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Ilyen nagy dolog a szabadság?
4-5. oldal

Fehér és sárga lesz a megújuló
bazilika
12. oldal

Ropogós kacsa gyorsan és
egyszerűen
15. oldal

Sejben győzelmet érő belépője
a nagyok között
31. oldal

Lehalászták a Csónakázó-tavat
24. oldal
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Választókerületi
programok
Országgyűlési képviselő
Törő Gábor
Fogadóórát tart november
12-én, csütörtökön 17 órától
Székesfehérváron, a Piac tér
12–14. szám alatt található
Fidesz-irodában.

Felsőváros
Földi Zoltán
November 5-én 17.30 és 19
óra között fogadóórát tart
Földi Zoltán a Királykút
Emlékházban, a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatt.

2015. november 5.

Közélet

Tovább nő Fehérvár kormányzati támogatása
Nagy Zoltán Péter
Módosította az idei év költségvetését a Magyar
Országgyűlés, ami kihatással lesz Székesfehérvárra is az elkövetkező szűk két hónapban.

A Parlament azért kényszerült módosítani a 2015-ös esztendő költségvetését,
mert az országra nehezedő migránshelyzet többletkiadásokat eredményezett, amire a forrásokat át kellett
csoportosítani. A migráció kezelésére
harmincmilliárd forintot csoportosítottak át, hogy a belső szabályzásokon,
rendkívüli kiadásokon túl az uniós
követelményeknek is megfeleljünk.
A költségvetés módosítása érintette
a Modern Városok Programjának

támogatását is, ami azt jelenti,
hogy e program huszonötmilliárd
forinttal több forrást használhat fel
december 31-ig. A Magyar Kormány
a megyei jogú városokkal kötötte
meg a Modern Városok Program
szerződését, így Székesfehérvárral
is, azaz városunk újabb többletforráshoz juthat 2015-ben. A szaktárca
jelentése alapján a Székesfehérvárnak juttatandó támogatás
az idei esztendőben keletkezett
többlet-adóbevétel miatt adható.
A Nemzetgazdasági Minisztérium
hangsúlyozta, hogy a módosításokkal járó kiadások mellett is stabilan
biztosítható az idei évre tervezett
2,4 százalékos hiánycél.

Együtt önkormányzati
képviselő

Zöldül
Székesfehérvár
László-Takács Krisztina
Tavasszal tizenötezer fát ültetnek el
a város használaton kívüli szántóterületein, emellett városi faültetési
program is indul.

Az idei faültetési terv megvalósítása ezen a héten kezdődik, melynek keretében
összesen 119 fát telepítenek
városszerte a szakemberek.
A Csitáry G. Emil utcában
kezdődnek a faültetések,
ahol a Városgondnokság
kertészei az Arany János
Iskola diákjaival közösen
dolgoznak majd. A fákat területspecifikusan válogatták
össze a szakemberek, ugyanis a városon belül is máshol
érzik jól magukat az egyes
fajták. Többségében hársot,
juhart és kőrist ültetnek a
közterületekre. Nagy körméretű, földlabdás növények
kerülnek a városi zöldterületekre, amiket támrudakkal
védenek a széltől és az esetleges vandalizmustól. A faültetés jövőre is folytatódik, az
ideihez hasonló mennyiségű
növény kerül majd a közterületekre. Székesfehérvár
önkormányzata rendkívül
fontosnak tartja a zöldterületek növelését, éppen ezért
idén júniustól már önkormányzati rendelet is védi a
fás szárú növényeket.

Cser-Palkovics András polgármester májusban úgy fogalmazott, hogy Fehérvár magyar kormánytól még annyi támogatást nem kapott, mint az Orbán-kormánytól. Ez a támogatás még
ebben az évben tovább növekszik.

Fényes lesz-e a belváros?
László-Takács Krisztina
Bár 2013-ban megújították a Fő utcát, a
beépített inda azóta sem világít tökéletesen.
A kivitelező legújabb ígérete szerint november
végére már működni fog a világítás.

