
mentünk keresztül? Ki többön,
ki kevesebben. Mi az én sorsom
ahhoz képest, akit a jelenlétemben
a családja szeme láttára vertek
agyon az ÁVO-sok? Azok az emberek mit mondhatnának? Vagy
a másik, a harmadik, a sokadik...
Mindenkinek megvan a maga
keresztje, a sorsa, hogy mit bír el.
Úgy látszik, engem úgy becsült
meg az Isten, hogy ennyit bírok!
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Közélet

Műszer a fák megmentéséért

Választókerületi
programok
Látrányi Viktória

Szedreskert – Feketehegy –
Szárazrét
Szigli István
Fogadóórát tart minden kedden
két helyszínen: 12.30-tól 15.30-ig
a Farkasvermi út 2. szám alatti új
Közösségi Házban, 16-tól 17 óráig
a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Liget sori intézményének
könyvtárában.
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

Új műszert kezdenek el használni Székesfehérváron, mellyel roncsolásmentesen tudják
megállapítani, milyen állapotban vannak a
fák. A korszerű berendezés magyar fejlesztés. A Fakopp 3D Akusztikus Tomográfot
a Hiemer-ház udvarán, működés közben
mutatta be Divós Ferenc fejlesztő, Cser-Palkovics András polgármester, Juhász László
környezetvédelmi tanácsnok és Kálmán Lilla,
a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi
Irodájának vezetője.

Érzékelők a helyükön: Divós Ferenc, a műszer
fejlesztője felkészül a mérésre

„A hanghullámok terjedési idejének elemzésével szemlélteti a fák
állapotát a készülék. Hasonló az
orvosi ultrahangos vizsgálathoz.
A mérés elindítása és az érzékelők
megkopogtatása után válik láthatóvá
az eredmény, ami megmutatja az
esetleges korhadást vagy üregeket a
fatörzs belsejében.” – magyarázta
az eszköz működését a fejlesztő,
Divós Ferenc. A műszer segítségével kiszűrhetők a veszélyes fák,
és eltávolíthatók, mielőtt problémát, balesetet okoznának. Az
eszköz használatát megelőzi a fák
szemrevételezése és a favizsgálat.
A mérési eredményeket statikai
elemzés is követi. A műszer használata segítheti a faápolás ütemezésének összeállítását, az ápolási
munkák meghatározását vagy
éppen a vitás kérdések eldöntését.

Cser-Palkovics András polgármester a sajtótájékoztatón arról
is beszélt, hogy az első hónapok
tapasztalata alapján derül majd ki,
elegendő lesz-e Székesfehérváron
egy ilyen eszköz a faállomány vizsgálatához, vagy többre lesz szükség. Egy berendezés másfél millió
forintba kerül. Székesfehérváron
mintegy hatvanezer fa van, ezek
ápolását segíti mostantól a Fakopp
3D. A polgármester kiemelte:
a műszerrel sokkal gyorsabban
vizsgálhatják a szakemberek a fák
állapotát, alvállalkozók bevonása
nélkül.
A sajtótájékoztatón szóba került
a fák áramszolgáltatók általi
megcsonkítása is. A polgármester
bírálta az E.ON gyakorlatát, azt,
ahogyan tönkreteszi a fákat – legutóbb például a Móricz Zsigmond

Fotó: Simon Erika
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Olcsóbb ügyintézés, ügyfélbarát hivatal
Jövőre tízmilliárd forinttal több marad az
állampolgárok zsebében az egyes okmányirodai
díjak eltörlése, mérséklése révén. A változások
érintik egyebek mellett az autós illetve személyi okmányokat, cégiratokat, a telephely-engedélyezési eljárást, az adóhatósági igazolásokat.
Erről is szó volt „A járási hivatalok integrálása
a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” és „A járási hivatalok informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése” című projektek
zárórendezvényén.

Fotó: Kisss László

E két projektet a területi államigazgatás átszervezésének érdekében
indították el, melynek keretében a

Ebben az esztendőben eddig ötvenötezer
ügyfél kereste fel a kormányablakokat. A
legtöbben okmányügyekben, családtámogatási és nyugdíjjal kapcsolatos adategyeztetési ügyekben jártak el. Hamarosan a Koch
László utcában is várják őket.

fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai
fejlesztése is megvalósulhatott.
Ez a fejlesztés komoly előrelépést
jelent a hivatali ügyek intézésében.
Jóval korábban felmerült az igény,
hogy ügyek intézése vagy tájékozódás céljából ne kelljen minden
esetben fizikailag is felkeresniük az
ügyfeleknek a kormányablakokat.
Most kifejlesztettek egy olyan a
rendszert, amely videokapcsolatot
biztosít az állampolgár és az ügyintéző között, így lehetővé teszi, hogy
az ügyintéző az állampolgárral
közösen, együtt töltse ki például az
ügyindításhoz szükséges űrlapokat.
Simon László kormánymegbízott,
a Fejér megyei Kormányhivatal
vezetője elmondta, hogy a kormány
2015-ben indította el az Államreform 2. programot. Ebben több beavatkozási pontot határoztak meg,
hogy csökkenhessen a bürokrácia
és az állami rezsi, vagyis az egyes
hivatali eljárások során fizetendő
ügyintézési díjak. A cél a hatékony,
gyors, egyszerű, rugalmas ügyintézés a lakóhelyhez közel, a járási
hivatalokban, a kormányablakokban – a kistelepüléseken is.
Fejér megyében jelenleg kilenc
kormányablak működik, de
hamarosan megnyílik még kettő,
Gárdonyban és Székesfehérváron.
Az új fehérvári kormányablak az
okmányiroda átalakított, korszerűsített épületében lesz, és novemberben adják át. A fehérvári járásban
ez lesz a legnagyobb integrált
ügyfélszolgálat, huszonöt munkaállomással.

Összefogás a fehérvári fákért
Az Önkormányzati Kommunikációs
Központ hétfőn közleményt adott
ki, melyből kiderült: a fakivágások ügyében hétfőn soron kívül
egyeztetett az önkormányzat és az
E.ON. A találkozón az E.ON elnézést
kért, amiért alvállalkozója megcsonkította a fákat. Cser-Palkovics
András polgármester és Tóth Béla, az
E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető
igazgatója megállapodott arról
is, hogy összefognak, és közösen
keresik a hosszú távú megoldást,
amely a környezetvédelemtől az
áramszolgáltatás biztonságán át a
levegőtisztaságig minden szakmai
szempontnak megfelel. Addig is,
amíg ez a megállapodás létrejön, az
E.ON ígéretet tett arra, hogy csak az
élet- és vagyonbiztonság miatt elkerülhetetlenül szükséges beavatkozásokat végzik el, de minden esetben
ezeket is előzetesen egyeztetik a
várossal, valamint a keletkező zöld
hulladék elszállításáról is gondoskodnak.

Átadták a petíciót
Stefkó Krisztina
Márton Roland MSZP-s önkormányzati képviselő
és több fehérvári Quaestor-károsult gyűlt össze
pénteken délután a város főterén. Mint elmondták, szeretnék, ha a hatályban lévő törvénynek
megfelelően végre kártalanítanák őket.

Csaknem nyolc hónap telt el a Quaestor-ügy kirobbanása óta. Márton
Roland, az MSZP önkormányzati
képviselője elmondta: azt szeretnék,
ha felelősségre lennének vonva a bűnösök, illetve ha megtörténne a kártalanítás. „Eltűnt 210 milliárd forint. Állítólag a Questornak van 150 milliárdos
vagyona, amiről azóta sem tudni semmit.
Az egyik legnagyobb magyar gazdasági
bűncselekmény feltételezett tettesei már
egytől egyig szabadlábon vannak. Az
Országgyűlés által e körben elfogadott
kártalanítási törvény végrehajtása nem
folyik, nem kezdődött meg tisztességesen.” – mondta Márton Roland.

Körülbelül háromszáz fehérvári család lehet érintett a Quaestor-ügyben
– hangzott el pénteken. Jány László
– szintén károsult – őket próbálja
összefogni. Mint mondja, szeretnének közösen fellépni az ügyben.
„Ami a legfontosabb számunkra, hogy
van egy hatályban lévő törvény, amit
az Országgyűlés elfogadott, a köztársasági elnök aláírt, és nincs betartva.
A határidők lejártak, ki kellett volna
fizetni minden károsultat harmincmillió forintig, erről szól a törvény. Jelen
pillanatban valahogy a régi BEVA
kártalanítási törvényt vonatkoztatták
ránk, és ezért húszezer euróig kártalanították az embereket.” – hangsúlyozta
Jány László.
Jány László és Márton Roland egy
petíciót is leadott a városháza portáján, a város polgármesterének és országgyűlési képviselőjének címezve,
kérve őket, hogy segítsenek érvényesíteni a károsultak követeléseit.

Fotó: Kisss László

Molnár Diána

utcában: „Nem lehet elfogadni, hogy
egy vezeték védelmében a törzséig
elvágják a fákat. Nem hiszem, hogy
az E.ON ezt a saját hazájában meg
merné tenni.” – fejtette ki véleményét Cser-Palkovics András.

Márton Roland MSZP-s önkormányzati képviselővel beszélget néhány fehérvári Quaestor-károsult. Azt mondják, a törvénynek megfelelően szeretnék visszakapni pénzüket.
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Bővülő lehetőségek a duális képzésben
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Nagy Zoltán Péter

Heiter Dávid Tamás

Az én forradalmam

A Simon cég és az Óbudai Egyetem
között létrejött stratégiai megállapodás ünnepélyes aláírásán
jelen volt Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere, aki
arról beszélt, hogy a cél az ország
egyik legfontosabb ipari környezetének fejlesztése. Kiemelte, hogy
amikor elkezdték a tárgyalásokat
az Óbudai Egyetemmel arról, hogy
egy önálló műszaki kart szeretnének Székesfehérváron, akkor arra
is gondoltak, hogy nemcsak a város
műszakimunkaerő-hiányát szeretnék orvosolni, hanem a környező
települések problémáját is megoldják.
Simon István egyéni vállalkozó
szavai szerint a jövő nem képzelhető el kutatás-fejlesztés nélkül, ezért
is jelentős a mostani együttműkö-

Fotó: Simon Erika

A múlt héten Simon István kőszárhegyi egyéni
vállalkozó és az Óbudai Egyetem stratégiai
megállapodást kötött a Simon cég gyárépületében. Az együttműködés a duális képzést
szolgálja, ami az eddigi tapasztalatok alapján
nagyon népszerű: mintegy másfélszeresére
nőtt a jelentkezés a mérnök informatikus karra.

Az Óbudai Egyetem duális képzéséhez nem csak a nagy cégek együttműködésére számít

dés. Mint mondta: az, hogy cége
bekapcsolódik a mérnökképzésbe,
stratégiai kérdés.
Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
dékánja partnerségen alapuló
felsőoktatásról beszélt az eseményen. Elmondta, hogy nemcsak
Fehérváron, a környékén is keres-

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu

Koszorú, virágvásár
mindenszentek előtt
a Városi Piacon

Útügyelet:
+36/70/66-99-147

Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093

A Városi Piacon a virágárusok már javában készülVárosüzemeltetés
nek úta15.halottak napi megemlékezésre. Koszorúáru– Berényi
Elérhetőség: 22/513-480
sítás idén is több helyszínen lesz: a piac mellett az
Ügyfélfogadás:
Hétfő
: 13.00-15.00
utcai
asztalos területen, az Alba Plaza előtt, a Palotai
Szerda: 8.00-12.00
kapu
téren illetve a piac belső részén az asztalokon
és 13.00-18.00
Péntek:
8.00-12.00
és a virágüzletekben.
A választék
Parkolási
csoport – óriási, az árak pedig anyag és nagyság szeSzent Vendel u. 17/a
rint
változnak.
Elérhetőség: 22/513-481 Sírcsokrok 850 Ft-tól, koszorúk pedig 1500Ügyfélfogadás:
3500 Ft között kaphatók. A piacon mécsesekből is igen
Hétfő, kedd, csütörtök:
bő a ésválaszték.
A hagyományos mécsesek darabját 80
8.00-12.00
13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
forintért
árulják,
üveges mécses már 150 Ft-tól kapható.
és 13.00-18.00
Péntek:
8.00-13.00
A koszorúvásár október 21-től november 1-ig tart.

Nyitva tartás:

Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd:
8.00-15.00
hétköznapokon
6.00-tól 18.00-ig
Péntek: 9.00-12.00
szombaton
5.00-tól
14.00-ig
Temetőellenőrzés
telefonszám:
október22/301-339
25-én vasárnap 6.00-tól
Mobil: +36/70/6699-165

12.00-ig (csak virágosok)

nek partnereket, mert a karnak
kiemelten fontos, hogy szorosan
kapcsolódjon a helyi iparhoz, és
végzős hallgatóinak biztos munkahelye legyen. Györök György szavai
szerint a duális képzés nagyon motiváló tényező, amit mi sem mutat
jobban, mint hogy másfélszeresére
nőtt a jelentkezők száma.

Azonnali kezdéssel, székesfehérvári
partnereinkhez keresünk

LAKATOS
ASZTALOS
VILLANYSZERELŐ
TARGONCAVEZETŐ
GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
kollegákat

Hosszú távú munkalehetőségek,
kiemelt bérezés és juttatások,
vállalati buszjáratok
Jelentkezés:

06-20-320-8850
www.pannonjob.hu

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

FELHÍVÁS
„KIVÁLÓ BOLT
KIVÁLÓ VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG
PÁLYÁZATRA”

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület az idei évben is
meghirdeti a
Kiváló Boltok és Kiváló Vendéglátóegységek pályázatát!
A rendezvényen tej, tojás, méz, szaloncukor, hústermékek,
gyermekjátékok, virágok nagy választékban valamit gyógyászati
termékek kedvezményes áron kerülnek árusításra.
Célja, hogy kiemelje és oklevéllel díjazza, és a fogyasztók
figyelmébe ajánlja a városunkban működő üzletek és vendéglátó
egységek közül azokat, amelyek a jogkövető magatartáson túl,
tisztességes piaci magatartással a fogyasztók bizalmát elnyerve,
érdekeiket képviselték.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 10.
A jelentkezési lapokat az Egyesület irodájában személyesen a
Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.szám alatt lehet átvenni: Hétfőn
és csütörtökön: 8.00-12.00 óráig.
A rendezvény időpontja és helyszíne: 2015. december 03-án
09.00-13.00-ig.
Kertész Csárda Fogadó
8000 Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgyi u. 2.
Telefon: 06-22-327-652, 06-20-253-2270
A rendezvény fővédnöke Dr. Cser-Palkovics András polgármester.
Várjuk jelentkezését!
Mindenkit szeretettel várunk!
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
Hajdú Mária
Elnök

1956 éget, belülről perzseli a
bőrömet, fáj. Fáj, mert becsaptak.
Fáj, mert döngették belém az ideológia szülte embertelen hazugságot. A nyolcvanas évek elején,
amikor megismertem gyermekeim
édesanyját, döbbentem rá, hogy
nekem nem mondanak igazat.
Drága édesapám és édesanyám
őszinte, becsületes emberek
voltak, így élték le életüket. Óvja
Isten őket odaát! Mindketten hittek a kommunizmusban, és életük
során mindig úgy is viselkedtek,
ahogy a kommunista tan alaptétele fogalmaz: minden ember
egyenlő. Számukra ’56 ellenforradalom volt. De emlékszem egy
beszélgetésre, amikor elmondtam
Edit (a feleségem) édesanyjának
és családjának történetét. Sokat
vitáztam szüleimmel, akiknek voltak ellenérveik bőséggel, de azon
a beszélgetésen csend volt. Soha
nem tudom meg, hogy megroppant-e a kommunista ideológia
bennük vagy sem.
Feleségem édesanyja éppen átlépte a felnőtté válás korhatárát,
amikor ávós pribékek jelentek
meg Őriszentpéteren, és a Farkas-családot teherautóra zsuppolták. Csak egy gyermek, a sánta
Rezső maradhatott, mondván,
jó lesz gyalogos postás kézbesítőnek. A többi testvért, mind a
hatukat és a Farkas papát és mamát elhurcolták a Hortobágyra.
Kényszertábor volt az érkezésük,
ahol az erőszak az ifjú hölgyek
báján vadul átgázolt, ahol a meleg
trágya közelebb állt az élni akaró
emberhez, mint véres szájú fogva
tartója. A gyilkos Sztálin halála
után oszlatták a tábort, de gondosan vigyáztak, hogy a család
tagjai ne kerülhessenek egy településre. Szétszórták őket, mint
a kutyákat. Csak negyed század
után mertek egymásra nézni. A
bűnük az volt, hogy övék volt
Őriszentpéter erdeje, és sok embert foglalkoztattak. Rezső bácsi,
a sánta fiú fia az 1990-es rendszerváltoztatás évében összehívta
a család még élő tagjait, és kérte
tőlük, hogy egyesítsék ereiket, ne
fogadják el a kárpótlást, indítsák
újra a gazdaságot. Minden testvér
azt válaszolta: nem tehetjük!
Soha nem felejtem azokat az
arcokat. Ezek az emberek nem
ártottak senkinek, de a megtorlás
után semmit nem akartak visszakapni, mert féltek. Csontig hatolt
beléjük a félelem Lassan mind
elmentek, de még szavakkal sem
álltak bosszút.
Az én szüleim tisztességes emberként éltek, de az a korcs ideológia
becsapta őket is. Hiszem, hogy az
Úr jobbik felén vannak, s fentről
nézve már nekik is forradalom
volt 1956-ban!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár,
Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Tördelés, nyomdai
előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273

FehérVár

8

Kultúra

2015. október 21.

Művésztanárok bemutatkozása a Tópartiban
Vakler Lajos

„Digitális-manuális” címmel nyílt őszi kiállítás
a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. A tárlatot az iskola művésztanárainak
munkáiból állították össze. Tizenkét festő- és
grafikusművész, textiltervező, öltözéktervező,
keramikus és porcelántervező alkotásait nézheti meg a közönség november 10-ig.

Az iskola hagyományaihoz tartozik az őszi időszak kiállítása.
Az előző, jubileumi tanévben az
egykori tanítványok mutatkoztak
be, idén az intézmény művészeti
tagozatának tanárai. Hagyományos képző- és iparművészeti
műfajokban valamint digitális
technikát alkalmazó műveken
keresztül jelenítik meg a tanított

Fotók: Kiss László

Modern és klasszikus technikával készült alkotások is helyet kaptak a tárlaton

A tárlat előzményei 2011-re nyúlnak vissza, ekkor rendezték meg a művésztanárok alkotásaiból nyílt kiállítást

szakiránynak megfelelően a kortárs törekvéseket.
A kiállítást Cser-Palkovics András
polgármester nyitotta meg, aki
szerint azzal, hogy a mindennapokban tanító tanárok művészekként
is megmutatkoznak diákjaik illetve
a fehérvári közönség előtt, sokkal
könnyebben válnak példaképpé, hiszen ez az órákat is sokkal
hitelesebbé teszi, emellett emeli a
Tóparti eleve magas színvonalát.

„Jó itt lenni, együtt ebben a szép
környezetben, a csodálatos alkotások
között, az összetartó közösségben.
Nagyon örülök, hogy öt éve elhatároztuk: minden év őszén tárlatot
rendezünk. Eddig mindig más volt
a koncepció, idén a művésztanárok
munkáit csodálhatjuk meg.” – mondta a megnyitón Vizi László Tamásné igazgató.
A kiállítás november 10-ig látható a
Tóparti Gimnáziumban.

A nyár gyümölcsei
Művésztelepeken készült munkák

Látrányi Viktória
A Székesfehérvári Művészek Társasága
kerámiával, fotóval foglalkozó alkotóinak nyílt
kiállítása. A Pelikán Galériában a 3. Székesfehérvári valamint a 22. Móri Művésztelepek
beszámolótárlatára várják az érdeklődőket
egészen november közepéig. A kiállítást Takács
Gábor nyelvész, egyetemi docens ajánlotta a
nagyközönség figyelmébe.

Mázas kerámiák, épített porcelánok, fűrészporos égetéssel készült
agyag munkák, vegyes technikával
készült alkotások, mozgó objektek,
fotók, videók és printek. Mindez

megtalálható a két művésztelepen
készült alkotásokat felvonultató
seregszemlén.
Egy művésztelep legnagyobb vonzereje
talán abban rejlik, hogy egymás mellett
dolgozva, egymástól tanulva, teremtő
közegben tevékenykedhetnek a résztvevők, úgy, hogy közben új technikák,
anyagok és műfajok felfedezésére,
kísérletezésre is van lehetőségük. A
nyár folyamán a nyílt napokon Móron
és Székesfehérváron is betekinthettünk
ebbe a különleges világba. A Pelikán
Galériában most az is láthatóvá válik,
mivel zárult az alkotás folyamata,
milyen munkák születtek. A kiállítás
Kerámiák a kiállítótérben, „mozgókép” a falon

Fotók: Kiss László

A kiállító művészek

A Székesfehérvári Művészek Társasága kerámiával, fotóval foglalkozó tagjainak munkáit
láthatják a Pelikán Galériában

fotó- és videó-művésztelep:
Arany Gold Zoltán fotós (Székesfehérvár), Falvay Miklós tervezőművész (Székesfehérvár), Kiss László fotográfus (Székesfehérvár), Klotz Miklós fotóművész
(Pázmánd), Mosberger Róbert fotográfus, grafikus (Mór), Péter Ágnes képző- és
szobrászművész (Velence – Budapest),
kerámia-művésztelep:
Keller Petra keramikus (Székesfehérvár), Máder Barnabás keramikus (Budapest), Miklós János keramikus (Úrhida), Nagy Edit keramikus (Mór), Németh Boglárka keramikus
(Székesfehérvár), Pintér Balázs keramikus (Mór), Revák Katalin keramikus (Budapest), Szabó Tamás keramikus (Székesfehérvár), Szarka Tamás keramikus (Budaörs)
kurátorai Falvay Miklós és Máder
Barnabás. A tárlat november 13-ig látogatható a Pelikán Galériában.

Nézze meg a Fehérvár TV összeállítását a
megnyitóról: facebook.com/fehervartv
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A Napsugár fiúk székelyesen

Ki látta a zenét?
Látrányi Viktória
A kérdésre már sok-sok fehérvári ovis tudja
a választ, hiszen a Zenede Bábszínház őszi
meséjéből mindez kiderült. Az idei évadban
is folytatódik a Hermann László Zeneiskola tanárainak és növendékeinek népszerű
bábelőadás-sorozata. A legkisebbek játékos,
mesés formában ismerkedhetnek meg a zene és
a hangszerek varázslatos világával.

Nagy Zoltán Péter

Fotó: Csíki Játékszín

Hamisítatlan székely előadás egy amerikai történettel, és máris adott a vígjáték.
Szerdán a Csíki Játékszín lép fel Neil Simon
amerikai drámaíró vígjátékával a székesfehérvári Szent István Művelődési Házban.

A Napsugár fiúk című darabot
a Csíki Játékszín a nyugdíjassá
érett Fülöp Zoltán színművész,
alias Füles számára jutalomjátékként hozta színpadra. A humorral
teli előadás két színészről szól,
akik végigdolgozták az életüket, és évek óta nem tárgyalnak
egymással. Egy látványprodukcióban mégis kénytelenek együtt
fellépni. Füles társa, a másik nagy
színészt alakító Szélyes Ferenc is
jutalomjátéknak érzi azt az produkciót, amely már három tucat
előadást élt meg.
A darab rendezője, Parászka
Miklós nem véletlenül választotta
Fülest és Szélyest a főszerepekre,
hiszen a két, eredetileg marosvásárhelyi színész nagyon jó barátok, gyermekkoruktól ismerik
egymást, ráadásul színpadon is
sokat léptek fel közösen. A két
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Székely ízek szerint faragott amerikai történet, amiben a geg az úr

A kihívást nem mondhatnánk
egyszerűnek, hiszen a filmvásznon
Walter Matthau és George Burns
adták elő ezt a művet.
A Csíki Játékszín, mióta testvérváros lett Csíkszereda és Szé-

kesfehérvár, még nem szerepelt
Fehérváron. A bemutatkozásnak
talán ezért is jelentősége van. A
tehetséges, feltörekvő színésznő,
Szabó Enikő játssza a szépséges
ápolónőt, Kosztándi Zsolt, aki
már a Csíki Játékszín alakulása
óta, 1999-től ott van a társulatban, az unokaöcs, Ben Silverman
szerepében mutatkozik be. Az
epizódszerepben Kiss Ernő, a
színház kellékese lép fel a kétórás
előadáson.

A 2015-16-os évadban három mesés-zenés darabbal készült a gyerekeknek a Zenede Bábszínház. A Ki
látta a zenét? címet viselő előadás
során is vidám bábok és bábosok
invitálják izgalmas barangolásra
az óvodásokat. A játékos történetek pedig arra is választ adnak,
milyenek a hangszerek, és hogyan
szólaltatjuk meg azokat.
Az interaktív bábelőadások immár négy esztendeje színesítik a
programpalettát Székesfehérváron.
Igazi csapatmunka folyik, hiszen
a zeneiskola tanárai készítik a
bábokat, a díszletet, és ők adják elő
a darabot is. A társulat tagjai között
az iskola növendékei is megtalálhatók. A bábjátékok szerzője, Ma-

Az előadást szerdán láthatják Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Ház színháztermében.

színész egy iskolában tanult,
együtt nőtt fel. Szinte tudják
egymás rezdülését is, aminek
egyenes következménye, hogy a
vígjátékban csattannak a poénok.
Ráadásul komái is egymásnak,
hiszen Füles Szélyes fiainak,
Szélyes pedig Füles fiának a
keresztapja.
Adott volt a darab és a két vén
csotrogány, szinte adta magát,
hogy el kell játszanunk Neil
Simon darabját. Sokan állítják
Csíkországban, hogy direkt
nekünk írta az amerikai drámaíró
– mondta a Fehérvár Televíziónak
nyilatkozva Füles.
Erdélyben először Szatmáron játszották A Napsugár fiúkat, akkor a
felejthetetlen Ács Alajos főszereplésével. A rendező, Parászka Miklós úgy gondolta, fel kellene újítani
a színdarabot, és ehhez adott a
hatvan esztendejét betöltött Füles.

Vidám, interaktív előadásokkal várja idén is
az ovisokat a Zenede Bábszínház

Fotó: nzp

Szélyes Ferenc
Azért is imádom ezt az előadást, mert rólunk szól, a színészetről. Két kiöregedett színészről,
akiket elszakítottak, majd ismét összehoztak. Ha felelevenednek a régi emlékek, akkor
kötözködnek egymással. Mi Fülessel az átkosban együtt nyaltuk azt a nagyon keserű sót,
támogattuk egymást, néha le-letolva a másikat, összeveszve, nem beszélve egymással, de a
barátság megmaradt.

Rendező:
Parászka Miklós
Szereplők:
Willie Clark: Fülöp Zoltán
Alfred Lewis: Szélyes Ferenc
Ben Silverman: Kosztándi Zsolt
Csinos ápolónő/nővér: Szabó Enikő
Egy lelkes epizodista: Kiss Ernő
Hangok: Kozma Attila, Puskás László,
Parászka Miklós

Fotó: Kiss László

Fotó: nzp

Neil Simon: A Napsugár fiúk
vígjáték két részben

Fülöp Zoltán
Ki merem jelenteni, ha a színésznek megadatik, hogy elengedje magát és fürdőzzön egy
darabban, akkor A napsugár fiúk ilyen. Tipikusan olyan előadás, amire nem kell rápedálozni,
egyszerűen hozza magát az ember, és rendben van.

gyarné Tima Zsuzsanna a kezdetek
óta töretlen lelkesedéssel dolgozik
a Zenede Bábszínház sikeréért, és
természetesen azért, hogy minél
több kisgyerekkel szerettessék meg
a zenét, a dallamokat. Az őszi mese
a társulat kilencedik darabja, melynek utolsó bemutatója pénteken
volt. Ezúttal is rengeteg népdalt és
hangszert szőtt a cselekménybe
a szerző. A gyerekek vastapssal
díjazták a produkciót.
Az egyik legnépszerűbb része az
előadásoknak a bemutató, amikor
nemcsak szemrevételezhetik a
hangszereket az ovisok, de ki is
próbálhatják azokat. A Zenede
Bábszínház következő bemutatójára nem kell már sokat várni. Készül
a téli mese is, melyben a szúrós
hangú sünnel ismerkedhetünk
majd meg.

FehérVár
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Lendület

2015. október 21.

Téli üzemmód

Komfort, kényelem és biztonság az autósülésben is
László-Takács Krisztina
Csúszós, lefagyott utak, ködös, párás levegő,
kevesebb fény – a téli időszakban megváltoznak az utazási körülmények, ezért létfontosságú, hogy jól felkészítsük autónkat a következő
időszakra.

Ne fagyjon a folyadék, működjön
az akkumulátor
Szilády Dezső autószerelő mester
szerint két fontos terület van, amit
illik ilyenkor átvizsgálni: a motor és maga a gépjármű. Fontos,
hogy megnézzük a hűtőfolyadék
alkalmasságát: lényeges, hogy
fagyállóval legyen feltöltve, ami
legalább mínusz negyven fokig
bírja a hideget. Emellett elengedhetetlen az akkumulátor alkalmassága, elkerülendő azt a meglepetést,
hogy a hidegben nem indul az autó.
Mínusz 10-15 fokban ugyanis az
akkumulátorok kapacitása is megváltozik. A motortérben található
még az ablakmosó folyadék, amit
feltétlenül cserélni kell télire, a nyári ugyanis nulla fok körüli hőmérsékleten már használhatatlan.

A motortéren kívül a lámpák
ellenőrzése, esetleges pótlása következik. Több olyan autót látni az
utakon, amelyiknek egyik lámpája,
esetenként több lámpája sem világít – ez szürkületben, ködben még
veszélyesebb, hiszen ilyen fényviszonyok között a láthatóságot
a bekapcsolt, jól világító lámpák
biztosítják – mondja Szilády Dezső.
Az ablaktörlő lapátok állapotát is
meg kell vizsgálni, hiszen fontos,
hogy jól lássunk.

És ami az úton tart…
A biztonságos közlekedés szempontjából kulcsfontosságú a gumiabroncs milyensége és minősége.
Hat fok alatt már téli gumi ajánlott.
De vissza kell venni a sebességből

Fotó: Kiss László

Látni és látszani

Télen nagyobb a terhelés az akkumulátoron, ezért fontos a karbantartása

is, óvatosabban kell közlekedni,
hiszen a balesetet a téli gumi sem
küszöböli ki, legfeljebb az esélyét
csökkenti. Nagyon fontos, hogy a
téli gumi mérete mindig megegyezzen az autógyártó által megjelölt
gumimérettel. Azt, hogy ezen
belül milyen gumit választunk, a

pénztárcánk határozza meg, ami
forgalomban van, mind alkalmas a
közlekedésre.

Megállni tudni kell
A legtöbb autóban ma már van
blokkolásgátló rendszer, de ha

kerekenként nem egyformák a fékhatások, az nagyban befolyásolja
az úttartást, és síkos úton okozhat
problémát – mondja Szilády Dezső.
Arra is figyeljünk, hogy télen a
nyirkos idő miatt hosszabbak a
fékutak, ezért lassabb tempóban,
meggondoltabban autózzunk!

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

•Horpadás- és jégkár javítás
•Karosszéria lakatos munkák
•Autó fényezés

Lencsés Zoltán

Telefon: 70/270-0603 • www.lene.hu

Horoszkóp
október 21. – október 28.

SZERV IZ
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezekben a napokban találkozhat valakivel, aki iránt
megmagyarázhatatlan vonzalmat érez, és szeretné
jobban megismerni. Ne adja fel, ha az első találkozás
esetleg kudarcba fulladna! A kapcsolata idővel
csiszolódik. Igazán változatos hétre számíthat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön
idejét. Váratlan találkozások is várhatóak, sőt valaki
randevút kér Öntől. Ez egy olyan személy, akivel
nem is gondolta volna, hogy megtörténhet.

ISO 9001

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egy új helyzet alakul ki az otthonában, kedvére lesz
egy kis átalakítás. Az új arculat, amit egy pár új kiegészítővel ér el, kifejezetten jó hatással lesz a közérzetére.
Akadhat egy pár kisebb javítás is a ház körül, amivel
már később nem lesz baja.

Egy barátjával kapcsolatban csalódás érheti. Két fontos dolog közül Önnek most döntenie kell. Ezekben
a napokban fokozott megfontoltságot igényel az, ha
változtatást szeretne a karrierjében. Az egészségére
legyen fokozott figyelemmel!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Stressz és rohanás nélkül sokkal simábban, gördülékenyebben megy minden. Próbálja ki! A hét elején
kellemes meglepetések várják. Nem várt kedvességet,
segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez némileg helyrerakhatja egy kicsit az emberekben megingott hitét.

Egy jó barát hasznos tanácsokkal látja el. Ezekben a
napokban ne ígérjen konkrétan semmit senkinek!
Ezt könnyebb lesz betartani. Mostanság jobban oda
kellene figyelnie a táplálkozására. Ha teheti, kerülje a
gyorsétkezdéket!

közéleti hetilap

FehérVár
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KreAlba: ahol van dizájn!
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Látrányi Viktória

Egyedülálló kezdeményezésként
indult útjára a KreAlba Kézműves
Kiállítás és Vásár. A szervezők
nagy figyelmet fordítanak arra,
hogy a kiállítók között számos
trendfigyelő, trendkövető fehérvári
műhely mutatkozhasson be. Legutóbb szeptemberben a Lecsófesztiválon találkozhattunk a kreatív
kézművesekkel, most pedig a
Megyeház utcai belső udvart vették
birtokba.
Jó hangulat fogadta a látogatókat, és sok-sok érdekes tárgy. Mi
mindenre jó egy reklámújság?
Például mécsestartók készítésére.
Ottjártunkkor éppen a tekercselés fortélyairól mesélt lelkesen a
Kalemandra Kreatív standjánál az
alkotó. Így azt is megtudhattuk,
hogy a jópofa mécsestartók tekercselt, újrahasznosított papírból
készültek formázással, ragasztással
és festéssel. A darabok egyediek,
magasságuk, mintázatuk is különböző, nincs két egyforma.

Fotók: Kiss László

Letisztult formákkal, játékos vonalakkal,
érdekes anyagokkal, izgalmas megoldásokkal
és egyedi termékekkel telt meg a Museum
Café udvara a hétvégén. Ismét KreAlba vásár és
társas összejövetel volt, ahol ezúttal is kreatív
kézművesek mutatkoztak be a fehérváriaknak.
A „csupaszín”, „csupaforma” barangoláson
mókás játékokkal, divatos kiegészítőkkel,
ékszerekkel és egy rakás érdekes, újrahasznosított anyag felhasználásával készült termékkel
találkozhattunk.

Miko Jewelry – vagány, feltűnő ékszerek, amik a hétköznapi viselethez is jól passzolnak

Első alkalommal mutatkozott be
a KreAlbán a Miko Jewelry. Mikó
Krisztina ékszergyurmával dolgozik. Az ékszerkészítésben keramikus végzettsége ad segítséget. A
kollekció a geometria és a természet formavilágát tükrözi minima-

Nemcsak vásár, társas összejövetel is volt

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett erre a hétre, fokozottan legyen körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek merülhetnek
fel. Előfordulhat, hogy a megszokottól nehezebben
találják meg párjával a közös hullámhosszt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől.
Az érzelmek területe kerül hangsúlyosabban a középpontba ezen a héten. Egyéb értelemben nem számíthat
felhőtlen napokra, ugyanis nehezen tudja kézben
tartani az anyagi helyzetének irányítását.

lista kivitelezésben. A darabok
mindegyike különböző, ugyanakkor messziről felismerhető stílusjegyek jellemzik az ékszereket. Üdítően hatott az őszi udvarbelsőben
a zsinór és kötélékszerek sokasága
is, melyek játékosan fonják körbe
viselőjüket, színt és jó hangulatot
csempészve a mindennapokba. A
Moncili Dekor szintén új résztvevő
volt a vásáron. A Rustica maxima
fonal-kiegészítők, ékszerek újrahasznosított és megújuló anyagok
felhasználásával készülnek. Finomak, selymesek, sőt sejtelmesek.

Szót kell ejtenünk a csodálatos
pihe-puha jószágokról is. Dínók,
zsiráfok, állatkák egész vidám serege várta és invitálta játékra a kis
felfedezőket. A KReáció standjánál
„csupaszív” dolgokat láttunk, sőt
olyan furán rajzolt, vicces nyulas
bögrét is találtam, amiről már ránézésre is látszik, hogy „sokkal jobb
inni a kávét”.
A Museum Café belső tere is
műhellyé alakult. A Zöldbogyóka
Játékkuckóban az apróságok is
alkothattak, kreatív fortélyokat
sajátíthattak el, s jót játszhattak.

KreAlba – a formatervezett tárgyak igaz esztétikai élményt jelentenek

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szerelmi kérdésekben szépen lassan kezdenek a dolgok
kedvező irányt venni. Ez a hét sűrű eseményeket hozhat Önnek. Főképp a társasági életét helyezi előtérbe.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőre nézve.

Ha kellő nyugalommal átvészeli ezt a pár napot, egy
kedvező irányú teljes fordulat látszik úgy a szerelmi
életében, mint a pénzügyeiben. Ez egy várakozásokkal és érzelmi hullámokkal teli hét, amikor a
válaszok egy kicsit csúszhatnak időben.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Az anyagiakat érintő ügyek sikeres kimenetele van
kilátásban. Ezt a kitartásának és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el. A hét elején érzékelhetően morcos lesz, de szerencsére nem bizonyul
tartósnak ez az állapot.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégezéséhez. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.

FehérVár

12

Egyház

Közösségben Istennel, közösségben egymással
László-Takács Krisztina
A kereszt és a játszótér jól megfér egymással
a Szőlő utcában, hiszen mindegyik közösséget
teremt, és összehozza a családokat. A maroshegyi zarándokhely és környékének fejlesztése a
mindennapi találkozások örömét erősíti.

A Szőlő utcai kereszt régi zarándokhelye a Maroshegyen és környékén
élőknek. 2013-ban ezt a hagyományt
élesztették fel a kereszt felújításával.
A maroshegyi Szent Kristóf-plébániától a Szőlő utcai kereszthez most
újra minden év őszén elzarándokolnak a fehérváriak, ahogy a múlt
században is tették a helyi hívek. A
keresztet, amelyet 1902-ben közadakozásból emeltek az alsóvárosiak, a
Szent István-emlékévben restaurál-

ták, közvetlen környezete azóta is
folyamatosan szépül.
Régi igénye volt a környéken élőknek, hogy legyen itt egy játszótér,
hiszen a Sóstó Természetvédelmi
Terület bejáratáig vagy a Tóvárosi
lakónegyedig kellett elmennie azoknak a családoknak, akik játszótéren
szerették volna szabadidejüket
eltölteni – mondta Mészáros Attila a
terület fejlesztésével kapcsolatban.
Az alpolgármester hozzátette: az
idei évben ez most orvoslásra kerül,
tekintettel arra, hogy a kereszt tövében lévő telken egy játszótér illetve
egy fitneszpark kerül kialakításra,
aminek a munkálatai már el is kezdődtek. Mint az kiderült, a gyerekek
egy hónap múlva akár birtokba is
vehetik a területet.

A vasárnapi zarándoklaton Tóth Tamás mondott szentmisét. Az esperes a mindennap megélt
hitről, arról a közösségről beszélt, amit Istennel és egymással alkotunk, amibe ugyan eshetnek
hibás lépések, a kölcsönös szeretet ettől még megmarad.

2015. október 21.
Rendbe tették a sírokat

A közelgő halottak napja és
mindenszentek előtt a KDNP
székesfehérvári alapszervezetének tagjai megtisztították a
papi sírok környékét a Hosszú
temetőben. A papi otthonban
elhalálozott papok és egyházi
emberek sírjainál mindenképpen
úgy gondoltuk, hogy segítünk,
hiszen fontos, hogy az ő sírjaik
méltóbb körülmények között
legyenek – mondta Fekete Ferenc.
Gyóni András is természetesnek
tartja, hogy a papi otthonban
elhunyt egyházi személyeket nem
felejtik el Fehérváron, hiszen
nekik is köszönhető, hogy ez egy
keresztény város.

Egymillió gyermek a békéért
A székesfehérvári Szent Imre
Általános Iskola tanulói is csatlakoztak az imádsághoz, amit
világszerte mondtak a békéért. A
venezuelai Caracasban született
kezdeményezésre 2005 óta a világ
minden táján egymillió gyermek
imádkozza együtt, október közepén ugyanabban az időpontban a
rózsafüzért a világ egységéért és
a békéért. Ugrits Tamás püspöki
biztos és Csák Lajos igazgató
vezetésével október 18-án délelőtt
kilenc órakor a Szent Imre Iskola
diákjai együtt imádkoztak a világ
többi országában élő gyermekekkel. Ugrits Tamás atya az iskola

diákjaival az iskolai szünetben
mondta el a rózsafüzért, hogy a
gyermekek imádságos hite jobbá tegye a világot. II. János Pál
pápa ezekkel a szavakkal ajánlotta egykor a rózsafüzér-imádságot a világnak: „Hiszek ezen
ima hatásában, mint a családokban és a világon meglévő
béke forrásában.” „Képzeljük
csak el, mennyire megváltozna
a világ, ha egymillió gyermek
imádkozná a rózsafüzért!” –
mondta Szent Pió kapucinus
szerzetes. Ez az álom tíz évvel
ezelőtt valósággá válhatott.