Egy új technológiát fognak alkalmazni a szakemberek, amely a tervek szerint a hosszú távú működést
is biztosítani tudja. Cser-Palkovics
András polgármester elmondta,
hogy a javítások továbbra is garanciálisak, így a városnak mindez
nem kerül pénzébe. „Novemberben
fogja a kivitelező az új technológiával teljesen kicserélt indát átadni.
Ez garanciális javítás, így nem képez
többletköltséget a város számára. Mindenki azt szeretné látni, hogy az inda

Újabb terek, utcák szépülhetnek meg
A városvezetés számára már a Fő utca
felújításakor nyilvánvalóvá vált, hogy a
munkálatokat folytatni kell. A most lezáruló
projekt – melynek során a Várkörutat is
felújították – a belváros kiszélesítését tűzte
ki célul, és azt, hogy csökkenjen a belvárost
érintő átmenő forgalom. Javították a
Várkörút és a kapcsolódó közutak, továbbá
a közművek állapotát, és több közintézményt is fejlesztettek. A munka nem ért
véget: jövőre felújítják a Kégl György és a
Távírda utcákat, ahol biztonságossá teszik a
közműveket és megszépítik a környezetet.
Emellett szükségessé vált a Szent István tér
és az Országzászló tér, továbbá a városháza
épületének felújítása is. Az önkormányzat
tervei szerint ezeken a helyszíneken folytatódhat az elkövetkező években a belváros
rehabilitációja.

Fotó:Kiss László

November 12-én, csütörtökön 17 és 19 óra között
fórumot tart az idei képviselői munkáról a Városház
tér 2. szám alatti bizottsági tárgyalóteremben.
A fórum vendége Papp
Levente.

Fotó: Kiss László archív

But Sándor

Az indába egy újfajta, vízhatlan ledszalag
kerül, kijavítják a kábelezést, és műgyantába
ültetik a vezérlőpaneleket

Leszakadt egy függőlámpa
Kedden elkezdték az adventi díszlámpák felszerelését. Szerdára virradó éjszaka azonban
a Kossuth utca és a Petőfi utca sarkán a két
épület közé kifeszített tartószerkezet meglazult, és a földre zuhant az egyik harang
alakú függőlámpa. Személyi sérülés nem
történt, az okokat vizsgálják a szakemberek.

rendeltetésszerűen működik – mondta
a polgármester, majd hozzátette: a
tervek szerint az adventi időszakban
már a többi felszerelt fénnyel együtt az
indavilágításban is gyönyörködhetnek
a fehérváriak és a városba látogatók.”

László-Takács Krisztina

“A néni nem sír!”
A fogfájás este érkezett: jelei
jajgatásokban és nyugtalan forgolódásokban jelentkeztek. Ennek
hatására a család krízistanácsot
tartott, végül a fájdalomcsillapító
és a kilencéves fiam bátorságának köszönhetően megúsztuk az
éjszakai fogzuhanyt. Reggel aztán
fogtam a kicsit meg a nagyot, és
ellátogattunk az iskolafogászatra. Ki
volt írva, hogy előre kell bejelentkezni, kivéve, ha fáj, mert akkor
ellátják a nebulót. Mi fájdalommal
érkeztünk. Egyetlen páros volt a
váróban: egy nő, aki felnőtt korú
vak fiát kísérte el a doktornőhöz.
Alig ültünk ott negyed órája, amikor
a nő megjegyezte, hogy nem érti, mi
történik odabenn, de már negyven
perce benn vannak. Aztán tíz perc
múlva már ők következtek, és a
csukott ajtón keresztül felváltva
hallgattuk a fogfúró és a bent zajló
beszélgetés zaját. Erre a nagyfiam
egyre bátortalanabb, a kicsi viszont
annál bátrabb lett, és nem titkolta
türelmetlenségét. Háromnegyed
óra telt el így – egy fogfájós kilenc,
és egy türelmetlen háromévessel
az oldalamon – amikor egy orvosi
segédeszközt szállító férfi kopogott be a rendelőbe. Miközben az
asszisztenssel diskuráltak, az ajtó
véletlenül tágabbra nyílt, és mindhárman láthattuk, ahogy a vak fiú
egy széken ülve türelmesen várja,
ahogy az iskolafogász betömi édesanyja fogát. „Nézd, Dávid, a néni
nem sír!” – mondta a kicsi, mire én
a kicsihez fordulva: „Látod, kisfiam,
a nagyfiú milyen türelmesen tud
várakozni az anyukájára?” Már
csak negyed órát kellett várnunk,
hogy aztán tíz perc múlva dolgunk
végeztével hazamehessünk. Én nem
tudtam, hogy az iskolafogászok a
szülőket is ellátják, de ha így van,
legközelebb én is tömetek, élő pajzsként viszem magammal a nagyot,
sőt a kicsit is, hadd tanulják meg,
hogy az ügyeskedők többre viszik.
Persze azért először körülnézek,
vár-e fogfájós gyerek az orvosra.
Legalább ennyit tegyünk meg az
utánunk jövő nemzedékért!