Katolikus okosnaptár
Elkészült a 2016-os katolikus
iCal-naptár, amely az egyházi
ünnepeket jelzi a Google-naptárban: a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia (MKPK)
által hivatalosan kiadott római
katolikus Direktóriumban szereplő főünnepek, ünnepek és a
szentek emléknapjai szerepelnek benne. Ebből tájékozódhatunk arról, hogy egy adott
napon melyik szent ünnepe
van, vasárnap milyen szentírási
részeket olvasnak a szentmisén
vagy éppen milyen célú gyűjtés
lesz a templomban. A szentekről a hivatalos misekönyv
alapján rövid ismertetők is
olvashatók. A naptár elérhető,
az alkalmazás letölthető az
internetről.

Képes sírni egy falu Jézus lábainál
Nagy Zoltán Péter

Ma a legkevésbé sem emlegetnénk
Sárkeresztúrt, még akkor sem, ha
hevenyészve ismernénk történelmét, mert hétköznapinak tűnő,
egyszerű kis falu. A nagy római birodalom idején e település közepén
– mert már akkor is létezett, persze
más néven – egy őrdomb állt.
Őrdomb, ahonnan messze határra
üzenhettek a vigyázók. Az ilyen őrdombokról egy-egy hírt huszonnégy
óra leforgása alatt ezer kilométeres
távolságra vittek! Pannóniában
éppen emiatt volt jelentősége e halmoknak. Szittya elődeink is éltek
a lehetőséggel, míg a hazánkban
otthonra lelt ferences rend a halomra egy fakápolnát nem épített.
Ám az imaház is üzenet, ami nem
ismer határt a horizontig. Mint
annyi minden, e kápolna is a török
enyészetévé vált, és nyomában csak
a pusztulat maradt. Ezután a keresztút közepén álló sárkeresztúriak e dombra temették halottaikat,
hogy fejfák sokasága emlékeztessen
az egykori kápolnára. A durva,
pokróc huszadik század és annak
főleg a második fele hagyta, hogy
az ótemető az enyészeté legyen. A
hétvégi kálváriaszentelés előtt egy

Kép: Burján Zsigmond

Korunkban nem mindennapi esemény a kálváriaszentelés – emiatt is lehet történelminek
nevezni az elmúlt hétvégét Sárkeresztúron. De
az elbicsakló szavak, a sírás őszinte küzdelme
feljebb emelte a kis őrdombon történteket.

Az egykori római őrdombon szakrális emlék épült, melynek szentelésére Sárkeresztúr lakossága szinte hiánytalanul megjelent

idős helyi ember mondta büszkén:
nézd meg egy falu temetőjét, és az
alapján döntsd el, hogy otthonra
leltél vagy sem!
Sárkeresztúr ótemetőjét a helyi
embernek szégyen volt nézni, még
ha ott is volt otthona. Az elvadult
temető történelmet meghazudtoló
kinézetét nem tűrték tovább, és
összefogva kálváriát építettek örök
tanúságként.

Szombaton adták át e kálváriát,
és a stációk domborműveit adó
Horváth László címzetes apát a
szenteléskor könnyeivel küszködött. Nem különbül P. Tokár János
apát, ferences templomigazgató,
aki életében először szentelt
keresztutat, és így érzett a csodával határos cselekménysorozat
motorja, Csutiné Turi Ibolya
polgármester is. Ki kell mondani,

hogy Sárkeresztúr akarta a kálváriát, és ezért mindent megtett! A
polgármester asszony beszédekor
félrebiccentett fejű emberek keresték a sírástól elfulladó levegőt.
Ki az eget, ki a földet kémlelte,
miközben az órákig szakadó eső
elcsitult, és a lemenő Nap a felhők
mögül nézte vörös szemmel a
sárkeresztúri golgotát. Történelem
volt ez.

Történelem

közéleti hetilap

FehérVár

13

Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 10. rész
Lukács László
Két, néprajzi szempontból figyelemre méltó
mesterségről, a késes és a tarisznyakészítő
iparról is meg kell emlékeznem, ami korábban
virágzott Székesfehérváron.

1688-1848 között tizenegy késesmestert és két köszörűst vettek fel
fehérvári polgárnak. 1784-ben két

András műhelye a Palotavárosban,
Hám Mihály, Piccher Ádám és Szalay József műhelye a Belvárosban
volt. Az 1860-as évekből Schubert
Sebestyén fehérvári késesmesterről tudunk, majd tanítványa, Lipp
Rezső is itt dolgozott. A század
végén Székesfehérvárra került
idősebb König Károly műhelyéből
már a székesfehérvári Szent István

körmöző pengével ellátott bicskát
a juhászok a juhok lábának gyógyítására is használták. A fehérvári
bicska korábban is közkedvelt volt
a Dunántúlon. Táncsics Mihály
a XIX. század elején Fejér megye
déli részén, Nagyvenyimen lóhajtó
gyerekként segített édesapjának
a gabona nyomtatásánál. Életpályám című könyvében említi, hogy

Lovászi Nagy Ferenc székesfehérvári tarisznyásmester a szövőszékkel. Ébner Sándor felvétele, 1931.

késesmester, Georg Englarner és
Michl Soller dolgozott a városban.
Számuk a XIX. század közepére
megemelkedett: 1855-ben hét
mester, hat segéd és két tanonc,
1868-ban hat mester és három
tanonc dolgozott a késes iparban.
1865-ből név szerint is ismerjük a
fehérvári késesmestereket: Anlauf

Király Múzeum néprajzi gyűjteményében is őrzünk szerszámokat. Dunántúl-szerte híres volt a
fehérvári bicska. A régi mesterek
egyes bicskatípusok nyelét a város
zászlajának piros-kék színeivel díszítették. Különböző késtípusokat
készítettek. Az acélos bicskát tűz
csiholására is tudták használni. A

a nyomtatásból hazafelé menet,
Sárosdon a kovácsműhelyből
egy szép bicskát lopott el, amit a
Dunántúlon fehérvári bicskának
neveznek. Edvi Illés Pál 1841-44
között Budán jelentette meg Első
oktatásra szolgáló kézikönyvét,
amelynek III. kötetében olvashatjuk: „Fejérvár, k.(királyi) v.(város)

hová ha eljutok valamikor, megszemlélem a nagy marhavásár-állást, az artézi kutakat és a fejérvári bicsakokból vásárolok egyet
emlékezetül.”
A szőrtarisznya szövéséhez
szükséges fonalat a bőrgyártás
melléktermékeként fennmaradó
kecskeszőrből fonták a tarisznyásmesterek. Székesfehérvár bőripara
bőven szolgáltatta az alapanyagot
a tarisznyaszövéshez. A tarisznyásmesterek számáról csak azt tudjuk,
hogy 1688-1848 között két tarisznyásmestert vettek fel székesfehérvári polgárnak. Korábban a csapók
és a kapcacsinálók is készítettek
tarisznyát. A XX. század harmincas
éveiben Lovászi Nagy Ferenc, az
utolsó székesfehérvári tarisznyásmester munkája nyomán Ébner
Sándor írta le a szőrtarisznya
készítés munkamenetét.
Mit tudunk a székesfehérvári
iparos polgárság céhszokásairól,
népszokásairól? A céhgyűléseket
általában a céhmester házánál
tartották. Egyedül a csizmadiáknak volt céhházuk, ahol 1844-től
gyűléseiket tartották. A céhmester
házában őrizték a céhládát, amit új
céhmester választásakor zenekísérettel, a népnek péksüteményt
szórva, az új céhmester házába
vittek. Farsang idején a város
céhei a hatóság engedélyével zenés
felvonulásokat tartottak, ahol
az egyes céhek külön kocsikon
jelentek meg. A felvonulást esti
lakoma és tánc követte. Az 1770-es
évektől kezdve a városi tanács
engedélyezte a nyilvános táncot
a fogadókban. 1778-ban szabad
volt a farsangi tánc Lessitz kávés
kávéfőző bódéjában is. 1785-ben
tizenegy nyilvános táncmulatságot rendeztek a városban. Évente
egyszer a céhmester házánál is
tartottak zenés, táncos vendégeskedést, lakozást. A tobakok lakozását vízkeresztkor, a szűcsökét és a
tímárokét gyertyaszentelő napján,
az asztalosokét úrnapján rendezték. Az 1830-as években a német
kapások minden esztendőben két
mulatságot tartottak.
Minden céh megünnepelte patrónusának napját. A csizmadiacéh
patrónája Szűz Mária volt, ezért a
céh Szűz Mária fogantatása napján
(március 25.) misét mondatott,
amelyen valamennyi mester jelen
volt. Az úrnapi körmenetben a
csizmadiacéh saját zászlaja alatt
vonult fel. A csizmadialegények
patrónusuk, Szent Imre napján
szolgáltattak misét, amelyen
nemcsak megjelenniük, hanem
áldozniuk is kellett. A kádárok
Orbán-napkor (május 25.) egészen
az 1950-es évekig a bazilikában
misét mondattak. A templomból
egyenest az iparosok székházának
klubjába mentek, ahol családjukkal együtt megebédeltek. Délután
itt kugliztak. Ha rossz szőlőtermés
ígérkezett, akkor csak keveset
ittak, ha jó, akkor koccintottak az
ígérkező termésre. A délnémet területeken hasonló módon ünnepelték meg a kádárok védőszentjük
napját.

14

FehérVár

2015. október 21.

Közélet

Huszonöt éves a magyar önkormányzatiság
Vakler Lajos, Látrányi Viktória, Nagy Zoltán Péter

Fotó: Simon Erika

Huszonöt esztendővel ezelőtt választottunk először a szocialista
tanácsi rendszer után önkormányzati képviselőket Magyarországon. Az 1990-es tavaszi országgyűlési választás eredménye
elsöprő akarattal felszámolta a korábbi kommunista egypártrendszert. A magyar Országgyűlés soraiba olyan pártok delegálhatták
képviselőiket, akik előtte szóba sem jöhettek. A kormányzó Magyar
Demokrata Fórum a legnagyobb ellenzéki párttal, az SZDSZ-szel
(Szabad Demokraták Szövetsége) megállapodást kötött több pontban, köztük az önkormányzati rendszer kialakításában. Így megszülethetett az első önkormányzati törvény, ami után a tanácsok
testületei feloszlatták magukat, és lehetővé vált az új önkormányzati képviselők megválasztása. Az első önkormányzati választás
első fordulója 1990. szeptember 30-án volt. Székesfehérváron csak
két jelöltnek sikerült a szavazatok többségét megszerezni, Gyimesi
Editnek és Kovács Péter Barnabásnak, mindketten az SZDSZ–Fidesz
választási szövetség jelöltjei voltak. A többi önkormányzati mandátum sorsa a második fordulóban dőlt el, 1990. október 14-én.
Az első választás eredményeként az egyéni jelölteket a következő
pártok adták: SZDSZ–Fidesz választási szövetség: 8 fő; SZDSZ: 4
fő; Fidesz: 3 fő; MDF: 2 fő; KDNP: 1 fő; FKgP: 1 fő; független: 1 fő.
A kompenzációs lista a pártok között így végződött: Fidesz: 12 fő;
SZDSZ: 2 fő; MDF: 2 fő; FKgP: 1 fő; MSZP: 1 fő; KDNP: 1 fő.

Mit jelent ez a huszonöt év számokban? 1990 és 2015 között hét
önkormányzati választásra került
sor. Székesfehérvár fejlődéséért
négy polgármester és több mint
száz képviselő dolgozott. Huszonöt évvel ezelőtt új korszak kezdődött a települések és megyék
közösségei számára: újra kezükbe
vehették a helyi közügyek intézését. Az ünnepi visszaemlékezésen
jelen voltak Székesfehérvár egykori és jelenlegi miniszterei, államtitkárai, országgyűlési képviselői.
Részt vettek a kormányzati, a
fegyveres és rendvédelmi szervek
vezetői, az egyházak, a város és
a megye intézményeinek vezetői.
Házigazdaként jelen volt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere, és megjelent a
város korábbi polgármesterei közül Balsay István és Warvasovszky
Tihamér. Részt vett az eseményen
a város jegyzője, valamint Székesfehérvár korábbi jegyzői és aljegyzői, ott voltak a város alpolgármesterei és a korábbi és jelenlegi
önkormányzat képviselők.
Az ünnepi közgyűlés elején
azokra emlékeztek, akik az elmúlt
negyedszázad során itt éltek és
dolgoztak Fehérvárért, és ma
már nem lehetnek közöttünk.
Az emlékezés pillanatait követő
mintegy negyvenöt percben Balsay
István mondta el ünnepi gondolatait. Székesfehérvár korábbi
tanácselnökét az első szabadon
választott képviselő-testület tagjai
maguk közül választották meg a
város polgármesterévé, pontosan
huszonöt évvel ezelőtt.

Fotó: Simon Erika

Kivételes este volt a keddi. A díszközgyűlésen
az első szabadon választott székesfehérvári
önkormányzat megalakulásának huszonötödik
évfordulóját ünnepelték. A Vörösmarty Színházban rendezett eseményen az elmúlt negyed évszázad alatt városunkban végbement
változásokra tekintettek vissza. Huszonöt
évvel ezelőtt, 1990. szeptember 30-án és
október 14-én tartották az önkormányzati
választás két fordulóját Magyarországon.

„Libertates Civitatis Albensis a S.
rege Stephano concessae” azaz Fehérvár szabadságjogait Szent István
adományozta” – ezzel a gondolattal
kezdte köszöntőjét Balsay István,
melyben visszaemlékezett arra, mi
történt Székesfehérváron, hogy
alakultak a dolgok a választást
megelőzően és azóta. Az 1990-es
rendszerváltozás vitathatatlan
és érezhetően legpozitívabb
vívmánya volt az önkormányzati
rendszer létrehozása, melynek
alapjait az önkormányzati törvény
alapozta meg. „Természetesen az
önkormányzatiság lényege az időről
időre való megmérettetés, a demokratikus választás, a közhatalom törvényi keretek közötti gyakorlása. Az
új polgármesterek, Dr. Nagy István,
Warvasovszky Tihamér és Cser-Palkovics András által vezetett testületek
tovább gazdagították Alba Regia városát, elősegítették, hogy a választópolgárok közössége, az önkormányzat
alanyai, mi magunk legyünk saját
sorsunk formálói, hogy úrrá tudjunk
lenni az elénk gördülő akadályokon,
ahogy Szent István városában nagy
elődeink szelleme kötelez bennünket.
Alba Regia csillaga ismét tündököl,
a város címerében található nyitott
kapu továbbra is nyitva van a jó

szándékkal ideérkezőnek, Székesfehérvár ismét első az egyenlők között.
Sokan azt gondolják: Magyarország
– volt. Én azt szeretném hinni – lesz!”
– ezekkel a gondolatokkal zárta
beszédét Balsay István.
Ezt követően a díszközgyűlésen
képekkel és archív filmrészletekkel idézték fel az elmúlt negyedszázad kiemelkedő eseményeit.
Az ünnepi műsorban közreműködtek a város jelentős művészeti

együttesei. Elsőként az Europa
Nostra-díjas Alba Regia Táncegyüttes produkcióját, a Mozdulatlan legendák című új műsor
nyitányát láthatta közönség. Majd
a városi zenei élet kiemelkedő
szereplője, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar adta elő Farkas
Ferenc zeneszerző, a zeneiskola korábbi igazgatója Kárpáti
rapszódia című művét. A műsort
ezt követően jazz színesítette. A
fehérvári zenészek generációi a
hazai és a nemzetközi jazzélet
meghatározó szereplőivé váltak
az elmúlt évtizedekben. Ezúttal
egy erre az alkalomra komponált
összeállítással készültek Autumn
leaves címmel. A műsorban közreműködött Vörös Janka, Hámori
János, Cserta Balázs, Mits Márton,
Mike Krisztián, Horváth János,
Vörös Milán, Mits Gergely és
Vörös Tamás. Székesfehérváron
számos területen támogatják,
segítik a fiatal tehetségeket, akik
a műsorban is bemutatkoztak.
Két ifjú zenész, Szabó Dániel
Ferenc és Polgár Zoltán Székesfehérvár iránti érzéseiről szóló dalát
is megismerhette a nagyérdemű.
A DNS Company Fehérvár felett
szállok című dalát Katona Lóránt,
a Fehérvár Hangja tehetségkutató
korábbi döntőse énekelte.

Fotó: Simon Erika

Díszközgyűlés a színházban
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A díszközgyűlést Cser-Palkovics
András polgármester beszéde zárta. Az 1990. október 20-án megalakult közgyűlés korelnöke, Szinável
Tibor beszédét idézte ünnepi
köszöntőjében, s mint mondta, a
korelnök szavaiban minden benne
volt és van, amit szem előtt kell
tartania annak, aki a közösség
ügyeinek szolgálatába szegődik.
Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, ez a mai pillanat a város
életében kitüntetett helyet kap: „Ez
az évforduló jelenti a demokráciát.
Jelenti azt, hogy huszonöt éve megalakult az első demokratikus önkormányzati testület. Elkezdte a munkát
demokratikus keretek között, építve az
előző évek eredményeire és fejlesztéseire, a lehetőséget megadva a fehérvári
embereknek, hogy időről időre eldönthessék, ki vezesse Székesfehérvárt.
Ez egyben érzékelteti azt is, micsoda
különbség van tanács és önkormányzat, diktatúra és demokrácia között.
Szabadon élhetünk, szabadon lehetnek
gondolataink, és azokat szabadon el
is mondhatjuk. Huszonöt év elteltével
érdemes értékelni a közösségért vállalt
szolgálatunk eredményeit, s keresni
azt, mi köt minket össze. Székesfehérvár politikai kultúrája az elmúlt
huszonöt évben és a mában is felette
áll az országos politikai kultúrának.
Nagy felelősség az, ha valaki vállalja,
hogy önkormányzati képviselő lesz, s a
város szolgálatába szegődik. Mi most a
huszonöt éves önkormányzatiság előtt
szerettünk volna tisztelegni. Mindazok
előtt, akik vállalták ezt a felelősséget.
A mai ünnep főhajtás volt a múlt előtt,
amiből erőt meríthetünk a következő
huszonöt évre.” – osztotta meg gondolatait a közönséggel Cser-Palkovics András polgármester.

Az ünnepi közgyűlés végén egy
csoportkép készült mindazokról,
akik az elmúlt negyed évszázadban együtt dolgoztak Székesfehérvárért, majd Warvasovszky
Tihamér egykori polgármester
mondott pohárköszöntőt: „Megtisztelő, hogy a fehérváriak háromszor
bizalmat szavaztak nekem és rám
bízták a város vezetését. Ez nagy kitüntetés és óriási felelősség is volt. Ha
visszagondolok erre a tizenkét évre,
akkor azt mondhatom, hogy nehéz, de

Közélet
csodálatos időszaka volt az életemnek.
Szeretném ezt megköszönni Fehérvárnak és minden képviselőtársamnak.
Időnként voltak viharos, éjszakába
nyúló közgyűlések, de az biztos, hogy
mindig meg tudtunk állapodni a város
érdekében, és ez óriási dolog. Önző
módon, mint fehérvári – aki itt él ebben a városban, szülővárosa Székesfehérvár, s ide kötődnek gyermekei,
unokái – azt kívánom, hogy a mindenkori városvezetés legyen sikeres,
hiszen akkor tud fejlődni a város, amit
szeretünk. Ez minden székesfehérvári
érdeke!” – mondta Warvasovszky
Tihamér.

Gyimesi Edit
A legsikeresebb ciklus az első volt,
amikor Balsay István irányított a
tanácselnöki tapasztalatával és
helyismeretével. A konszenzusos
testület a városfejlesztést nemcsak
elindította, hanem belendítette.
Nem számított akkor a pártszín,
csak a város! Egy nagyon jó önkormányzatot akartunk.

Földi Zoltán
Rendkívül tartalmas huszonöt
esztendő áll mögöttünk. Felemelő érzés és látvány, ahogy a diktatúrából átmentünk a demokrácia rögös, de szép útjára. Azért
is felemelő, mert látja az ember
azt a gazdasági, társadalmi,
kulturális fejlődést, amit segíteni
igazi nagy szolgálat! A következő negyedszázadnak ugyanígy
a megvalósítandó álmokról kell
szólnia!