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

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

Bácskai Gergely

Azok a fiatalok, akiket érdekel az
elektronika, az áram, ezen felül mérnökként képzelik el jövőjüket, 2016
őszétől két legyet üthetnek egy csapásra. Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karán ugyanis villamosmérnök-képzéssel bővül a duális képzési
program. Mészáros Attila alpolgármester az együttműködés aláírásakor
elmondta, hogy augusztus közepén a
Corvinus Egyetemmel és az Óbudai
Egyetemmel közösen több mint száz
fehérvári céget keresett fel az önkormányzat, onnan ered az egyetem és az
E.ON közötti kapcsolatfelvétel.
„Régóta tudjuk, hogy komoly mérnökhiány van Székesfehérváron. Ebben nagy
segítség az a duális képzés, ami idén ős�szel mérnök informatika szakon elindult.
Ezt a képzést az egyetem jövőre három
szakon, köztük a villamosmérnök szakon
is el fogja indítani. Az E.ON belépésével
komoly közszolgáltató cég csatlakozott
most a programhoz. Az utóbbi évek felvételi adatai azt mutatják, hogy kevésbé
bátran jelentkeznek a fiatalok erre a
szakra, pedig fontos és keresett szakma.”
– mondta Mészáros Attila.

Fotó: Bácskai Gergely

Együttműködési megállapodást írt alá az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. Az egyetem
duális képzési programja jövőre újabb szakokkal
bővül.

Az aláírás utáni pillanatok

Az összefogás célja, hogy az áramszolgáltató segítse a fiatalokat abban,
hogy tanulmányaik során szerzett
elméleti ismereteiket gyakorlattal
egészítsék ki. Ezáltal az újdonsült villamosmérnökök már egyetemi éveik
alatt megismerkedhetnek a vállalat
működésével és követelményeivel.
„A megállapodás által sokkal gyakorlatiasabbá válik a mérnökképzés. De
jó lehetőség ez arra is, hogy akik részt
vesznek a képzésben, jobban megismerik
a cégünket.” – osztotta meg gondolatait
lapunkkal a vállalat vezérigazgatója,
Csulak Ferenc. A képzésben résztvevő hallgatók 2500 órát tölthetnek
majd a cégnél, amiről egy hallgatói
munkaszerződés is rendelkezik.

Az E.ON külön tanrendet biztosít
majd a gyakornokoknak, melyben a
technológiai alapismeretek terepen
való ellenőrzésén túl vállalatirányítási
elméletek, szabványügyi és jogi szabályozási ismeretek, valamint számos
elméleti és gyakorlati tervezési feladat
is szerepel.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karának kutatási dékánhelyettese a megállapodás aláírását
megelőzően arról beszélt, hogy az
egyetemnek fontos a cégekkel való
együttműködés a gyakorlati oktatás
erősítése érdekében. A duális képzés
azt a gyakorlatias szemléletet adja
hozzá az oktatáshoz, amivel csak a
cégek rendelkeznek. Az E.ON ehhez
nagyon fontos partner, mivel a villamosmérnök szakmában az erősáramú
alkalmazások vezető hazai szereplőjéről van szó. A megállapodás szerint
négy hallgató vehet részt a jövő évben
a villamosmérnök szakon duális
képzésben.

A duális képzésben résztvevők havi
60 és 100 ezer forint közötti ösztöndíjat is kapnak. Ezt persze nem adják
könnyen, hiszen a fiatalok egy évben
48 héten keresztül az egyetemen
és a vállalatnál töltik idejüket. A
felvételi rendszer is duális: nem elég
az egyetemi felvételin megfelelni, a
kiválasztott cég felvételijén is át kell
menni.
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Óriásjátszótér a Haleszban
Kétszázharminc négyzetméteres játszótér
épül tavaszra a Haleszban.

Kedden délelőtt adták át a
Halesz liget újdonságát: egy Teqball asztalt, amely egy futballalapú új sporteszköz és egy új sport
is egyben. Emellett hamarosan
rengeteg gyerek számára lesz
játéktér az a kétszázharminc
négyzetméteres óriásjátszótér,
melynek terveit a napokban mutatták be. A húszmillió forintos
fejlesztés keretében megvalósuló
játszótér tavaszra készül el: három nagy torony, négy csúszda,
sokféle csimpaszkodó, hidak,
mászófalak állnak majd a gyerekek rendelkezésére.
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Ilyen nagy dolog a szabadság?

Vakler Lajos és Nagy Zoltán Péter
1956. november 4-én általános offenzívát
indít Izrael a pusztán öt hónapja egyiptomi
ellenőrzés alatt álló Szuezi-csatorna ellen.
Szinte senkit nem érdekel a világon, hogy egy
közép-európai, törpére csonkított államot lerohan a szovjet katonai gépezet.

Az izraeli támadást másnap,
november 5-én francia és angol
katonai erők is támogatták, így
a szuezi övezetet megszerezték
Egyiptomtól. Ha bárkit is érdekel,
még ugyanebben az esztendőben, december 22-én a támadó
erőktől visszakapja Egyiptom
a Szuezi-csatornát, de a szovjet
lánctalpak nyomában csak a
rabság szöges bokra rügyezett harminchárom esztendőn át. A világ
eltűrte, sőt megértően bólogatott,
hogy a szabadságért utcára menő
diákokat, hallgatókat és velük a
szabadság eszméit lemészárolja
a kontinensnyire nőtt diktatúra.

detű szöveget egy izgatott hangú
műsorvezető véletlenül így olvasta
fel: „Kossuth Rádió, Szolnok”.
A legendák szerint Szolnokon volt
Kádár János, Münnich Ferenc,
Marosán György és Kossa István mellett Mikojan, Szuszlov
és Brezsnyev is, a Szovjetunió
akkori másodrangú krémje. E
három ember vezényelte az 1956
utáni szovjet diktatúrát majdnem
három évtizeden át. A történészek
a mai napig sem tudják cáfolni
vagy megerősíteni, hogy a három
szovjet vezér Magyarországon volt
vagy sem, de jelenlétükre nem is
volt szükség, mert Kádárék kitárták az ajtókat a szovjet tankok
előtt. A szovjet tankok előtt, melyek nem szégyellték ostrom alá
venni Budapestet és a vidéki városokat, köztük Székesfehérvárt. A
kitervelt offenzíva kegyetlenségét
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a Budapest elleni invázióval
egy időben, november 4-én hajnali

A Szabó-palota. A híradások szerint ezt az épületet nem lőtték az orosz tankok.

Talán semmi értelme foglalkozni
azzal, hogy a tizenhárom napos
reményt nem engedték más
nemzetek továbbélni, Magyarország prédája lett ismét – akár a
huszadik század korábbi, vészterhes éveiben – a nagyhatalmak
játékának.
Az izraeli támadás előtt egy
nappal Kádár János Moszkvában tárgyalt – feltételezhetően a
forradalom leverésének utolsó
mozzanatairól. A „Figyelem! Figyelem! Kádár János elvtárs beszél!”
felkiáltású hanganyagot november
4-én hajnali öt órakor közölte
egy 0,4 kW térerősségű szolnoki
rádió, amit ezekkel a technikai
adatokkal csak a városban lehetett
volna fogni. Ám Szolnokon üzemelt egy katonai adó is 135 kW
teljesítménnyel, amit november
4-én hajnali fél ötkor szovjet katonák szálltak meg. Kádár elvtárs
beszéde így Szolnokról szólhatott
a Kossuth Rádió frekvenciáján.
Ezt a fültanúk megerősítik azzal a
történettel, ami szerint a szokásos
„Kossuth Rádió, Budapest” kez-

Az egykori Tiszti klub, a mai Magyar Király Szálló alaposan megszenvedte az orosz támadást

négy órakor Székesfehérvárt kétszáz orosz tank támadta meg. A
szovjet alakulatok Dunaföldvárnál
keltek át a Dunán, és Mezőfalván
keresztül törtek Fehérvár felé.
Az orosz páncélosok Székesfehérváron a fontosabb középületeket
lőtték. A városházát, a megyeházát, a tiszti klubot, a Székesfehérvári Helyőrségi Forradalmi Tanács
székházát, a Posta épületét, a
mellette lévő pénzügyi palotát,
a vasútállomás épületét, a Zichy
ligeti hadtestparancsnokságot és
a laktanyákat támadták. Támadás
érte a Vadásztölténygyárat is. A
gyárépület előtt állomásozó R-40es katonai híradóskocsit a bevonuló szovjet egység tűz alá vette,
ahol két katona vesztette életét.
A gépjárműből menekülő Nagy
Rudolf tizedest akkor lőtték le,
amikor feltartott kézzel megadta
magát. Társát, Jaki Istvánt – aki
súlyos sebesülést szenvedett – a
kocsit ellenőrző orosz katona lőtte