Dienesné Fluck Györgyi
2002 óta vagyok önkormányzati
képviselő, és bátran elmondha-

tom, elődeink jó alapot biztosítottak a munkánkhoz. Jó látni,
ahogy arra a bizonyos fundamentumra épül folyamatosan a
város. Nyilvánvaló, hogy Fehérvár
formálását mindig lehetett volna
jobban és még jobban végezni, de
meggyőződésem, hogy jó irányban
haladunk.

Mező Balázs
Irigylem fiatal emberként az első
négy esztendő dolgos átalakulását,
és büszke vagyok édesapámra, aki
jegyzőként fontos feladatot vállalt
az akkori munkában. Ugyanakkor
az akkori korelnök szavai jutnak
eszembe: fékeveszett lett ez a kor.
De ez a gondolat ma többszörösen
igaz, mert úgy látom, a képviselők
között sokan csak az önképviseletet ismerik, a közképviseletet
nem.

Mező Béla
Az az ember, aki részese a változásoknak, másfajta szemüveggel
nézi a dolgokat. Minden első tett
nehezebb, mint az azt követőké,
de úgy érzem, képességeinkhez
mérten megtettük, amit vártak
tőlünk. A legnagyobb feladatunk
az volt, hogy az új önkormányzati
rendszer működőképes legyen, és
ezt teljesítettük.

Horváth Istvánné
Nagyon sok szép emlékem van.
Tizenhét évig voltam önkormányzati képviselő Maroshegyen, és
örömömre szolgál, hogy nagyon
komolyan végzik a dolgukat az
utánunk jövő képviselők is. Azt
tapasztalom, hogy próbálnak
elérni mindent, amit az emberek
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szeretnének, teszik ezt azért, hogy
a polgárok elégedettek lehessenek.

Bóka Viktor
Az elmúlt időszak jelentős részét
gyermekként és diákként éltem
meg Székesfehérváron. A város
jegyzőjeként hét éve van közjogi
felelősségem. Azt gondolom, az
elmúlt huszonöt év meghatározó
volt Székesfehérvár életében.
Számos olyan fejlesztés, beruházás, számos olyan a várost érintő
döntő ügy került megvalósításra,
ami meghatározza Székesfehérvár
arculatát.

Világosi Gábor
A legfontosabb érv természetesen az, hogy óriási lépést tett
Magyarország huszonöt évvel
ezelőtt, mikor a diktatúrából
áttért a demokráciába. A demokrácia velejárója, hogy a politikai
ellenfelek nem ellenségek. Ezért
is tettem eleget az invitálásnak,
hiszen függetlenül attól, ki van
kormányon, a város érdeke az
elsődleges mindenkor.

Horváth Miklós
Csodálatos dolog, hogy ez város
huszonöt év alatt mennyit fejlődött. Igaz, hogy ebben nemcsak a
képviselők munkája van, hanem az
egész városé. Nagyszerűen alakult
Székesfehérvár fejlődése, kiváltképp az utóbbi öt esztendőben.
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Czigány György, a teremtő ministránsa
Vakler Lajos

Székesfehérvár vendége volt Czigány György
Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, újságíró, zenei rendező. A
nyolcvannégy esztendős közéleti személyiség
ma is a humánum megtestesítője. Vitalitása
évtizedeken átívelő, maradandó érték.

1947-ben ön fiatal gimnazistaként
elindult egy irodalmi pályázaton, és
sikeres művet írt.
Úgy látszik, sokat fecsegtem
erről... De hát nekem örökre
emlékezetes marad, mert bár
az irodalom történetében nem
túl nagy dolog, de az én életemben meghatározó esemény volt.
Tizenöt és fél éves voltam, már
írtam verseket, szonetteket, amik
meg is jelentek. Akkoriban volt
egy novellapályázat a Szent Gellért-évforduló alkalmából, amit a
Zászlónk nevű ifjúsági folyóirat
hirdetett meg, és úgy alakult,
hogy egyetemisták előtt én, mint
középiskolás nyertem. A díjat egy
szabadtéri ünnepség keretében a
Gellért-hegy oldalában vehettem
át Mindszenty hercegprímástól.
Soha nem felejtem el, hogy kezet
foghattam vele, és persze jól jött a
számomra akkor horribilis összeg,
a győzelemért járó kétszáz forint
is. Innen számítom az irodalmi pályámat. Aztán persze előfordult ez
velem később a Quasimodo-verseimmel is, de az ember soha nem
felejti el az elsőt.
Mit jelentett egy bencés diák számára,
hogy parolázhatott a nagy tiszteletnek
örvendő bíborossal?
A bencés éveim miatt is nagy
megtiszteltetés volt számomra.
Bár csak két évig járhattam a győri
bencésekhez, ahogy mondani
szoktam, Győr volt az eszmélésem
városa. Győrben kezdtem el zenét
tanulni, aztán amikor felkerültünk
a családommal Budapestre, a Petőfi
Sándor Gimnáziumban folytattam
a középiskolát és a zenetanulást is.
Az a két év azonban, amit Győrben töltöttem, ma is meghatározó
számomra. Mi még latint tanultunk, ami manapság kuriózum,
pedig nemcsak azok számára lenne
fontos, akik orvosnak, ügyvédnek, papnak mennek, hanem az
alapműveltséghez hozzátartozna
ma is. Vergilius, Ovidius, Tacitus
művei ugyanis csak eredetiben
élvezhetők igazán. Örülök, hogy
az a bizonyos két év nemcsak az
én számomra maradt emlékezetes,
hanem generációkon átörökölve
ma is fontos mindazoknak, akik
ezt az időszakot megélhették.
Vízkelety Andrással, aki akadémikus, ma is sokat nosztalgiázunk az
elemista és a bencés évekről. Nem
véletlenül, hiszen hetvenkilenc éve
ismerjük egymást. Egyébként a
bencések is szeretettel gondolnak
rám, most kértek föl a győri bencés
bál megnyitására. Tavaly, mikor a
Győri Könyvszalon díját átvehettem a Nemzeti Színházban, a tanárok és diákok ott is köszöntöttek.
A középiskola elvégzése után mi vitte
a Zeneművészeti Egyetemre, a zongora tanszékre, Kadosa Pálhoz?

Kamaszkoromban irodalommal
akartam foglalkozni, de a Mindszenty József által átadott díj is
mutatja, hogy én nem olyan világban jeleskedtem, aminek jövője
lett volna az ötvenes években.
1949 után nemcsak számomra,

zenében is – felerősödött bennem
a zene iránti vonzalom, és tartott
egészen addig, amíg a rádióba
nem kerültem. Előtte évekig koncerteztem, játszottam a Weiner
Quartettel is, de az irodalom azért
a mélyben mozgott és mozgatott,

interjút készíteni, nagyon rokon
az irodalommal. A rádiós és tévés
munkáim visszasegítettek ahhoz,
hogy megjelenjenek az írásaim,
aztán a köteteim. Ha minden igaz,
jövőre, a nyolcvanötödik születésnapomon megjelenik a Kilenc

Czigány György a kortárs magyar művészet polihisztora

de Weöres Sándor, Illyés Gyula és
mások számára is az elnémulás
évei következtek, úgyhogy mivel
már ügyesen zongoráztam – hiszen a kamaszkor bizonyos értelemben meghozza a virtuozitást a

és mindennek az volt az alapja.
Amikor a rádióban megkaptam a
szöveges lehetőségeket, úgy éreztem, ez az írói pályámnak is segítségére lesz, mert egy hangverseny
bevezetőjét elmondani, valakivel

szimfónia című versgyűjteményem. Ez lesz a harmincharmadik
kötetem.
1956-ot írtunk, amikor a rádióba
került, s pontosan húsz esztendőt
töltött el a zenei szerkesztőségben.

Portré

közéleti hetilap
és sok mindenki mással. A rádió
és a televízió az élmények sokaságát hozta nekem.
Eddig is tudtuk, hogy az ön élete nem
játék és muzsika tíz percben, hanem lehetőséget teremtett magának,
hogy megtanuljon „illyésgyulául,”
„ottlikgézául.” De vajon később a
pályatársai megtanultak-e „czigánygyörgyül”?
Ez érdekes, hiszen az én nevem
elsősorban a Ki nyer ma? című

Fotó: Simon Erika

Az irodalom elhalkult, ugyanakkor
irodalmi igényű zenei műsorokat
szerkesztett.
Nagyon szerettem rádiós lenni.
Nemcsak a hivatalos húsz évet
töltöttem el ott: amikor átkerültem
a televízió művészeti szerkesztőségének élére, igazából akkor
is megmaradtam rádiósnak, a Ki
nyer ma? műsorra visszajártam az
Astoria szállóba. A rádió számomra nagy lehetőség volt, mert olyan

kapcsolatokhoz juttatott és olyan
barátokkal jutalmazott meg, mint
Weöres Sándor, Ferencsik János,
Ottlik Géza, Illyés Gyula, Kormos
István, a kor jeles alkotói. Szerencsém volt, hiszen a tévében így
tudtam interjúkat készíteni Mándi
Ivánnal, külföldön Dürrenmatt-tal

műsorral fonódott össze, és ez a
műsor ma is a kedvencem, mert
akartam olyan tíz percet, amikor
nemcsak a hírekkel, az időjárással
ismerkedik meg az ember, hanem
azzal is, hogy létezett a Földön
Bach, Mozart, Beethoven nevű ember. Igenis ismerjék meg az embe-

rek a műveiket! Az élő adás vidám
hangja is vonzott, élményt adott a
műsorvezetőnek és a hallgatónak
egyaránt. Ez negyven évig így volt.
Emellett voltak azok a feladataim, azok a küszöbök, amiket át
kellett lépnem ahhoz, hogy nehéz
irodalmi, társadalmi kérdésekkel
is hitelesen tudjak foglalkozni.
Meg kellett tudnom szólítani a
hallgatag világhírességeket, mint
például Kodály Zoltánt, és tudni
kellett kezelni a kitárulkozó Illyés
Gyula gondolatait is. Ezeknek a
műsoroknak megvolt a maguk természetes lendülete. Hálás vagyok
a sorsnak a rádiós, tévés évekért,
hiszen azt csinálhattam, amit
akartam. Szerencsére soha nem
kényszerültem rá, hogy politikai
kérdésekkel foglalkozzak.
Érdekes a kérdés, hogy egy hittel élő
ember miként maradhatott meg a
pártállami időkben vezetőnek. Hiszen
ne feledjük, a Krisztinavárosban
szentmiséken orgonált közben.
A Krisztina-templom plébánosa
hívott, természetesen nem mondhattam nemet. Így aztán valóban
minden vasárnap a nagymisén
orgonáltam, mert olyan kántor
volt, aki a bonyolultabb darabokat
nem tudta eljátszani. Egyébként
nemrég ismételték egy olyan műsoromat, amely Székesfehérvárt
mutatta be a költészet és az irodalom szempontjából. A műsor úgy
kezdődött, hogy Kodály Zoltán
Szent István városa című darabja ment a főcím alatt, közben
megjelentem és improvizáltam
én magam is az orgonán. Jellemző rám és a naivitásomra, hogy
soha nem gondoltam, hogy ebből
nekem valamilyen kellemetlenségem származik. Arról pedig soha
nem kellett beszélnem, hogy hívő
ember vagyok. Mikor a televízióba kerültem, egy nagyon rendes
miskolci munkásember volt a tévé
párttitkára, az ugye akkor nagy
rang volt. Odajött hozzám, köszöntött, és közölte, hogy meghív
a párt soraiba. Mondtam neki,
hogy nagyon megtisztelő, de én
a Vigíliába írok verseket, az Új emberbe prózákat, a krisztinavárosi
templomban orgonálok, úgyhogy
sajnos nem érek rá pártgyűlésekre
járni. Megértette.
Az 1971-es év, a negyvenedik születésnapja meghozta az első verseskötetét. Áttörésnek értékeli így utólag?
Igen. Nagyon fontos időszak
volt az életemben, hiszen elég
későn indultam a költészetben.
Ha valaki már népszerűséget
szerzett egy szakmában, nagyon
nehezen lesz kezdő egy másikban.
Engem elkönyveltek rádiósnak,
zenésznek, és nagyon furcsán
néztek rám: mintha kérdeznék,
most meg mit akar a verseivel? Az
első kötetemet követte a Magunk
kenyerén című antológia, aztán
1974-ben kiadták az Aszfaltfolyók
című könyvemet. És most már a
harmincharmadiknál tartok. Azt
remélem, hogy ami számomra
fontos volt, és érdemes volt az
olvasóknak átadni, azt átadtam.
Beszéljünk a Kalitkám is madár című
kötetéről, mely a versek összegzése!
A méltatásból idéznék egy gondolatot: „Czigány György verseinek
képei, sodrása, heve a film világával
rokonítható. Történelmi tragédiák,
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személyes sorsdráma epizódjai közt
is, minden megtörettetéssel, gyásszal,
összeölelkezve, mégiscsak az öröm,
az ámuló lélek, a lét tisztelete élteti,
a szeretet és a hála fényében.” Tudta,
hogy így gondolkodik önről Simon
Erika, aki a lelke jobbik fele?
Nem csak Simon Erika, hanem
sokan mások is, akik megismerték a költészetemet, megtiszteltek hasonló gondolatokkal. Erika
nagyon szépen fogalmazta meg
hitvallásomat. Ő tudja azokat a
tragédiákat, amiket átéltem, amikor elvesztettem első feleségemet
és író-rendező fiamat. Ezek a
tragédiák természetesen nem
rehabilitálhatók, nem múlhatnak
el, és nem is kell, hogy elmúljanak. Az embernek dolga, hogy
ezeket ébren tartsa és megőrizze.
Ugyanakkor az ember idegrendszerében megvan az a készség,
hogy befogadjon új örömöket,
s erre vonatkozik Simon Erika
megfogalmazása is. A tragédiákat a szavak nem tudják feloldani, de mégis az élet méltóságát,
rangját és emberségét segítik
emelkedetté tenni. Talán ez az
égi kémia, amelyben feldolgozódik az élet.
Ön a szeretet jegyében úgy fogalmaz: „ezt az országot egyszerűen
kell szeretni, mint hűs kezét favágó
apánknak.” Felemelő gondolat. S ezzel
megérkeztünk a Győri Te Deum című
új könyvéhez, melynek címe zsoltárszerű imádságra utal.
A költészetemben visszatérnek
olyan motívumok, amiket az
ember a zenéből kölcsönöz. Mert
számomra a vers ugyanolyan, mint
a zene, mint egy zsoltár, mint egy
fúga, olyan darab, aminek nem
tudom a történetét elmondani,
mégis nyilvánvalóvá válik. A vers
érvényesen és pontosan ki tud fejezni olyan érzéseket, indulatokat,
gondolatokat, sejtéseket, amiket
másként nem tudunk elmondani. A belső zene, a belső forma a
versek alapja. Erre mondta Weöres Sándor nagyon szépen: nem
baj, ha nem értik, de az idegek
borzongjanak, mint egy dróthuzal
a szélben!

Czigány György

Vándordal
Ezt az országot
józanul kell szeretni,
mint hűs kezét
favágó apánknak.
Ezt az országot
egyszerűen kell szeretni,
mint gyermeket
aki vérünkből való.
Ezt az országot
szerelmesen kell szeretni,
mint a forró földeken
kapáló lányokat.
Ezt az országot
megsiratva kell szeretni,
mint a tarka temetőt,
mely anyánkból virágzik.
Ezt az országot
leborulva kell szeretni,
mint suttogó párunk könnyeit,
melyekkel eltemet.
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Gyereksarok
Családi nyomozás a múzeumban
Október 22. 16 óra Szent István Király
Múzeum (Országzászló tér 3.)
Kalandvágyó, kincskeresésben jártas
családok jelentkezését várják.
A program címe: Egy képtelen kalandvágyó. Kincskeresésben jártas családok
jelentkezését várják a Szent István Király
Múzeumban. A játékot Rosta Helga és
Paréj Gabriella vezetik.
Újrahasznos motívumok
Október 24. 15 óra Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épülete
Ki az a kékfestő? Mit fest be és hogyan
csinálja? Újradizájn hagyományos motívumokkal, hétköznapi használatra. Alapanyagot biztosítanak, de a résztvevők
is vihetnek pólót, táskát, párnahuzatot,
bármilyen textilt, amit megújítanának.
Az aranyszőrű bárány
Október 25. 11 óra Koronás Park
Az Álomzug Társulat produkciója.
Számítógépes programozás gyerekeknek
Október 26-tól 30-ig Alba Oktatási Központ
Kisiskolások számára játékos számítógépes programozás sok szabadidős
elfoglaltsággal, háromszori étkezéssel,
kellemes környezetben, pedagógus szakemberek felügyelete mellett.
Őszi, téli hagyományaink, a szüret, a
fonó, az advent
Október 26. 9 óra Mesterségek Háza
Kézműves foglalkozások általános iskolás
csoportoknak. A gyerekek két kisebb
csoportban sajátíthatják el a népi kézművesség egyes fogásait. Minden alkalommal
egy-egy egyszerűbb tárgyat készítenek a
kézműves mester segítségével, amit a foglalkozás végén hazavihetnek magukkal.
Tollfosztó
Október 29. 9 óra Művészetek Háza
Foglalkozások: süteménykenőtoll
készítése, a tollfosztás technikájának
bemutatása.

Sportnaptár
Kosárlabda
Október 24. 19 óra Vodafone Sportcentrum
TLI-Alba Fehérvár – Kaposvári KK (Bajnoki mérkőzés)
Kézilabda
Október 24. 17 óra Köfém Sportcsarnok
Fehérvár KC – Ipress Center-Vác
Labdarúgás
Október 31. 18 óra Sóstói Stadion
Videoton FC – DVTK (OTP Bank Liga NB
I, 14. forduló)
Jégkorong
Október 24. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – EC VSV (EBEL)
Okóber 26. 18 óra Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 - FTC Budapest ESMTK
(MOL Liga)
Október 31. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 - Dornbirner EC (EBEL)
November 1. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 - HC TWK Innsbruck
(EBEL)

Programajánló

2015. október 21.

Papírmerítés, tökös nap és óraállítás
Programok október 22-tól november 1-ig

Schéda Szilvia

Október 22. csütörtök

Patikusinas szakkör
9 óra Fekete Sas Patikamúzeum
A szakkör témája: sminkszerek (dekorkozmetikumok).
„Sohaország” útvesztői – a pánpéterek köztünk élnek!
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Nemekből Igenek Klub következő programja.
A beszélgetés közreműködői: Egey Tímea pszichológiai tanácsadó, a Nemekből Igenek Klub
háziasszonya és Fischer Imre pszichológus.
Történelmi folyamatok a XX. században
17.30 Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Tőkéczki László történész az október 23-i nemzeti ünnephez kötődő megemlékező előadása.
Kávé és krémes
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Velencei Rita könyvének bemutatója. Beszélgetőtárs: Horváth Hella könyvtáros.
Fejér megyei őszi tárlat
18 óra Csók István Képtár
Több évtizedes hagyomány alapján minden
negyedik évben a Szent István Király Múzeum
rendezi meg Fejér megye kortárs képző- és iparművészetét bemutató kiállítását. A kiállításon a
megyei vagy a megyéhez kötődő képző- és iparművészek utóbbi két évben készült alkotásait
mutatják be. Megtekinthető: december 13-ig.
Eleven hal – kérdések és válaszok a nyelvrokonságról
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A SAMPO Székesfehérvári Finnbarátok
Körének szervezésében Csepregi Márta, a
nyelvtudományok doktora, az ELTE Finnugor
Tanszékének tanszékvezető tanára tart előadást.

Október 23. péntek

Paál István Fesztivál
Október 23-25. A Szabadművelődés Háza
Országos amatőrszínjátszó-fesztivál Székesfehérváron. Az első darab a Péntek 3 Tejátrum
előadásában a Fészekalja lesz. Az ünnepélyes
megnyitóra október 23-án, 10.45-kor kerül sor.
A papírmerítéstől a könyvkötésig
16 óra Szent Korona Galéria
Kiállításmegnyitó. Bemutatják Vincze Mátyás papírmerítő, a Mórocz könyvkötészet és a Könyvkötők Országos Ipartestülete tagjainak munkáit.
A kiállítás november 21-ig tekinthető meg.

Október 26. hétfő

Gyermek-báb-tánc-szín-játék
Október 26-tól 28-ig Bicske–Pákozd–Székesfehérvár (Fejér Megyei Művelődési Központ
– Művészetek Háza)
Szakmai napok közművelődési, közgyűjteményi, oktatási szakemberek számára. A Művészetek Háza és a Fonódás Kulturális Egyesület
rendezvénye.

Őszi óraátállítás
Idén ősszel is beköszönt a nap, amikor
egy órával „többet alhatunk”. 2015-ben
ez a nap október 25-re, vasárnapra fog
esni. Ezen a napon hajnali 3 órakor egy
órával vissza kell állítani az órát. Innentől kezdve hamarabb sötétedik majd.

Ahogy ő néz, ahogy ő lát
18 óra Királykút Emlékház
Bakonyi István vendége Dobozi Eszter lesz,
akinek verseskötetét mutatják be Alföldy Jenő
irodalomtörténész segítségével.

magángyűjteményi vonatkozásait állítja középpontba. Az
előadók között játékgyűjteményeket gondozó muzeológusok és magángyűjtők egyaránt szerepelnek.

Október 27. kedd

Kolonics, a sportlegenda
16 óra Köfém Művelődési Ház
„Kolonics, a sportlegenda” címmel kiállítás
nyílik, mely november 10-ig tekinthető meg, a
művelődési ház nyitva tartási idejében.

Október 28. szerda

Roncs és ragyogás – Pilinszky János költészete
16.30 Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)
Előadó: Reisinger János irodalomtörténész

Hétvezér est
18 óra Ady Endre u. 32. I. em. Miss Tee Teabolt
Szentgyörgyi Dezső: Élet-halál a levegőben.
Ipari örökségeink megőrzése – Az IKARUS története
16 óra Fehérvári Civil Központ
Az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia Támogatására következő ipartörténeti előadásán a nagy múltú
IKARUS gyár történetét ismerhetik meg a résztvevők
Kegye Győző és Szőnyegi Hajnalka segítségével.
Szent Borbála
17 óra Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Olasz filmdráma. A Szent Borbála életéről
szóló produkció az olasz egyházi filmgyártás
egyik legnagyobb szabású alkotása.

Október 29. csütörtök

Rendkívüli zöldségvásár
10 óra Fehérvári Civil Központ előtti tér
Kedvezményes áron fehér- és sárgarépa, burgonya, vöröshagyma és tök vásárolható.
Játék-gyűjtő-szenvedély
10 óra Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
Moskovszky Éva halálának ötödik évfordulóján a minden
évben megrendezésre kerülő Moskovszky-konferencia a
gyűjteményezés, azaz a játékgyűjtés közgyűjteményi és

„Valaki mondja meg…”
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Fischer Imre kineziológus, pszichológus élethelyzeteink megértésére és megoldására keresi a választ.

Október 31. szombat

Népzenei családi program
15 óra VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
Itt van az ősz, vele együtt megérkezett a Fejér
Megyei Népzenei Műhely Egyesület családi
programsorozata, amelynek a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház ad otthont.
Tök jó tökös nap
15 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Faragjon együtt a család apraja-nagyja!
Tamaramusic-jazzkoncert
19 óra A Szabadművelődés Háza
A zenekar tagjai: Mózes Tamara (ének, zongora), Florent Souchet (gitár), Anders Ulrich
(nagybőgő), Simon Bernier (dob).

Egy hét a horvát kultúra jegyében
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2015. október 26. és 30.
között Kulturális Hetet szervez a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
A hét programját igyekeztek úgy összeállítani, hogy annak elemei minél többeket tudjanak megszólítani: az ötnapos programsorozatban bemutatásra kerül a
magyarországi horvátok vallási élete, és a horvát filmkultúra egy jeles alkotását is
a székesfehérvári közönség elé tárják. A horvátországi magyar történelmi emlékeket nemzetiségi önkormányzati képviselő mutatja be. A magyarországi horvátok
néprajzáról neves néprajztudós tart előadást. Táncház formájában hozzák közel a
fehérváriakhoz a horvát népzenét és néptáncot. A horvátországi testvérvárosunkból, Zadarból érkező kamarakórus segítségével bepillantást nyerhet a székesfehérvári közönség a horvát énekművészet világába. A programokat a horvát gasztronómiát bemutató rendezvénnyel zárják. Fővédnökök: Spányi Antal megyés püspök és
Cser-Palkovics András polgármester. A Horvát Kulturális Hét támogatója Székesfehérvár önkormányzata.
Programok:
Október 26. 18 óra
„Magyar történelmi emlékek Horvátországban” – Bálint Károly, a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
képviselőjének előadása.
Irodalmi és zenei műsor – előadják a fehérvári horvát közösség tagjai.
A budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bemutatása.
Október 27. 17 óra
„Az a csodálatos spliti éjszaka” című
horvát filmdráma vetítése.
Október 28. 17.30
„A magyarországi horvátok – a bunyevácoktól a ráchorvátokig (A néprajzi
csoportok kialakulása és néhány néprajzi
jellemzője) – dr. Horváth Sándor irodalomtörténész, néprajztudós előadása.
Október 29. 17 óra
Horváth Árpád SJ, a SZÍV jezsuita folyóirat főszerkesztőjének előadása „A magyar

és a horvát egyház történelmi összefonódásai, különbségek és hasonlóságok
a múltban, a jelenben, és ahogy előre
tekintünk.” címmel.
Október 29. 19 óra
Táncház a tököli KOLO együttessel,
tánctanítás.
Október 30. 18 óra
Klapa Anima Maris kamarakórus (Zadar)
hangversenye.
Karnagy: Iva Rončević
A koncerten klasszikus kórusművek
mellett a hagyományos dalmát dalok
világával ismerkedhet meg a zeneszerető
közönség.
Október 30. kb. 20 óra
Gasztronómiai bemutató – Robert Majanović horvát szakács dalmát ételkülönlegességekkel örvendezteti meg az
érdeklődőket.

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

Közélet
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Helyi értékek seregszemléje

Vakler Lajos
Október 16-án és 17-én első ízben rendezték meg
Székesfehérváron a Fejér megyei helyiértékmustrát
és -vásárt. A találkozó legfontosabb kérdése a helyi
termék szerepe, a vidék és a családok jövője volt. A kistermelők az élelmiszerek útját, az értékesítési csatornák
és a termelői piac legfontosabb kérdéseit vitatták meg
pénteken. Szombaton a Jancsárkert Biopiac standjain
pedig bemutatkoztak a Fejér megyei termelők.

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés gyakorlati feltételeiről
és gyakorlati tapasztalatairól, a helyi
termelői piacokról L. Simon László, a
miniszterelnökség államtitkára kettős mi-

egyre nagyobb kínálatukkal és kiváló minőségű árujukkal ma már meghatározó szereplői
a piacnak. Akik ezeket a portékákat megvásárolják, bizonyosak lehetnek abban, hogy
kiváló minőséget kapnak. Mint családapa,
azt tudom mondani, hogy szerintem az a cél
és az a jövő, hogy a gyermekeink egyre jobb
minőségű termékeket fogyasszanak, olyanokat, amelyek tartósítószerek, adalékanyagok
nélkül kerülnek az asztalra, tehát garantáltan
tradicionális technikával készülnek. Ez a jövő
útja, ez szolgálhatja az egészséges fejlődést.”
Vargha Tamás országgyűlési képviselő
biztos abban, hogy a 2014 és 2020 közötti
uniós költségvetési ciklusban tovább
fejleszthető az ellátási élelmiszerlánc, és
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Fotók: Kiss László
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A piac megnyitóünnepségén mazsorettcsoport köszöntötte a vásárlókat

elterjedhet a „szántóföldtől az asztalig”
gondolkodás a vásárlók széles körében
is, mint ahogy a Lajtán túl már évtizedek
óta megszokott: „Sok-sok évvel ezelőtt egy
francia barátommal elmentünk vásárolni,
és azt vettem észre, hogy nemcsak a termék
árát figyeli, hanem azt is, hol készítették és
ki árusítja. Figyelt arra, hogy az áru helyben
termett-e, a környéken vagy Franciaországban. Ez a hetvenes évek végén volt, amikor
a szocialista hiánygazdaságban számunkra
nagyon furcsa és lehetetlen vállalkozás lett
volna ugyanez. Szerencsére mi is elindultunk
ezen az úton, hogy tudatosan vásárolunk, és
nem csak azt nézzük, mi mennyibe kerül. Természetesen fontos az ár, de az nem különben,
hogy ki és hol készítette, amit magunkhoz
veszünk. A termékmustrán bemutatkozó
termelők bizonyítják, ezen az ünnepi, és

természetesen a többi szombaton is, hogy egy
olyan termelői közösség alakult ki megyénkben, amelyre bátran rábízhatjuk magunkat.
Ez a közösség az árusokból és a vásárlókból
egyaránt áll, akik egymást segítik és erősítik.”
A Jancsárkert Biopiac egyik vezetője,
Schultz György a találkozó szervezőjeként
hisz a működő közösségi mezőgazdaság
erejében, a bevásárló közösségek rendszerében. Ennek tudatában hívták életre munkatársaival ezt a vásárt: „Ha körülnézünk,
láthatjuk, hogy több mint hetven árus fogadta
el meghívásunkat. Olyan termelők, akik nagy
szeretettel készültek erre az alkalomra. Jellemző, hogy a hetven termelő ötvenkét megyei
településről érkezett. Ez a nap nemcsak nekik
ünnep. Reméljük, hogy a vásárlók elismerik
törekvéseiket. A mi piacunkon a mennyiség és
a minőség egyaránt fontos. A minőség mindig
garantált, hiszen szakmai felügyeleti rendszerben ellenőrizzük az idekerülő portékákat. Ebből
jottányit sem engedünk. Csak olyan áru kerülhet a polcokra, amely minőségében és men�nyiségében is kielégíti a legkényesebb igényeket
is. Ez közös érdekünk. Az élelmiszer-biztonság
ugyanis mindennél fontosabb.”
Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere rendszeres vásárló az őstermelői
piacon. Mint mondja, családja már megszokta és elvárja, hogy a legjobb minőségű termelői áruk kerüljenek az asztalra:
„Ha ezen a piacon körülnézünk, csupa olyan
termékkel találkozhatunk, melyek nagyon jó
Fejér megyei földben termettek. Nagyon sok
köztük a biotermék, amelyek mindenféle vegyszer nélkül készültek. A helyi közösség, az
őstermelők és a megye illetve Székesfehérvár
lakói úgy tűnik, egymásra találtak. Egy ilyen

Meixner Anikó a nagymamájától tanulta a
réteskészítés míves mesterségét

Vargha Tamás hisz abban, hogy a vásárlókat meghódítja a termelői piac

Gere Krisztina édesanyjától leste el a csalamádé, a savanyú káposzta és a legkülönlegesebb
savanyúságok elkészítésének titkát

nőségében, politikusként és családfőként
a következőket mondta: „Öt esztendővel
ezelőtt, amikor egy hasonló vásáron jártam,
ahol a Fejér megyei kézműves termelők

piacnak csak pozitívumai vannak, hiszen
széles a választék. Nagyon fontos tényező az
is, hogy azzal, ha náluk vásárolunk, segítjük
megmaradásukat, fejlődésüket.”

Tóth Károly a piac egyik jellegzetes arca,
kiváló sajtásza. Termékei már országszerte
ismertek. A finomságok dégi manufaktúrájában érlelődnek.

A vásár keretében kiváló kulturális programok várták az érdeklődőket. Fellépett
a pázmándi Tolcsvay Béla, amatőr és
iskolai táncegyüttesek, énekesek. Volt
mézes totó a gyermekeknek, növényés állatsimogató, légvár, tökfaragó és
káposztafigura-faragó verseny.

Kratancsik László amellett, hogy az egyik legkiválóbb méhész és méztermelő, a pázmándi
Spájz Egyesület elnökeként sokat tesz azért,
hogy szűkebb pátriájában igaz közösséget
alkossanak az őstermelők

jelentek meg portékáikkal, nagyjából harmadannyian voltak, mint most itt. Ez azt jelenti,
hogy van kereslet és van kínálat is, és a kettő
képes egymásra találni. Egyre jobb minőségű
élelmiszer-ipari termékekkel állnak elő a
székesfehérvári és a megyei termelők. A kisebb településeken élő és dolgozó emberek, a
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari őstermelők
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FehérVár

Egy közel kétórás bűnügyi játékot mutattak be a Vörösmarty Színházban. A darab
címét előző rejtvényünkben megfejthették, ami helyesen így nézett ki: TIZENKÉT
DÜHÖS EMBER. A színmű rendezője CSERHALMI GYÖRGY. A műről a legfontosabbakat megtudhatták helyes megfejtőink a 3., 4. és 5. megfejtésben, ami együttesen ezt
az eredményt hozta: EGY GYILKOSSÁG, TIZENKÉT ESKÜDT, VALAKI SZERINT A
BIZONYÍTÉKOK NEM EGYÉRTELMŰEK. ELKEZDŐDIK AZ IDEGEK JÁTÉKA
Eheti keresztrejtvényünkkel a sok közül két 1956-os fehérvári hősre emlékezünk, akik
megélték a forradalmat, s meg is szenvedték az azt követő terror bosszúját. Volt egy
fiatal elsőéves joghallgató, aki testvérével hozta a hírt Budapestről, hogy kitört a forra-

Rejtvény

2015. október 21.

dalom. A pesti eseményekről a mai Városház téren, a tanács erkélyéről számoltak be
az összegyűlt tömegnek. A fiatalember 1957 tavaszáig bujkált az országban a megtorlás
elől, míg végül Belgiumba menekült. Az 1. megfejtésben megtudhatják a férfi nevét.
Ugyanennek az ifjúnak 2015 tavaszán, megöregedve egy kérése volt csak, amikor
ötvennyolc év után hazajött Székesfehérvárra: ezt megtudhatják a 2. megfejtésben.
A József Attila Gimnázium egyik tanulója a fehérvári forradalom aktív szereplője lett,
történetéről a mai napig nem szívesen beszél, nyilatkozik. A 3. megfejtésben tudhatják
meg, ki volt ez a fehérvári srác. A szabadság védelmének következményeit a 4. és 5.
megfejtésben találják.

közéleti hetilap

Kéklámpások
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A csodalámpa rejtekhelye

Novák Rita
Új autót kaptak a megyei rendőrség bűnügyi
helyszínelői. A kisbuszt október elején vették
birtokba. Éles riasztásuk azóta nem volt, de a
kocsi a felszerelésekkel együtt rajtra kész.

Fotók: Gáspár Péter

Egymás között csak csodalámpának hívják azt a szerkezetet, ami
a különböző testváladékokat teszi

láthatóvá és dokumentálhatóvá
a helyszínelők számára. A lámpa
úgy mutatja meg a testnedveket,
hogy más-más hullámhosszúságon fényt bocsájt ki magából.
Beke József rendőr alezredes, a
főkapitányság kiemelt főtechnikusa lapunknak azt mesélte, minden
felületen használják az eszközt,
a láthatatlan nyomokat próbálják

Az országban összesen húsz ilyen autót kapott a rendőrség

A kisbuszt üresen kapták meg a rendőrök, maguk rendezték be az új autót

meg előhívni vele. A csodalámpával láthatóvá válhat például
egy ruhán a véres ujjlenyomat,
vagy ondónyom is kereshető vele,
ami a szerkezet nélkül maximum
csak egy foltnak látszana. Ez a
lámpa és más világító eszközök,
vegyszerek, védőeszközök is
részei az új autó felszerelésének.
A kisbuszt olyan kiemelt bűncselekményeknél fogják használni,

mint az emberölés. A bűnügyi
technikai osztály vezetője szerint
nagyban megkönnyíti a munkájukat, hogy minden olyan felszerelés az autóban van, ami egy-egy
helyszínen szükséges számukra,
ráadásul mint Horváth József
rendőr alezredes fogalmazott, a
nyomrögzítő eszközök helyét ők
maguk alakították ki, így mindent
könnyen megtalálnak.
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Épül az energiahatékonysági bemutatóközpont
a székesfehérvári Bregyó közben

Virtuális Erõm

û

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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Egészség

A csontritkulás világnapja
Látrányi Viktória
Október huszadika a csontritkulás világnapja. A
betegség világszerte több százmillió embert érint,
Magyarországon a lakosság hét-tíz százalékát sújtja.
A változás korában szinte minden harmadik nő és az
időskorúak jelentős része szenved ebben a betegségben. A világnap jó alkalom arra, hogy a csontok
egészségének fontosságára figyelmeztessen.

Miért jó hordozni a babát?

az átlagéletkorral nő. A diagnosztikai
módszerek fejlődésének köszönhetően a
felismert esetek gyakorisága is nő. A változókorban szinte minden harmadik nő
és az időskorúak jelentős része szenved
a betegségben. Nőknél négyszer gyakoribb az előfordulása, mint férfiaknál.
Az életmód és a megfelelő táplálkozás
mellett a sport és a gyógytorna segíti a
csontritkulással küzdő embereket, hogy
egészségesebb életet élhessenek. Mit
tehetünk csontjaink egészségéért? Biztosítsuk a megfelelő D-vitamin bevitelt!
Fogyasszunk kalciumban és fehérjében
gazdag ételeket, töltsük napunkat
aktívan és végezzünk izomzatot erősítő
gyakorlatokat!

Látrányi Viktória
„...Mert ez egy természetes állapot. Mindig
a közelemben van. Nem kell rajta tartanom a
szemem, tökéletesen érzem az ő adását, azt, hogy
mire van szüksége. Együtt vagyunk, ugyanakkor
szabad mindkét kezem, tudom intézni a dolgokat:
tenni-venni, főzni, takarítani, bevásárolni...”
A nemzetközi babahordozó hét keretében Székesfehérváron nyolcadik alkalommal szerveztek
programokat. „Három nap a család körül” – ez
volt az idei rendezvény mottója.

Az Alba Babahordozó Egyesület
néhány lelkes anyukának köszönhetően jött létre. Kezdetben klubként
működtek. A kemény mag a mai
napig megmaradt, ám azóta renge-

A Fejér Megyei Osteoporosis Klub gyógytornát biztosít a betegeknek, előadásokat szerveznek,
fórumot teremtenek a gondok megbeszélésére

Fotó: Samu Miklós

Fotó: Kiss László archív

Az oszteoporózis a csontok anyagának
kóros mértékű csökkenése úgy, hogy a
maradék csontállomány szerkezete és eloszlása a testben szabályos marad. Ezek
a csontok meggyengülnek, így korábban
még könnyen elviselt terhelések hatására is eltörhetnek. Az érintettek száma

2015. október 21.

Biztonságban, anya közelében. A csöppség
láthatóan jól érzi magát.

tegen csatlakoztak az egyesületté
alakult csapathoz. A tíz-tizenöt fős
kezdeti tagság mára kétszáz fősre
növekedett.
A három napos kavalkádot táncos
flashmob nyitotta az Alba Plázában.
A villámcsődület során láthattuk:
fesztelenül járták a mamák a táncot,
míg az apróságok kényelmesen
kémlelték a világot a hordozókendőből. Ez a jókedvű baba-mama tánc
amolyan kedvcsinálóként szolgált, s
invitálta az érdeklődőket a Szabadművelődés Házában zajló programokra.
Östör Annamária, Székesfehérvár
egészségügyi és sporttanácsnoka az
esemény megnyitóján elmondta: a
gyermekek számára fejlődésük során
fontos, hogy a kezdetektől fogva
megkapják a figyelmet és a törődést:
„A gondos szülővé válás folyamata
tanulható. A babahordozás jó lehetőséget biztosít arra, hogy minél szorosabb
kötődés alakulhasson ki.” – emelte ki a
tanácsnok.
Az esemény mindhárom napján
reggeltől délutánig folyamatos programok várták az érdeklődőket. Szó
esett a dackorszak problémáiról, az
anyai szorongásokról, a szülésről, a
szoptatásról, a kötődő nevelésről, a
helyes hordozásról, az óvodaérettségről és a mozgásterápiáról is.

Nézze meg beszámolónkat a Fehérvár
Televízióban is, csütörtökön 19.45-től
az Együtt magazinban!

Láss tisztán!

Októberben ingyen vizsgáltathatjuk meg szemünket
Leffelholcz Marietta

Miről ismerheti fel a szürke
hályogot?

Október a látás hónapja. Ebből az alkalomból
országos akciót hirdettek az optikák. Bárki betérhet hozzájuk egy ingyenes szemvizsgálatra.
Október 31-ig Székesfehérvárral együtt több
mint hatvan város mintegy háromszáz szaküzletében tartanak ingyenes szemvizsgálatot,
szűrést és szaktanácsadást. Az idei kampány
kiegészül a kontaktlencse kipróbálásának
lehetőségével is.