le. A harmadik, itt szolgálatot
teljesítő Szabó István honvéd halottnak tettette magát, így megmenekült.
A krónikák úgy tartják, hogy
Fehérváron tizenöten estek áldozatul a szovjet inváziónak, de ezt
többre becsülik a szakemberek. A
becslés oka a későbbi mérhetetlen félelem, a Szolnokról indult
Kádár–Kossa–Marosán-trió okán
született, akik neve hallatán voltak emberek, kik még halottjaikat
is elhallgatták.
November 6-án este Kádár, Marosán
és Kossa Budapestre indultak. A 60.
Szovjet Légvédelmi Tüzérosztály 419.
Légvédelmi Tüzérezredének 3. ütegéből Usakov hadnagy szakasza kísérte
őket. November 7-én hajnalban
érkeztek a Parlamenthez, és megkezdődött az ítélkezés egy tiszta forradalom felett. Nem kíméltek ártatlan
öreget, de védtelen ifjú forradalmárt
sem, utóbbinál megvárták a felnőtt
kor napját, hogy kivégezhessék.
Márai Sándor

Mennyből az angyal
Mennyből az Angyal menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a Karácsony,
Nincsen aranydió a fákon.
Nincs más, csak fagy, didergés,
éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék,
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal vigyél hírt a csodáról.
...

Nincs bocsánat, a vörös csillagos harckocsik párban vigyázzák a rettegést

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

közéleti hetilap

Közélet
emlékszem, Horváth mellett állt még két
fiú. Egész előre mentem, s a legnagyobb
sajnálkozással néztem a vádlottat, hogy
lássa sírós arcomat, hogy mennyire
sajnálom. Sovány, megkínzott arcát soha
nem tudom elfeledni. Fehérváron végezték ki a megyei börtönben 1957. január
26-án. Istenkém, de jó lenne tudni, ma, a
millennium évében, vajon merre és hol
nyugszik a hős gyermek. E tárgyaláson
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dálatos október 23-hoz kötnek, s ha mi,
az úgymond három bajkeverő újrakezdenénk, újra csak ezt tennénk.”
Márai Sándor nem véletlenül írta:
„A kommunistáktól még nehéz lesz
megszabadulni, mert senki sem olyan
veszedelmes, mint egy bukott eszme
haszonélvezője, aki már nem az eszmét
védi, hanem a zsákmányt.”

November 4-e után a néptelen utcákon már az orosz tank és az ÁVO-sokat szállító teherautó az úr

Az 1956 novemberében történtek
megértéséhez olyan méltatlanul elfeledett hős székesfehérvári ötvenhatosok vallomásait, írásait gyűjtöttük
csokorba, akikről az utókor részben
vagy egészben elfeledkezett, akiknek
hősiességét, tetteit 2015-ben is két
emberöltőnyi távlatból szemlélve
példaként említhetjük.
Keszei Imre és testvére, István a
székesfehérvári események legendás
testvérpárja nem élhette meg hőssé
válását Magyarországon. Az alábbi
szemelvény németalföldi száműzetésükben íródott:
„November 3-án többedmagammal Pestre
mentem, kapcsolatfelvételre az Egyetemi
Forradalmi Tanáccsal, visszafelé jövet ittott komoly szovjet katonai mozgásokat
észleltünk, ki sejtette, hogy a forradalom
az utolsó óráit élte.

Iván-féle ellenállási mozgalmába. Ebben
szerepet vállalt Trimmer Iván káplán
mellett Ács Kajetán plébános, Pállos
Bernardin és Sulyok Ignác is, mind a
négyen szerzetesek. Hálával és tisztelő
szeretettel gondolok ezekre a magyar
papokra, s bizony mondom, ha rajtam
állna, a Ciszter templom melletti közt
Trimmer Iván közre keresztelném. Ők a
legnehezebb időben néztek farkasszemet
a ruszkikkal. Példájuk ma is arra tanít
bennünket, hogy érdemes harcolni...
Keszei Imre (Nieuwland 64 B-3090
Overijse) Belgium
Zárdai Györgyi mondandója egy ifjú
hölgy halálváró merengése is lehetne,
aki fehérvári egyetemistaként igazi
hősként élte meg a meghurcoltatás
mindennapjait, s hitelesen mutatja

1956. október 23-a, amikor még minden szép és jó volt

egy másik arcon is megakadt a szemem, s
a lábaim majd földbe gyökereztek. A pulpituson, a bíró oldalán népi ülnökként ott
ült az a katonatiszt, akit november 4-én
mi mentettünk meg Bokor Rózsával és
Rőper Magdával az oroszoktól. Tekintetünk találkozott, s én tántorogva mentem
ki a teremből. Hiszen nemrégiben, amíg
ki nem hoztuk, ő is felemelt kézzel vonult
a halált osztogató oroszok gyűrűjében.
Évek múlva, börtönből való szabadulásom után tudtam meg, hogy megmentett
katonánk magas rangú parancsnok lett.
Ma már nem baj, hiszen emlékeim a cso-

Ennek tükrében érdemes betekinteni
kivonatosan egy 1966-os szigorúan
titkos jelentésbe, amit a Fejér Megyei
Rendőr Főkapitányság Politikai Osztálya, Karaszi Márton rendőr őrnagy és
Belők János rendőr százados készített.
Eszerint a 007-es számú belügyminiszteri utasítás alapján a forradalom után
tíz évvel huszonkét székesfehérvárit
vettek
őrizetbe elszámoltatás céljából
‚
56-os cselekményeikért.
Fotók: Perényi István, Bauer Béla,
Belopotoczky Miklós (Archív)

1956, november 4.
Ezen a napon mindketten otthon
aludtunk bátyámmal. A hajnali
órákban ránk szakadt a pokol, ágyúdörgés, fegyverropogás: lőtték a régi
Tiszti klubot, Megyeházát, a Postát.
Mindenre és mindenkire lőttek, ami
mozgott. A helyzet nem volt rózsás,
hiszen tudtuk, hogy keresni fognak
bennünket, rettegve bujkáltunk, nem
tudtuk, mikor kapnak el. Jó néhányszor
csak a jó emberek becsülete mentett
meg bennünket a lebukástól. Decemberben, majd 1957 januárjában már
szorult a hurok körülöttünk, de úgy
döntöttünk, hogy bekapcsolódunk a
Fejér Megyei Egyházmegye Trimmer

be a bűnügyi terror akkor „hétköznapi” tetteit:
„A halál leheletével Horváth István fiatal
szabadságharcos nyilvános „kirakattárgyalásán” találkoztam, 1957 januárjában,
amikor már tudtam és éreztem, hogy
rövidesen le fognak tartóztatni engem
is. De látnom kellett, hogy miként zajlik
le egy ilyen tárgyalás. A bíró mintha
zavarban lett volna. A kopaszra nyírt,
húsz-huszonegy éves fiút, aki süketnéma szülők gyermeke volt, a statáriális
bíróság halálra ítélte. Fegyverrel a kézben
fogták el 1956. december 22-én. Pedig
csak Maléterékhez szeretett volna csatlakozni szegény. Pedig hol volt már ekkor
mártír honvédelmi miniszterünk! Úgy

Fotó: Bácskai Gergely

A kép önmagáért beszél: több ezer székesfehérvári szív együtt dobbant

Fehérváron többek között két fiatal, 18 éves fiút is agyonlőtt a fegyveres szovjet horda. Gumpl
József és Szabó János sírjánál fejet hajtott fiatalok társaságában a város alpolgármestere, Róth
Péter és Poklosi Péter, a Városvédő Egyesület elnöke.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Bakonyi István