Glaukóma, azaz zöld hályog
A zöld hályog a látóideg megbetegedése, amit a szemgolyóban tartósan uralkodó magas nyomás okoz.
Ha a szemen belüli nyomás sokáig
magasabb a normálisnál, ezek a

Fotó: Kiss László

A szakemberek szerint évente
kellene részt vennünk szemvizsgálaton, főként azoknak, akik
szemüveget viselnek. Ennek ellenére több mint egymillióan vannak
azok, akik bár szemüvegesek, nem
keresik fel az optikákat, szakorvosokat. Sokan hipermarketekben
vagy drogériákban válogatnak az
olcsóbb szemüvegek közül. Ezzel
csak ártanak látásuknak. Októberben azonban ingyenesen tudhatnak
meg mindent látószervük egészségi
állapotáról.
De vajon mely betegségek veszélyeztetik lelkünk tükrét? Nézzünk
egyet-egyet a leggyakoribbak közül!

A látása homályos, elmosódott vagy ködös;
olyan, mintha egy film lenne a szeme előtt,
vagy mintha fátylon, pókhálón keresztül nézne;
súlyos látáscsökkenést tapasztal, amikor
fényes felületre vagy háttérre tekint;
éjszakai vezetésnél vakítja a fény, vagy
fényudvar jelentkezik a fényszóró körül;
gyakori szemüvegcserére van szüksége változó
értékekkel.

A szem a lélek tükre. Vizsgáltassuk meg rendszeresen! Évente pár perc, és kész!

rostocskák károsodnak, elhalnak.
A látótér egyre nagyobb területén
nem képesek a látást továbbítani,
sötét foltok, kiesések keletkezhetnek. Ma a zöld hályog a vakság
vezető oka a világon.
A látóideg-károsodás és a vakság
megelőzésének kulcsa a betegség korai felismerése és megfelelő kezelése!
Mi okozza a zöld hályogot?
A szem elülső részében folyadék,
úgynevezett csarnokvíz kering. Ha
a csarnokvíz termelése és elfolyása
közötti egyensúly felborul – általában az elfolyás károsodása, nehe-

zítettsége miatt – megnövekszik a
szemen belüli folyadék nyomása.
Ez vezet hosszú távon a látóideg
károsodásához.

Katarakta, azaz szürke hályog
A szürke hályog az ép körülmények
között tiszta, átlátszó szemlencse
elszürkülése, homályossá válása.
A szürke hályog nem egy lefejteni
való hártya a szem felszínén. Nem
okoz vakságot. Keletkezését illetve
fokozódását hatásosan befolyásoló
gyógyszer nem ismeretes.

Makuladegeneráció
A makula a szemfenéken az ideghártya legértékesebb kis területe,
melynek feladata az éles látás. A
szemfenék meszesedése a hatvanöt
éven felüli lakosság súlyos látásromlásának vezető oka lett.

Melyek a makuladegeneráció
tünetei?
Fokozatos vagy hirtelen látásromlás;
olvasási nehézség (gyakran az olvasószemüveg cseréje kapcsán kerül a makuladegeneráció felfedezésre);
az olvasott szövegből betűk „hiányoznak”;
a látás központi részében sötét terület alakul ki, mely gyakran a másik szem véletlen
eltakarásakor kerül észlelésre;
az egyenes vonalak torzulnak, görbék lesznek;
a színek tompábbak lesznek.

közéleti hetilap
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Halottak napja és mindenszentek előtt
Bácskai Gergely

A megemlékezőket ebben az évben is számos
ingyenes szolgáltatással segíti Székesfehérvár
Városgondnoksága az önkormányzati temetőkben. A sírhelyek köré kőzúzalékot biztosítanak a
temetőkben, a kegyeleti napok ideje alatt pedig
a rendőrökkel és a polgárőrökkel közösen különös hangsúlyt helyeznek a sírkertek védelmére.

Cél a temetők védelme
A temetőkertek nyugalmát, az
általános rendet a temetőellenőri
szolgálat, a Városgondnokság
rendészeti szolgálata biztosítja.
A polgárőrök a temetők területén
valamint parkolókban folyamatos
ellenőrzést tartanak, a rendőrök
pedig a fokozott ellenőrzésen
túl a megnövekedett személy- és
gépjárműforgalom irányításában is
segítenek. Kérik a temetőlátogatókat, hogy aki megteheti, gyalogosan
vagy tömegközlekedési eszközzel
menjen ki a temetőkbe. Aki autóval

Fotó: Bácskai Gergely

A sírhelyek rendezettebbé tételéhez
október 28-án kőzúzalékot szállítanak a temetőkertekbe lakossági
felhasználásra. A kiszállítás reggel
héttől délután négyig tart a Béla
úti, a Csutora, a Hosszú, a Szedreskerti, a Fecskeparti, a Sóstói rk.,
a Börgöndpusztai és a Kisfaludi
temetőben.

A hagyományokhoz híven a „Vigasztalás evangéliumának megszólaltatása” címmel november 1-jén 16 órai kezdettel ökumenikus megemlékezést tartanak a Béla úti köztemető ravatalozóudvarában

érkezik, a gépkocsiban látható
helyen ne hagyjon értéktárgyat!
Fontos, hogy a Béla úti köztemetőbe
november 1-jén autóval a mozgásukban korlátozottak valamint az idősek
és betegek csak 7 és 11 óra között
hajthatnak be. Ezen időpontot követően gépjárművel behajtani tilos!
A Béla úti köztemető területén
október 31-én és november 1-jén
elektromos hajtású kisbuszt állítanak forgalomba. A kisbusz – igazodva az Alba Volán 26-os és 31-es

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

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

helyi járataihoz – 9 és 16 óra között
folyamatosan közlekedik. Az utazás igénybevétele térítésmentes.
A temető főbejáratánál kialakított
rendezvényteremben melegedő-, pihenőhelyiséget hoznak létre, mely

a temetőlátogatók rendelkezésére
áll. A Béla úti temető teherportáján sírhelynyilvántartó könyveket
helyeznek el, segítséget nyújtva a
temetőben nyugvó hozzátartozók
helyének megkeresésében.

A temetőkertek nyitva tartása a temetőlátogatók igényeihez igazodva az alábbi:
október 1. és október 30. között: 7-től 19 óráig
október 31. és november 2. között: 7-től igény szerint késő estig
A temetőkerteken belüli munkavégzés október 28. és november 2. között tilos!

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 655/2015. (X. 9.) számú határozata értelmében, nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári lakások értékesítésére:

Cím, hrsz.

(Székesfehérvár)

Terület

Komfortfokozat

(m2)

Forgalmi érték
(Minimális eladási ár - Ft)

Arany J. utca 16. fsz. 2.
365/A/2

43

komfortos

9.200.000,-

Bástya utca 1. fsz. 1.
126/A/1

37

komfortos

7.300.000,-

Deák F. utca 36. fsz. 1.
873/A/31

58

összkomfortos

9.800.000,-

Havranek J. u. 8. al. 1.
4087/3/A/1

29

komfort nélküli

4.600.000,-

Kossuth u. 6. fsz. 1.
394/A/1

40

komfortos

10.900.000,-

Prohászka u. 51. 2/1.
553/4/A/10

34

komfortos

7.600.000,-

Szt. István tér 10. fsz. 8.
326/A/11

55

komfortos

10.300.000,-

Zichy liget 1. manzárd
36/A/15

13

komfort nélküli szükséglakás

1.600.000,-

Zichy liget 7. fsz. 5.
29/A/5

30

komfortos

5.200.000,-

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár, ……………..
szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy személyesen benyújtani.
A pályázati felhívással kapcsolatban Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munkaidőben, személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon (22/511-323, 70/66-99-337), vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.hu). Az ingatlanok
megtekintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, a
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa mutatja meg.

A pályázatok beadási határideje: 2015. november 20. 9:00
A részletes pályázati felhívás a www.szekesfehervar.hu honlapon tekinthető meg.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Karikás Gyuri kalandjai a csokis fügével
Kurucz Tünde

Ki ne emlékezne szívesen azokra a pillanatokra az életéből, amikor a nagymamája a régi
gáztűzhelyén, esetleg a békebeli sparheltjén
rotyogtatta a lekvárt? Közben pihenésképpen
lereszelt tizenhárom kiló káposztát, mert a fagy
előtt mindenképpen fel kellett szedni a kertből.
Az édes és a savanyú illatok csodálatosan
furcsa egyvelegében megelevenednek a régi
családi történetek. Takács Györgyné konyháján
ez a békebeli idill megmaradt. Erzsike férjével,
Gyurival ma már hivatásszerűen készíti a
savanyúságokat, lekvárokat, zöldségkrémeket
és a finomabbnál finomabb szörpöket.

Mindketten olyan családban nőttek
fel, ahol nem futottak rögtön a
boltba, ha valamire szükség volt.
„Akkoriban még nem volt fagyasztó
meg hűtőszekrény, ezért a zöldségeket,
gyümölcsöket télire konzerválni kellett.
A nagymamám a szokásos befőtteken
túl még reszelt almát és sóskakrémet is
rakott el. A szilvalekvárt a család közösen főzte. Mindenkinek megvolt a saját
feladata: a kisebb gyerekek mosták, az
idősebbek összevágták a gyümölcsöket.

már kiöregedtek a műveléséből, így a
munka ránk maradt. Én azt tanultam:
földet parlagon nem hagyunk! Tudatosan, előre megtervezzük, mikor, mit
ültetünk. Vegyszert nem használunk,
csak kapálunk és kaszálunk. A megtermelt zöldséget, gyümölcsöt feldolgozzuk és eladjuk a piacon, különféle
vásárokon.” – mondja Erzsi, majd
a szemével int a férjének: be kéne
hozni a jalapeño paprikát, amit az
előző nap szedtek le, nehogy kárt
tegyen benne az időjárás-jelentésben beharangozott fagy. Közben a
tűzhelyen rotyog a füge. Az édes,
már-már fűszeres illata bejárja a
kis konyhát. A sarokban a százéves
kredencre már előre ki van készítve
a csokoládé és a méz.

Éljen a családi munkamegosztás!
„A fiaink szokták mondani, hogy anyu,
ne csak azt csináld, amit a mamák,
hanem valami újat! Ilyenkor gondolkodom, utánaolvasok. Az internet
ilyen szempontból egy őrület! Annyi
minden van fent. Sokszor csak egy-egy

A fűszerezés családi titok

Paprikakarikázás Erzsi módra

Az asszonyok meg nagy üstben kevergették. A kész lekvárt csavaros üveg
helyett egy külön erre a célra használt
cserépedénybe, a szilkébe tették. A
tetejére hólyagpapírt kötöttek, és
betolták a kemencébe. Amikor a teteje
megdermedt, akkor volt jó.” – emlékezett vissza Gyuri.

hozzávaló inspirál, amit utána a saját
szám ízére formálok. A fiúk a meósok.
Bár már nem laknak itthon, de a lehetőségeikhez képest mindig véleményezik az újításokat, szigorúan kóstolás
útján ellenőrzik a minőséget. Gyakran
utaznak külföldre. Ilyenkor a barátok
legnagyobb örömére nem bonbont

visznek ajándékba, hanem lekvárt,
savanyút vagy éppen paprikakrémet.”
– mondja Erzsi.
A feldolgozásba általában Juci néni,
Gyuri anyukája is besegít. Ő a fő
káposztareszelő. Hiába mondják
neki, még akkor sem adja át a
feladatot, ha nem érzi magát jól.
Előveszi a régi, családi reszelőt, és
már csinálja is. Ezen kívül szabad
idejében azt a felesleget, amit nem
dolgoznak és nem használnak fel,
eladja a piacon. Ha a tej- vagy a kenyérpénzt kiárulja egy hónapban,
az már jónak számít. Gyuri nevetve
meg is jegyezte, azzal szokta anyu-

Természetes volt, hogy a házasságkötés után Erzsiék családostul
mentek hol az egyikük szüleihez Fehérvárra, hol a másikéhoz Zámolyra krumplit, szilvát vagy éppenséggel almát szedni. A „csapatépítő
tréning” hagyományos változata
összetartó közösségé kovácsolta
őket, így nem ijedtek meg akkor
sem, amikor sok-sok évvel később
Erzsi elvesztette a munkáját.
„Fiatalasszonyként is tettem el eztazt. Savanyúságot, befőttet, mikor
minek volt szezonja. Komolyra a
dolog akkor fordult, amikor 2010-ben
munkanélküli lettem. Ötven év feletti
nőként elhelyezkedni nem tudtam. De
nem ültem ám a helyemen! Kert volt
mindkettőnk szüleinél, akik közben

Fotók: Kiss László

Földet parlagon nem hagyunk!

Színes bors és az elmaradhatatlan viaszos vászon

káját ugratni, hogy olyan régóta
kofa a fehérvári piacon, hogy egyszer Kati nénihez hasonlóan neki is
állítanak majd egy szobrot.

Gyuri karikázva
Közben a füge megpuhult. Erzsi
turmixolta, majd a barna masszába pikk-pakk beletörte a csokoládédarabokat. A mézet lassan
belecsorgatta. A félkész lekvár
már mehetett vissza a békebeli,
piros zománcos fazékba. Közben
megtörtént a minőség-ellenőrzés
egy délceg „jó lesz” formájában,
majd a csokis füge tovább rotyogott
a tűzhelyen. Néha Erzsi megkeverte, hogy az alja oda ne égjen. A férj
közben előkerült a mosolygós zöld
paprikákkal, amelyek pazarul mutattak volna a legegyszerűbb zsíros
kenyér tetején is.
„A jalapeño annyira nem mar. Egy
kicsit húsosabb a csípősebb társainál.
Mindig zölden szedjük le, mert akkor
még nem annyira erős. Ebből készül
a Karikás Gyuri. Mi csak így hívjuk
az Erős Pista után szabadon, ha már a
férjem annyira szereti!”
Erzsi már neki is állt volna a metélésnek, de sasszemével észrevette,
hogy az egyik paprikában egy kis
kukac bujkál. Ami bio-, az bio-!
Ha nincs vegyszer, mindig akad
hívatlan vendég. Egy gyors válogatás után Erzsi kezdte is karikázni
a paprikákat, Gyuri előkészítet-

FehérVár

Gasztronómia

közéleti hetilap

és mindent a felesége keze ügyébe
tett. Pár perc alatt a jalapeñók már
az átlátszó lében úszkáltak. Gyuri
egy mozdulattal rá is csavarta a

Együtt gyorsabban megy a munka

tea fűszereket: a színes borsot, a
koriandert és a mustármagot. A
sarokból előkerültek a kis üvegek,
amikbe egyenként beleszórták a
fűszereket. A paprikakarikák csak
ezután következtek.
„Kicsit megrázom az üveget, hogy jó
sok férjen bele. Így, ni! Mindegyik
megtalálja a saját helyét. Még mindig
rakhatok bele. Gyuri, hozhatod a levet,
már előre bekevertem, ott van hátul!
Aztán jöhetnek a csavaros tetők is!”
A férj rutinosan hátrasietett a sárga
vödörért, amiben már benne voltak
a kívülállók számára szigorúan
titkos összetevők is. Majd a fiókból
elővette a kis fehér merőkanalat,
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tetejüket, ez a savanyúságeltevés
férfi része.
„A hagyományos savanyúságokat
nagyon szeretem. A kedvencem a

Már csak a tető hiányzik

hagymás uborka, a sima csalamádé és
a karikázott erős paprika. A befőttek
is nagyon finomak. A besztercei szilva
olyan édes, hogy még cukor sem kell
hozzá. Erről jut eszembe: a feleségem
készíti a világ legfinomabb és legegyszerűbb gyümölcslevesét. Kibont egy
barackbefőttet, beleteszi a turmixba
egy natúr joghurttal. Egy másikat is
kibont, felvágja, abból lesz a levesbetét.
Valami fenséges!”
Erzsi szinte belepirult a bókba.
Szemüvege mögött lágyan rápillantott Gyurira, majd csendben
megkérte, hogy segítsen kivinni
a kamrába az üvegekkel teli
ládát…

Csokoládés fügelekvár
Hozzávalók:
• egy kiló füge
• három kocka 80 százalékos étcsokoládé
• egy evőkanál méz
• fél deci víz (épp csak az aljára)
Elkészítése:
A fügét alapos mosás után a héjában, fél
deci víz társaságában puhára főzzük. A
megfőtt gyümölcsöt pépesre turmixoljuk. Hozzátesszük a három kocka étcsokit
és a mézet, majd összeforraljuk. A
végeredményt kis üvegekben dunsztba
tesszük.

Megújult a fehérvári,
Távírda utcai
rehabilitációs épületrész
A rehabilitációs hatóságként első fokon eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának, valamint a másodfokon eljáró Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal bizottságainak otthont adó, székesfehérvári Távírda
utcai épületrész korszerűsítése és akadálymentesítése 2015 februárjában
befejeződött. A fejlesztés során nyolc modern vizsgálóhelyiség került kialakításra az épületben.
Az ingatlan a látás- és a hallássérült, az értelmi fogyatékossággal élő, valamint a mozgásukban
korlátozott személyek számára is akadálymentes lett. A megújult létesítményben az ügyfeleket és
az eljárások lebonyolításában részt vevő munkatársakat egyaránt komfortos körülmények fogadják,
a szolgáltatások színvonala pedig teljes mértékben az ügyfélkör speciális igényeihez igazodott. Az
építkezés befejezését követően informatikai fejlesztésekre és új vizsgálóeszközök beszerzésére
került sor.
Az országos fejlesztést a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében az Európai Unió
3.99 milliárd forinttal támogatta, melyből a helyszínre vonatkozó támogatás összege 139 029 288 Ft.
Az átalakításra és korszerűsítésre nagy szükség volt, hiszen ellátási, illetve támogatási kérelmek
ügyintézése céljából évente több ezer megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő
személy keresi fel hatóságunkat. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály első fokon dönt
többek között a megváltozott munkaképességű személyek ellátási jogosultságáról, valamint a közlekedőképesség akadályozottságának mértékéről.
A szakértők országos szinten, évente közel 200 ezer vizsgálatot végeznek. A vizsgálatok 70 százalékában a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő személyek egészségi állapotát, rehabilitálhatóságát minősítik.
A komplex vizsgálat célja a megmaradt, hasznosítható képességek feltárása, tehát nem korlátozódik
csak a betegségek minősítésére. Az egészségi állapotot és a foglalkozási rehabilitálhatóságot megállapító komplex minősítési rendszer nem engedi, hogy súlyos betegek kerüljenek ki az ellátásból.
A rehabilitációs ellátás egyénre szabottan segíti a rehabilitálhatónak minősített személyek belépését, illetve visszatérését a munka világába. A foglalkozási rehabilitáció időtartamát, módját és
megvalósíthatóságát a megmaradt egészségi állapot, a szociális körülmények, valamint az egyéni
munkatapasztalatok egyaránt befolyásolják.
A munkáltatók számára jelentős adókedvezményt biztosító rehabilitációs kártya bevezetésének,
valamint a foglalkoztatás támogatási rendszer átalakításának eredményeként a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma 2010 és 2014 között 43 ezerről közel 80 ezerre nőtt.
A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című, TIOP
3.2.2-08/1-2008-0002 jelű kiemelt európai uniós projekt fejlesztését a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal a 18 érintett megyei kormányhivatallal, így a Fejér Megyei Kormányhivatallal együtt
valósították meg.

Piaci bérlakás pályázat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottságának 1028/2015. (X. 8.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a
tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Oskola utca 12.
I/4.

36

1

komfortos

22.500,-

Széchenyi út 27.
IV/1.

52

2

összkomfortos

35.100,-

Repülőtér u. 5.
fsz. 7.

68

2

komfortos

37.400,-

m2

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Engedje, hogy Nagyatád Önt is elvarázsolja!
Felüdülés

2015. október 25 - december 23-ig
Szállás svédasztalos
félpanziós ellátással
6.800 Ft/fõ/éj + IFA
(min. 2 éj esetén)

Gyógykúra
5 éjszaka foglalása esetén ajándék kirándulás
a történelmi és kulturális értékekben gazdag Segesdre!

Hotel Solar ***Nagyatád
Széchenyi tér 28.
Tel: 82/504-135; 30/697-2668
infosolar@t-online.hu
www.hotelsolar.eu

2015. december 23-ig

5 éjszaka szállás svédasztalos
félpanziós ellátással,
18 db gyógykezeléssel és
napi fürdőbelépővel
37.000 Ft/fő + IFA
IFA: 400 Ft/fő/éj
Egyágyas felár: 2.000 Ft/éj
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2015. október 21.

Közélet

„Ötven éve történt”
Nem mindennapi kiállítás nyílt az Új Magyar
Képtárban az ARÉV Baráti Kör Egyesület jóvoltából arra emlékezve, hogy a városban fél évszázada adták át az első panelházat. A kor dokumentumait és relikviáit Kiss József, az ARÉV egykori
vezérigazgatójának kezdeményezésére gyűjtötték
össze, hogy bemutassák az utókornak. A tárlatot
december 13-ig láthatják az érdeklődők.

Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
Kiss József egykori vezérigazgató
kezdeményezésére gyűjtötte össze
az építőipari vállalat dokumentumait és az egyesület feltáró munkájának eredményeként nyílt meg a
kiállítás, ami öt évtizedet ölel fel. A
kiállításon a múzeum nyitva tartási
idejében az egyesület tagjai is várják a látogatókat, akiknek beszélgetéseket és vetítéseket szerveznek a
városépítéshez kapcsolódó témákban, valamint klubfoglalkozásokkal
is várják az érdeklődőket.
„Összesen 17 ezer 642 panellakásról
beszélünk Székesfehérváron, ennek az
építőmunkának volt köszönhető sok
minden, ami máig hat a város életében.
A mai gazdasági erőnk sem lenne meg
akkor, ha nem jönnek létre a nagy
iparvállalatok, a cégeknek munkaerőre
volt szükségük, az embereknek pedig lakásra. Ez az otthonteremtés elképzelhetetlen lett volna az ARÉV nélkül: ezen
tevékenység előtt tiszteleg a kiállítás.”
– mondta el Cser-Palkovics András
polgármester a tárlat megnyitóján.

„A többi városhoz hasonlóan Fehérvár
is létrehozott egy olyan építőipari céget, amely vállalta, hogy rendet csinál,
és elindulunk a fejlődés útján. Építeni
kezdetben csak emberi kézzel lehetett,
a pincetömb-kiemeléseket a lakóházaknál kordékkal végezték az emberek,
a téglaépítést hölgyek szolgálták ki,
egymázsás ládákban hordták a maltert,
keverték a betont.” – emlékezett
Hufnagl Lóránt, az ARÉV műszaki
vezérigazgató-helyettese megnyitó
beszédében, aki szerint semmi sem
volt adva ahhoz, hogy korszerű
várost építsenek, de mégis sikerült.

Fotó: Simon Erika

Leffelholcz Marietta

Az első székesfehérvári panelház átadása
1965 júliusában történt. Ez adta alapját az
„Ötven éve történt” címmel indult eseménysorozatnak, amit a Szent István Király
Múzeum és az ARÉV Baráti Kör Egyesület szervezett meg Székesfehérvár Önkormányzata
fővédnöksége mellett.

Hagymásy András

Paprikás nyúl
Hároméves korom óta panellakásban
lakom. Mindent tudok eme létforma
előnyeiről és hátrányairól. Utóbbiból
tudnék felsorolni többet, anélkül is, hogy
a rossz szomszédság kimeríthetetlen
viccforrássá vált tematikáját elővenném.
Nekem különben is mindig mindenhol jó
szomszédaim voltak és vannak, de tudom,
nagy szerencsém van.
Közepes lelkesedéssel olvasom azonban az
építész- és építőszakma visszatekintéseiről
szóló, mostanában sűrűsödő tudósításokat.
Biztos avítt a szemléletem, de számomra
nem okoz örömet az, hogy milyen hihetetlen bravúrral romboltak le városrészeket,
milyen emberfeletti munkával tették
falanszterré az ezeréves várost, milyen
büszkeség tölt el szíveket a magnyitogorszkivá züllesztett városkép láttán.
Értem, hogy élete munkája mindenki
számára kedves. Értem, hogy mindannyian
kedvezőbb színben látjuk azt, amiben részt
vettünk. Azt is értem, hogy a szocialista
társadalomformálás, a magyar gerincet
adó parasztság felszámolása és városba
kényszerítése nem a darus, a kőműves, a
burkoló, még csak nem is a vezérigazgató
döntése volt. De azért tisztán kéne látni: a
folyamat, amiben részt vettek – mert részt
kellett venniük – nem egyértelműen nyerte
el az emberek szimpátiáját. Súlyos károkat

okozott ez a folyamat az egyénnek, a
családnak, a közösségnek. Az egészségünknek, a lelki egyensúlyunknak, a társadalmi
kohéziónak.
Hallom persze a választ: de akkor hol
lakott volna annyi ember? Hogy adtunk
volna nekik fedelet a fejük fölé? Igaz. Az
adott körülmények között ezt kellett tenni.
Csak én nem lennék rá büszke!
Számomra nem érték a lakótelep: nem örülök, hogy a lakosság homo sovieticus-szá
tételének kísérleti alanya voltam és vagyok.
Nem örülök annak, hogy az ablakomból
egy másikat látok. Nem osztom a „Sok jó
ember…” kezdetű közhelyet sem. Természetellenes létformának tartom az intim
szférába hatoló összezártságot. Nem érzem
úgy, hogy a természet iránti igényemet egy
bukóablak kiszolgálja. Mélyen hiányolom
a hagyományos közösségi léthelyszíneket
és azok figuráit: az aszfaltos focipálya
nem grund, a szökőkút nem kerekes kút,
a kabátkás divatkutya nem komondor. A
képviselő az utolsó kapualji kocsmát is
bezáratta, nehogy beszélgessenek az emberek: zavarná az atomizálódott, otthonában
zugban ivó paneloroszlánok nyugalmát,
akiknek már beszélni sincs kivel, ezért izzó
gyűlölettel követelik az uniformizálását
azoknak, akik még hisznek a barátságban,
az emberi szóban, a társadalmi interakció
személyiség- és közösségformáló erejében.
Üljön csak otthon mindenki és igyon meleg
sört a Mónika-show alatt gyalázatos négy
decis konzervdobozból!
Szóval számomra nem érték a panel:
nyúlketrecnek tartom. Igaz, ha valaki ma
nyulakat ilyen ketrecben tartana, súlyosan
megbüntetnék. Engem büntetlenül tartanak
ott negyvenkét éve…

Fehérvár Hangja 2015
Izgalmas volt a válogató

Remek hangok, ígéretes tehetségek tűntek fel a Fehérvár Hangja válogatóján
október 17-én a Pelikán Kamaraszínházban. A verseny zsűrije közel nyolcvan
jelentkezőből választotta ki a legjobb huszonnégyet.
Izgalom és feszült várakozás uralta a
színház előterét a kezdés előtti órában,
a gyülekező versenyzők ismerkedtek
egymással, folyt a regisztráció és a készülődés a tehetségkutató válogatójára. Az idei versenyen 14 és 29 év közötti székesfehérvári és Fejér megyei,
vagy itt tanuló énekesek mutathatták
meg tudásukat pop, rock, jazz és musical műfajokban a négytagú zsűri, Kelemen Angelika, Váradi Eszter Sára, Pély
Barna és Vörös Tamás előtt.
A nézőtéren Mészáros Attila alpolgármester, a verseny ötletgazdája és
Tomek Noémi szervező köszöntötte
a fiatalokat, akik között több ismerős
arcot fedeztek fel, hiszen ismét vannak
visszatérő versenyzők. Az ő esetükben
a zsűri is kíváncsian várta, mennyit fejlődtek az elmúlt években.
Az a capella megmérettetésre többségükben felkészült, jó hanggal, biztos
énektudással rendelkező versenyzők
érkeztek. Az ítészek általában nem ér-

ték be egy dallal, mert sok esetben csak
így derült ki, hogy több lakik az énekesekben, mint amit az első produkció
alapján hittek. A legtöbben azt írták a
jelentkezési lapjukra, hogy véleményt,
tanácsot, útmutatást szeretnének kapni a szakmai zsűritől. Ezekben nem is
volt hiány: a zsűri örömmel mondott
véleményt, és néha még olyan tudást
is előcsalogatott a versenyzőkből, amit
maguk sem gondoltak volna. Segítettek azoknak is, akiknek nem sikerült
korukhoz, saját stílusukhoz illő dalokat
választani. A tehetséges jelentkezőket
arra biztatták, hogy folytassák a tanulást, hiszen érdemes ezzel foglalkozniuk, de azt sem titkolták, ha valaki nem
erre a pályára született.
A zsűri egytől tízig pontozta a versenyzőket, és a válogató végeztével a
pontszámok alapján kiválasztotta azt a
24 fiatalt, akik bejutottak a november
14-i, az Alba Plazában zajló elődöntőbe, ahol már közönség előtt, zenei kísérettel kell bizonyítaniuk.

Az elődöntősök névsorát a verseny hivatalos weboldalán (www.fehervarhangja.hu)
tették közzé:

Arany Timi, Bachstedter Regina, Barcsik Boglárka, Barkóczi Gyula,
Bérces Molli, Berecz Dorka, Börcsök Olivér, Dömök Réka, FerenczyNagy Boglárka, Fojtyik Alexandra, Gadó Anita, Gerics Flóra, Göcsei
Gergő, Kalinics Bianka, Lakner Roberta, Lapu Lilla, László Zulejka,
Németh Patrícia, Pisch Dávid, Ruff Nikolett, Tóth Franciska, Tóth Mercédesz, Zabos Regina, Zagyva Sára

Elődöntő: november 14. Alba Plaza
áz
Döntő: december 11. Vörösmarty Szính
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Egy sikeres kezdeményezés minden hallókészülékkel élőnek

Nagy Tamással beszélgetünk, aki egy
korábban szokatlan, országos szinten is
egyedülálló kezdeményezést indított el,
és hozott el első alkalommal tavasszal ide
Székesfehérvárra.

Fotó: otonet

-Mi is ennek a kezdeményezésnek a
lényege?
- Mi egy hallással foglalkozó
nagykereskedő cég vagyunk. Azt
tapasztaltuk az elmúlt években,
hogy rengeteg ember, főleg a
60+ korosztály képviselői vettek
cégeknél hallásproblémáik miatt
hallókészüléket, de sajnos nem
használják, mert érzésük szerint
nem segít a hallókészülék, vagy
egyáltalán nem is működik, ezért
a fiók alján pihen a drága pénzen
vett eszköz. Ez mindenképpen
luxus, hiszen sem nem hallanak
ezek az emberek, plusz még nagy
pénzért “semmit” sem kaptak. Mi
ezen szerettünk volna változtatni,
és országos kampányt hirdettünk
a jelenség ellen. Ennek keretében
egy ingyenes lehetőséget ajánlunk
fel minden fehérvári lakosnak,
aki valamilyen okból nem elégedett hallásával, vagy nem hordja
készülékét. Egy nagy tapasztalattal bíró szakember segítségével
2 napig (November 4-5.) minden
kis szerviz és beállítási problémát

megpróbál elhárítani az ott dolgozó munkatársakkal együtt. Ha
hibát találunk, akkor is csak az alkatrészt kell kifizetni, semmilyen
rejtett költség nem merül fel.
-…és hogyan sikerült eddig ez az
országos kezdeményezés…?
- Nagyon jól! Országos szinten
több ezer embernek tudtunk
segíteni partnereinkkel együtt,
volt ahol többször kellett a nagy
érdeklődés miatt megismételni a
rendezvényt, mert sajnos nagyon sok rosszul beállított, vagy
elhanyagolt készüléket találtunk.
Sokan nem hitték el először, hogy
ingyenes…, pedig tényleg az!
-Miért most rendezik itt Székesfehérváron a rendezvényt?
-Mert sokan nyáron a nagy meleg,
vagy nyaralás miatt nem tudtak
foglalkozni ezzel, viszont a hideg,
csúszós idő megérkezése előtt
hirdetjük meg, hogy a hosszú téli
estéken és karácsonykor végre
hallhassanak az emberek.
-Végül mit kell még tudni erről a
rendezvényről?
-Javaslom mindenki telefonon
jelentkezzen be a 06/30 617 5179
számon, vagy az orvosok házában
található OTONET szaküzletben
(Székesfehérvár, Seregélyesi út
17.) hogy ne kelljen sokat várnia.

Akció! Ingyenes hallókészülék
átvizsgálás és helyben javítás!
Hozza el bármilyen típusú
hallókészülékét

2015. november 4-5.
között a székesfehérvári
Otonet hallókészülék és
hallásvédelmi szaküzletbe

ingyenesen
bevizsgáljuk,

és mi
Ha hallás, akkor

szükség esetén
a helyszínen megjavítjuk!
Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79
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Van jövőkép, mert van utánpótlás is

Somos Zoltán
Az amerikai futball fehérvári képviselői igen
elszántak, az utánpótlás is egyre izmosabb:
hétvégén látványos győzelmet aratott az
Enthroners-Eagles vegyes csapat.

A Fehérvár Enthroners az amerikai futballban megkerülhetetlen
tényező lesz itthon – legalábbis ha
valóra válnak a csapattal kapcsolatos nagyszabású tervek. Ezek egy
részéről, a MÁV-pálya átalakításáról – mely javában zajlik – már
beszámoltunk. Az infrastrukturális
feltételek mellett persze legalább
olyan fontos a szakmai és személyi
háttér biztosítása, ami nem könnyű
az amatőr alapon működő klub
esetében. Lelkesedésből nincs

emlegetett: Rozsomákok… Szép
számú, most még főleg barátokból,
barátnőkből álló közönség figyelte
a meccset, de megjósolható, hogy
az amerikai foci népszerűségének
ugrásszerű növekedése Fehérváron
is megfigyelhető lesz hamarosan.
Már csak azért is, mert olyan sportágról van szó, ahol sokan játszanak
a pályán, és ennyi résztvevő baráti
köre, rokonsága is igen nagy hátteret jelent.
„Jelenlegi junior létszámuk huszonöt
fő körül van, közülük van, aki játszhat
az U-17-ben, de az U-19-ben még nem.
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend
a sportág, egyre többen találnak meg
minket. És nagyon lelkesek ezek a srácok, ami azért fontos, mert még ha nulláról is kell indulni, szépen haladnak

Fotók: Márkus Péter/Fehérvár Enthroners
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Márkus Dominik (balra, fehérben) és Szabó-Gali Ákos (a labdával) közös munkája sikeres
futást eredményezett

A juniorok sem kímélik magukat és egymást

hiány, és az utánpótlás is bővülni
látszik, bár a junior bajnokságban
még a Budapest Eagles korosztályos csapatával közösen indulnak
a fehérváriak. A két „e” betűs
együttesből létrehozott alakulat
E-Juniors néven fut. Szombaton a
székesfehérvári Köfém-pályán valóságos erődemonstrációt tartottak.
A kárvallott a Jászberény Wolverines volt, akiket a helyi szpíker
igen dicséretesen magyar nevükön

Két klubból egy sikeres csapat: ez az E-Juniors

előre, aminek később lehet eredménye,
haszna.” – mondta a meccs előtt
Pál Tibor Kornél, az Enthroners
fiataljainak vezetőedzője. Hozzátette, aki elkezdi az amerikai futballt,
az előre is juthat benne, de csak
megfelelő elhivatottsággal: „Nagyon
fontos, hogy komolyan kell venni a
sportot. Amatőr alapon működünk, de
nem lehet úgy játszani, ha valaki nem
jár rendesen edzésre, nem készül fel.
Ha valaki komolyan veszi, abból hos�-

szabb vagy rövidebb idő alatt tudunk
amerikai futball játékost faragni. Az
a szerencse, hogy alkatilag is sokféle
emberre van szükség. Vannak az
igazán nagydarab, erős srácok, nekik
ugyanúgy megvan a helyük, mint a vékonyabb, gyorsabb játékosnak. Ha valaki ügyesebb a labdával, az vélhetően
támadó alakzatba fog kerülni, aki pedig
kevésbé ügyes, az a védő csapatban
tud teljes értékű játékossá válni.”
Hogy van jövője a sportágnak
a városban, az nem csak a központi elhatározáson múlik. Akik
az Enthroners színeiben fiatalon
elkezdték űzni a tojáslabdás focit,
a vezetőedző szerint garanciát
jelenthetnek a reményteljes, szép
jövőre: „Fehérváron az utánpótlásra
építünk. A felnőtt csapat alapját a
tizenkilenc-húszéves srácok jelentik.
Persze örülünk annak is, ha felnőtt
korú játékossal bővül a csapat.
Szerencsére most egy olyan közösség
alakult ki, amelynek tagjai hajlandóak dolgozni a sikerért, és úgy látom,
kezdik megérteni, mi is az az amerikai
futball.” – mondta Pál Tibor Kornél.
Az E-Juniors pedig a Rozsomákok
58-6-os legyőzésével igazolta, van
eredménye a sok munkának.

Detzky Dániel touchdownja
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Horváth hazatért, Gyurcsóék győztek

Somos Zoltán
„Álmaimban így képzeltem a visszatérést a Vidibe”
– mondta a Budapest Honvéd legyőzése után a
fehérváriak új vezetőedzője. Horváth Ferencnek volt
oka az örömre. Kérdés, tartós marad-e a csapat jó
formája.

Fotók: vidi.hu

Az mindig beszédes jelenet, amikor
a góllövő nem magát ünnepli, hanem
kiszalad a kispadhoz köszönetet
nyilvánítani. Feczesin Róbert szép gólt
fejelt a Honvéd ellen, majd a pálya
szélére sprintelt, és a szakmai stábbal
együtt ünnepelt. Mint utólag elárulta,

nemcsak Horváth Ferenc vezetőedzőnek szólt a gesztus, hiszen a játékosok
a több héten át őket felkészítő, jelenleg
másodedző Pető Tamásnak is hálásak
– de aligha lényegtelen, hogy Horváth,
mint korábbi csatár, foglalkozhatott a
támadók lelkének ápolásával az elmúlt
másfél hétben. „Tudom, milyen fontos egy
csatárnak, hogy végre betaláljon. Remélem,
jó húrokat pengettem meg Feczesin Robinál.”
– válaszolt a felvetésre az új mester. Akinek ezen kulisszák között biztosan hitele
van, amikor góllövésről beszél, elvégre a
Videoton történetének egyik legeredményesebb támadója volt, és ezt pontosan

A labdabűvölő Gyurcsó remekelt a Honvéd ellen

Ha nem is szárnyalt Feczesin (pirosban), végre gólt szerzett, berepülve

tudják az utódok is. Nem elhanyagolható továbbá, hogy Horváthot amúgy is
a jó motivátorok között tartják számon,
márpedig abban mindenki egyetértett,
nem a játéktudás tűnt el a Vidi öltözőjéből. Mentálisan kell(ett) rendet rakni,
amit már Pető is elkezdett, és a hozzá
hasonlóan fiatal (bár már nem rutintalan) edző, Horváth folytathat.
A Vidi a Honvéd ellen végig dominált.
A második félidőben olykor szétzilálta az olasz Marco Rossi csapatának
amúgy szervezett védekezését, és nyert
3-0-ra. Gyurcsó Ádám volt a vezér, aki
mostanában fel tudja idézni előző szezonbéli önmagát: ezúttal két gólpasszal
és egy góllal a Vidi valamennyi találatában benne volt. Ha az ő önbizalmához

hasonlóan az egész együttesé visszatér,
talán végre tényleg elfelejthetjük a
szezon korábbi szenvedéseit.
Épp elég, ha a táblázat „nem felejt”.
Ezen ugyanis továbbra is csak hetedik
a címvédő, de a sűrű mezőnyben újabb
győzelmekkel villámgyorsan dobogós
lehet. Nem lesz egyszerű, mert Haladás, DVTK, Ferencváros sorrendben
jönnek az újabb ellenfelek, a szombathelyiekkel pedig rögtön kétszer is
megmérkőzik a Videoton. Szombaton a
bajnokság, jövő szerdán a Magyar Kupa
keretében utazik Vasba a Horváth-csapat. Ha közben játékban is annyit lép
előre, ahány kilométert megtesz öt nap
alatt, nyugodtan várhatja a hátralévő
meccseket.

Székesfehérváron is fejleszti hálózatát a Telekom
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

2015 őszén megkezdődött Székesfehérváron is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése.
Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is
élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb
internet minden előnyét, például az
interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek
eredményeként országszerte
440 000 háztartás számára válik
elérhetővé a nagysebességű
szélessávú internet 2015 végéig,
amit a vállalat több milliárd
forintos beruházással segít elő.
A székesfehérvári lakosokat
is érinti a fejlesztés, így 1230
itteni új háztartás számára
nyílik lehetőség arra, hogy
használhassák a szupergyors
technológiát.
De mit jelent ez a székesfehérváriak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli
sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést,
mintha magasabb fokozatba
kapcsolnának a számítógépek.
Ez pedig egyszerűbb kapcsolat-

tartást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást is
jelent. Hamarabb letöltődnek
az emailek, egyszerűbben és
élvezetesebben használhatják
majd ez előfizetők a közösségi
oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé, így például már
itt is élvezhetővé válik az inter-

aktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a
megállítható és visszatekerhető
élő adás, a programozható és
egy gombnyomással rögzíthető
műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé
képernyőjén elérhető változatos
online alkalmazások.

2015 végére, a fejlesztéseknek
köszönhetően megnyílik az út
ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még magasabb minőségű
szolgáltatások váljanak a Székesfehérváron élők számára is
elérhetővé, valamint a közösségi
életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet
alakuljon ki. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi
vállalkozások is profitálhatnak,
hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá
válhat működésük, javulhat a
versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével
párhuzamosan, folytatódik a 4G
hálózat bővítése is, amely már
elérte a 95%-os kültéri lakossági
lefedettséget; a vezetékes és
mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi
megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon
olvasható.

FehérVár

Kisebb és nagyobb vereségek

Kaiser Tamás
Egygólos, hosszabbításos vereségek tépázzák
a fehérvári hokisok és szurkolók idegeit. Mintha a szezon elején minden kétes
szituációból rosszul jönne ki a Volán. Más
szemszögből nézve viszont nem sok hiányzik
a sikerekhez. Igaz, Linzben simán kikaptak a
fehérváriak.

Ha egy csapat tizenhárom mérkőzésén tizenegyszer egyetlen gól
dönt, könnyen leszűrhető, hogy az
adott egylet nem lóg ki sem lefelé,
sem felfelé a mezőnyből. Ha mindez úgy történik meg, hogy a csapatot rengeteg sérülés és játékvezetői
tévedés sújtja, akkor kijelenthető,
amint minden rendben lesz,
várható, hogy a gárda sorra felülmúlja majd ellenfeleit. A kérdés a
Fehérvár AV19 kapcsán az, mikor
jön el ez az idő, illetve valóban
helyes-e a fenti okoskodás?
A Volán eddig tényleg horrorisztikus szezont fut az EBEL-ben.
Több értelemben is. Két győzelemmel kezdett, igazolva, amit többen
is gondoltak korábban, hogy tényleg merész célokat tűzhet ki maga
elé. Aztán jöttek a sérülések, a korábbiak mellé sorra újabbak, volt,
hogy hat-hét, egyaránt meghatározó játékos hiányzott. Így aztán szó
sem lehetett a csapat folyamatos

Németh Zoltán

Sport

épüléséről, fejlődéséről, ami az
idény elején természetes lenne.
Kényszersorok, mély vízbe dobott
fiatalok, tartalékos felállás – egy
erős ligában az sem lenne csoda,
ha ilyen körülmények között nagy
vereségeket szenvedne el a hátrányos helyzetű együttes. Ehhez
képest majdnem az összes vereség
alkalmával egyetlen gól döntött az
ellenfél javára, sokszor nem is volt
igazságos a végeredmény. Amikor
a hősiességen már tényleg nem
múlt a siker, jöttek a bírók, többször arcátlan ítéletekkel sújtva a
Fehérvárt.
Szóval mentség és magyarázat lenne bőven, szerencsére jó sportemberhez méltón ezeket nem nagyon
hangoztatják a Volán illetékesei.
A játékosok számára bizonyára frusztráló volt a keddi, linzi
meccsig begyűjtött hat(!) egygólos
vereség, de beletörődést véletlenül
sem lehetett látni rajtuk. A küzdőszellemet a szoros partik is mutatják. Tény persze, hogy a küzdés
helyett olykor kicsivel több játék
és jobb koncentrálás kellene. A
Graz ellen pénteken és vasárnap
is hosszabbításban maradt alul
Rob Pallin csapata, ami szerencse
kérdése is, ám a kihagyott helyzeteket nézve a fő problémát nem a
balsors jelenti. Kevesebb gólt lő a

2015. október 21.

Fotó: Kiss László
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A kapu előtt kell sokkal határozottabbnak lennie a Volánnak

Volán, mint tavaly, bár a helyzetei
megvannak. Tényleg az az ember
érzése, ha egyszer beindul a henger – elvégre lassan visszatérnek a
sérültek, a keret kvalitása rendben
van – jöhetnek a győzelmek.
Aztán van olyan is, hogy sokkal
jobb az ellenfél. Vagy hatékonyabb. Kedd este úgy kapott ki
5-0-ra Linzben a Fehérvár, hogy a

kapura lövések aránya 33-26 volt a
mieink javára. Ennyi próbálkozásból egyetlen gólt sem lőni – ez az
az eset, amikor semmit nem lehet
a balszerencsére fogni. Mélyről
kell feljönniük Kovácséknak.
Szombaton, a Villach ellen azt
sem bánnánk, ha megint egygólos
meccs jönne – csak végre a mi
javunkra dőljön el!

Kecskemét után, Kaposvár előtt

Az első perceket leszámítva nem
volt szoros a Kecskemét–Alba
kosárbajnoki, a hazaiak mindössze
néhány perc erejéig tudták féken
tartani a vendégek támadásait.
Jellemző adat: az Alba minden
negyedet megnyert a mérkőzésen,
így nem csoda a fölényes, 94-63-as
győzelem.
„A MAFC ellen már kimondottan
jól játszottunk, optimistán utaztunk
Kecskemétre. A védekezésünket igyekeztünk egyre tudatosabbá tenni, sokat
gyakoroltunk a tréningeken. A saját
palánkunk alatt hatékonyak voltunk,
támadásban pedig extra napot fogtunk
ki, rendkívül jó százalékkal céloztunk.
Az első hármasunk bement, ez mindig
jó alapot ad a folytatáshoz. A későbbiekben is megmaradt a lendületünk.
A hazaiak az elején tartották velünk a
lépést, ám az idő múltával az ő dobásaik kevésbé sikerültek. Úgy gondolom,
ez leginkább jó védekezésünknek volt
köszönhető.” – mondta el a találkozó
után a klub hivatalos honlapjának
a meccsen 12 pontig jutó Supola
Zoltán.
A két-két győzelemmel illetve
vereséggel álló Alba a következő

Fotó: Koller István - bb1.hu

Megszerezte második sikerét is a bajnokságban a TLI-Alba Fehérvár. Dzunics Braniszlav
tanítványai a szezon talán eddigi legjobb
játékával nyertek Kecskeméten. A két vereséget
hozó szezonrajt lassan a múlt ködébe vész, a
hétvégén zsinórban harmadik sikerére készül a
fehérvári gárda.

Nem csak Supolának, az egész Alba Fehérvárnak jól ment a játék Kecskeméten. A Kaposvár ellen hasonló produkcióra lesz szükség a harmadik diadal érdekében.

körben a hasonló mutatóval álló
Kaposvárt fogadja. A somogyiak
eddig hazai pályán legyőzték a
MAFC és a Nyíregyháza gárdáját,
viszont kikaptak Pakson és Zalaegerszegen.

„Először nyertünk idegenben, ami fontos volt. A hétvégén a Kaposvár látogat
hozzánk. Ugyanilyen elszántsággal,
akarattal kell játszanunk, mint tettük a
hétvégén. Ők sem kezdték kimondottan
jól a bajnokságot. De veszélyes csapat,

érthetően meg akarják nehezíteni
a dolgunkat. Ezzel együtt is, hazai
pályán egyértelmű célunk a győzelem.”
– árulta el Supola.
A találkozó október 24-én 19 órakor
kezdődik a Vodafone Sportcentrumban.

Sport

közéleti hetilap

Kazai Anita: a hazaiakat hozni kell!

A legfontosabb kérdés: hogy vagy, hogy
érzed magad a pályán?
Nagyon jól, köszönöm. Játszani is jó,
úgy érzem, a lábam már száz százalékos. Nincs bennem félelem, meg
tudom csinálni, amit kell, beleállok,
amibe kell, szóval teljesen rendbe
jött a térdem.
Mégsem játszottál eddig olyan sokat…
Igen, ez így van, és erről beszéltünk
is Bakó Botond vezetőedzővel. Azt
mondta – és ebben egyetértek vele
– hogy nem vagyok még azon a
szinten, mint a sérülésem előtt.
A féléves kihagyás után nem
vagyok olyan formában, mint előtte.
Hogy egyre jobb legyek, ahhoz még
sok munka, edzés és meccs kell.
Fontos, hogy minél több lehetőséget
kapjak, de csak akkor, ha a játékommal segíteni tudom a többieket.
Hogy látod a csapat eddigi szereplését?
Jól indultunk, aztán jött néhány
rosszabb meccsünk. Volt egy nagy
bakink, az MTK elleni vereség,

Fotó: Kiss László archív

Hét forduló telt el a női kézilabda-bajnokságból, a Fehérvár KC pedig hét ponttal a hetedik
helyen áll. A legjobb négy közé vágyó együttes
rajtja tehát felemásra sikerült, de a java csak
most jön! Három hét szünet után folytatódik a
pontvadászat. Lehet és kell is kapaszkodni, vallja
a csapat balszélsője, a hosszú kihagyást követően
szeptemberben visszatért Kazai Anita.

Kazai Anita lassan újra vezér lesz a pályán

Nemzetközi elismerés a városi sportért
Szabó Petra
A Nemzetközi Szabadidősport Szövetség idén
Budapesten tartotta kétévente megrendezendő
világkongresszusát. A TAFISA a szabadidősport
legjelentősebb nemzetközi szervezete, így nagy
sportdiplomáciai sikernek számít, hogy Budapest adhatott otthont a kongresszusnak.

Kaiser Tamás

Most kell bizonyítani!
Viszonylag egyedül voltam a véleményemmel, de én Dániát szerettem
volna. Tudom, ez nem kívánságműsor, ahogy sok minden más sem az
az életben. Tegyük hozzá: minket
ugyanakkor mindenki akart. Én nem,
a norvégok viszont örülhetnek. Hogy
a végén is örülhetnek-e, az majd
kiderül. A magyar labdarúgó-válogatottnak lesz száznyolcvan perce arra,
hogy bebizonyítsa: ott a helye a jövő
évi Európa-bajnokságon.
Talán jobb is így, mint legjobb
harmadikként. Ha sikerül, a
közvélemény is „könnyebben” tud
Geráék mellé állni. Ehhez persze ki
kell ejteni Norvégiát a pótselejtezőn,
ami nem lesz egyszerű. Sőt, pokolian
nehéz lesz! És nem csak azért, mert
harmincnégy éve nem vertük meg
őket, hanem azért is, mert bár jelenleg igazi világsztárjuk nincs, nagyon
jó és masszív csapatot alkotnak.
De az igazi sportember szereti a
kihívásokat! A mieink pedig most
igazi, komoly kihívás előtt állnak.
Nem szabad berezelni, bele kell állni
a harcba! És ha csak tizenegyesekkel
vagy egy aprócska idegenben lőtt
góllal is, de ki kell harcolni a részvételt! Ha így lesz, akkor jöhet az igazi,
várva várt katarzis!

Futva és két keréken a tó körül

Több mint ötszáz kerékpáros és futó nevezett múlt hétvégén a Velence-tó körüli teljesítménytúrára, amit ebben a vegyes formában másodszor rendeztek meg

Fotó: Simon Erika

A kétévente rendezett konferencián ezúttal a sportrendezvények
utáni létesítménykihasználás
volt a fő téma, de a tömeg- és
szabadidősportért legtöbbet tevő
városokat is díjazták.
„Török, francia és holland városok
mellett egyetlen magyarként Székesfehérvár részesült a díjban. Az elmúlt években, évtizedekben a város
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
nagyon sokat tettek azért, hogy
aktív várossá váljunk. Nagyon sok
szabadidősport-lehetőség van Fehérváron, a profi sport mellett ebben is

élen járunk. A Halesz, a Bregyó is
a lakosság szolgálatában áll, illetve
már szinte minden városrészben
van fitneszpark.” – hangsúlyozta
Mészáros Attila alpolgármester.
A város egészségügyi tanácsnoka, Östör Annamária arról
beszélt, hogy Fehérvár maximálisan megfelel a Nemzetközi
Szabadidősport Szövetség által
támasztott kritériumoknak:
„Move Week címmel beneveztünk
egy európai szabadidősport-tevékenységet mérő akcióba. Ez nekünk
akkor nem okozott nagy nehézséget, hiszen köszönhetően a Nyitott
tornatermek programnak, Magony
Tamás munkájának, nálunk készen
volt ez a rendszer. Csatlakoztak
még a diákok, a sportegyesületek,
így olyan számot tudtunk elérni,
ami nem csak aznapra szól. Az a
fantasztikus Fehérvárban, hogy ez
minden héten megvalósítható!”

de ezzel nem szabad foglalkozni,
hiszen már nem tudunk rajta változtatni. Nagyon sok van még hátra
a bajnokságból, sok olyan meccs
lesz, amely befolyásolja a sorsunkat.
Most jön négy nagyon fontos találkozó a téli szünet előtt, ezeken kell
a lehető legtöbb pontot gyűjtenünk.
Hiszek benne, hogy ez a csapat
képes rá, hogy ott legyen a legjobb
négy között!
A hétvégén jön a Vác, hazai pályán gondolom kötelező begyűjteni a két pontot.
Ha el akarjuk érni a célunkat, vagyis
a legjobb négy közé jutást, akkor a
hazai meccseket hozni kell! A váciak
játékerőben hozzánk hasonlóak, a
nyáron erősödtek. Gyorsak, mozgékonyak támadásban, de nekik
is megvannak a gyenge pontjaik,
ezeket kell majd szombaton kihasználnunk.
A szünetben milyen munkát végeztetek?
Az erőnléten volt a hangsúly. Sokat
futottunk – na nem annyit, mint nyáron – de sokat. Emellett pedig gyakoroltuk a különböző csapatrészek
speciális feladatait, nagy figyelmet
fordítva a páros kapcsolatok összehangolására.
Mire készülsz, mennyi időt töltesz majd
a pályán a Vác ellen?
Bízom benne, hogy minél többet!
Én úgy készülök, hogy sokat leszek
majd fent, és remélem, bármennyit
is játszom, azt hasznosan teszem!
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Fotók: Ódor Balázs

Kaiser Tamás

FehérVár

Östör Annamária és Mészáros Attila a nemzetközi elismeréssel

A többség a kerékpározásra szavazott a gyönyörű őszi környezetben, az időjárás éppen megfelelt egy ilyen kihívás teljesítéséhez
S.Z.

FehérVár
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Hirdetes

2015. október 21.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. október 24-től október 30-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

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
19:20 Épí-tech
minden egész órakor
19:50 A polgármester – kanadai
a Hírek ismétlése
sorozat 3. rész (12)
07:00 Hírek
20:50 Választás 1990 – ismétlés
07:10 Képes hírek – benne minden 23:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
egész órakor a Hírek ismétlése 23:50 Képes hírek
10:00 Hírek
10:15 Napi színes – ismétlés
2015. 10. 25. VASárnAp
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető:
a Híradó ismétlése
Leffelholcz Marietta.
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Vendég: Varga Tibor
– ismétlés
11:20 Fehérvári beszélgetések
07:20 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Nagy Zoltán
a Híradó ismétlése
Péter. Vendég: Nagy István 10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
11:45 Fehérvári beszélgetések
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Novák Rita.
Műsorvezető: László
Vendég: Kovács Attila
Takács Krisztina.
12:15 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Németh Ádám
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
11:15 Fehérvári beszélgetések –
Viktória. Vendég:
ismétlés
Ifj. Nagy László
Műsorvezető: Nagy Zoltán
12:40 Hírek
Péter. Vendég: Nagy István
12:50 Október 23. –
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Megemlékezés
12:10 Fehérvári beszélgetések
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Viktória. Vendég:
Vendég: Jungbert Béla
Ifj. Nagy László
14:10 Kincsesláda – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
14:40 Fehérvári beszélgetések
13:00 Október 23. –
– ismétlés
Megemlékezés
Műsorvezető:
14:00 Napi színes – ismétlés
Leffelholcz Marietta.
14:10 Kincsesláda – ismétlés
Vendég: Varga Tibor
14:40 Fehérvári beszélgetések
15:05 Napi színes – ismétlés
– ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
15:30 Újrakezdés – olasz
Vendég: Jungbert Béla
sorozat 85-86. rész (12)
15:05 Napi színes – ismétlés
16:30 Balatoni barangolások
15:15 Honvéd7 – ismétlés
– ismeretterjesztő
15:30 Újrakezdés – olasz
filmsorozat 3. rész
sorozat 87-88. rész (12)
17:00 A Fehérvár Televízió
16:30 FKC – Vác kézilabdaarchívumából
mérkőzés közvetítése
17:30 Kincsesláda
felvételről
18:00 Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: László
Műsorvezető: Látrányi
Takács Krisztina .
Viktória. Vendég:
Vendég: Németh Ádám
Németh Mariann

2015. 10. 24. SZOMBAT

18:30
19:00
19:20
19:50

A Fehérvár TV archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
A polgármester – kanadai
sorozat 4. rész (12)
20:50 TLI Alba Fehérvár –
Kaposvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 A hét hírei
22:50 Képes hírek

2015. 10. 26. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Október 23. –
Megemlékezés
08:10 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Október 23. –
Megemlékezés
11:10 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Németh Mariann
17:00 Október 23. –
Megemlékezés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Benne: Kolonics György
kiállítás – Egy olimpiai
bajnok emléke
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV19 – Villach
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről

21:20 Filmválogatás a Fehérvár
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész 22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Televízió archívumából
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
22:45 Képes hírek – benne egész
Benne: Bölcső
22:45 Képes hírek – benne egész
2015. 10. 28. SZerdA
órakor a Híradó ismétlése 22:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
2015. 10. 29. CSüTörTöK 22:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
2015. 10. 27. Kedd
egész órakor a Híradó
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
2015.
10. 30. pénTeK
minden egész órakor
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
08:00 Élő közvetítés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
10:45 Bajnokok városa
Székesfehérvár megyei
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
– ismétlés
Jogú Város Közgyűléséről
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 11:15 A Fehérvár TV
archívumából
10:45 Együtt – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése 13:00 Híradó 1-kor
11:40 Képes hírek – benne egész 11:15 A Fehérvár TV
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
archívumából
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
13:00 Híradó 1-kor
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Műsorvezető: Novák Rita.
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
Benne: Kolonics György
Vendég: Tóth János
– ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
kiállítás – Egy olimpiai
17:00 Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán 16:30 Fehérvári beszélgetések
bajnok emléke
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Péter. Vendég: Nagy István
– ismétlés
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:50 Napi színes
17:00 Bajnokok városa – ism.
Műsorvezető: Szabó
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Miklós Bence. Vendég:
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
Kovács Péter Barnabás
18:00 Hírek
Műsorvezető: Nagy Zoltán 17:50 Napi színes
17:00 Együtt – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Péter. Vendég: Nagy István 18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Novák Rita. 18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Szabó
17:50 Napi színes
Vendég: Tóth János
archívumából
Miklós Bence. Vendég:
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Kovács Péter Barnabás
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
19:45 Bajnokok városa –
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Nagy
19:00 Jó estét, Fehérvár!
sportmagazin
archívumából
Zoltán Péter. Vendég:
19:45 Paletta – kulturális
20:15 Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Lórodi Csilla
magazin
20:20 A 313. ugrás
19:45 Együtt – családi magazin 18:30 A Fehérvár TV
20:15 Hírek
Elbúcsúzott az
20:15 Hírek
archívumából
20:20 „Földbe zárt kincsek”
ejtőernyőzéstől Paczúr
20:20 V. Székelyföldi
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Siklósi Gyula régész
Ferenc, a 84 éves
Verstábor 3. rész
19:25 Köztér – közéleti magazin
előadása a kulturális
egykori vadászpilóta.
21:00 Ludas Matyi
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
örökség napjain.
20:50 A határon túl is
Az V. Fehérvári versünnep
magazin
21:15 Vértes vitéz
magyarul…
és a III. Csíki versünnep
20:15 Hírek
Vizi László Tamás
Ez évben is megrendezték
szereplői nagy sikerrel,
20:20 Fehérvár Hangja 2015
előadása Vértes
városunkban a határon
közös produkcióban adták 22:20 Jó estét, Fehérvár!
túli magyar irodalom
vitézről a kulturális
elő Csíkszeredában és
– ismétlés
képviselőinek találkozóját.
örökség napjain.
környékén a Ludas Matyit 22:45 Köztér – ismétlés
21:20 A zene világnapja
22:00 Jó estét, Fehérvár!
Váradi Imre zenéjével.
23:20 Képes hírek
21:50 Napi színes – ismétlés
– ismétlés

Kiemelt ajánlatunk: október 28. 20:20 A 313. ugrás Elbúcsúzott az ejtőernyőzéstől Paczúr Ferenc, a 84 éves egykori vadászpilóta.