A Bella István emlékévről
Ebben az évben lenne 75 esztendős, Bella
István Kossuth-díjas költő, Székesfehérvár
szülötte, Sárkeresztúr nevelt fia. És jövő
tavasszal lesz halálának 10. évfordulója.
Tekintettel a fentiekre a két település
önkormányzata, a Vörösmarty Társaság,
a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli
Csoportja és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Csoportja
emlékévet hirdetett ez év nyarán. Az
eseménysorozat 2015 augusztusától 2016
augusztusáig tart. Számos eseményen
ápolják a jeles poéta emlékét, és tartják
ébren költészetét. Havonta egy eseményre kerül sor, felváltva Székesfehérváron
és Sárkeresztúron. Eddig három irodalmi
esten vehettek részt az irodalombarátok.
Augusztusban a fölnevelő falunak a
költőről elnevezett művelődési házában
tömeges versmondást rendeztek, sok
embernek szerezve emlékezetes élményt.
Szeptemberben Fehérváron a Vörösmarty Társaság vendége volt három olyan,
kiváló költő, akik Bellával együtt a Hetek
elnevezésű csoporthoz tartoztak. Ágh
István, Buda Ferenc és Serfőző Simon
idézték meg társuk és barátjuk alakját.
Októberben újra a falu volt a helyszíne
annak az estnek, amelyen Cserta Gábor
és Cserta Balázs szerepelt megzenésített
Bella-versekkel, és e sorok írója beszélt az
életműről. Legközelebb november 13-án
a Királykút Emlékházban lesz szó a költő
nyelvéről, s ezt az előadást az emlékév
ötletadója, Káliz Sajtos József tartja.
Sok egyéb programra is sor kerül ebben
az emlékévben. Szakmailag a legfontosabb az áprilisra tervezett emlékülés,
amelyen számos előadás hangzik majd el
Bella István életművéről.
Bella István

A ligetben ma újra láttam
A ligetben ma újra láttam,
Vérszaggal terhes este volt.
Csak állt a kopott kiskabátban,
Vérében haldokolt a hold.
Felhuhogott egy ócska fegyver.
A félelem szívemre dobta.
Élet vagy halál? Szerelemmel
néztünk a célzó csillagokba.
1956.
Heiter Tamás

Napjaim
olyanok a napjaim, mintha az életem
nyersfordítása lenne minden pillanat
és várni kell, hogy valaki letegye az asztalra a végleges, letisztázott változatot,
de csak egy csomó vázlat…
és csak szaporodnak ezek a bizonyos
napok, hazafias macskák veszik lassan
birtokukba, mint egy udvart, először csak
átfutnak rajta a kerítés alatt, de mire
másnap kilépek az ajtón azt látom,
hogy ott hever a bokor tövében egy
pöffeszkedő kandúr és már vizeletével
kijelölte, hogy
mennyi az övé abból, ami az enyém és éjszaka úgy járkál, mintha a sajátjában lenne
és azon kapom magam, hogy egyre
többet gondolok rá és egyszercsak etetni
kezdem,

végül meredt farokkal az ajtóm előtt figyelmeztet elmulasztott kötelességeimre,
vádlón néz rám,
arra int, hogy milyen lusta vagyok
és én meg dörömbölök, mint a buborékok az ásványvizes palack falán,

Csak a hitehagyott maradhat halott,
De akkor kezdődött s vége nem lehet,
Ezét legnehezebb ez az emlékezet!

Máriaszobor
egy zarándokúton
Nincs annyi virág a Földön,
Mit ide tenned ne kéne. –
Meghajlott már a kőkereszt,
Csorog róla a Nap vére.
Halovány a szent szoborarc,
Tolófájást tompít a szél.
Repedezik a talapzat,
De tán megtartja még az ég!
Ködfátylat ölt az est s a szűz,
Így fog ismét megszépülni:
Tudja, most nem csak egy fiút,
A világot kell újra szülni!
Óvári Edit

Egy doboz gyufa

Revák István: A Szent Donát-kápolnánál
mert minden akartam lenni csak ilyen
nem, akinek kötelességei vannak,
de mindig csak másokkal szemben, ahol
szívességeim és udvarias gesztusaim
munkakörré zárulnak körbe rajtam,
mintha házi őrizetben lennék,
kötelességből öltözöm és borotválkozom,
tegnap is, késő este, dórát hoztam vissza
szökéséből az otthonba,
dóra bipoláris affektív zavarokkal küszködik és állami gondozott
és már másodszor kapott trippert, az előzőből épphogy kikezelték, nekem máris
feljegyzést kell róla írnom, hogy mit tettem meg annak érdekében, hogy szegény
dórát a barátja (akihez ezidőtájt éppen
tizennyolcadszor szökött ) tehát, hogy
dórát a barátja, barátságból ( és egy kis
kártérítés ellenében) ne engedje át egy
vén faszinak és a nőjének játszani,
bogyókon élek, mint egy ősember, csak
én a patikából hozom őket, nem kell már
gyűjtögetnem,
ebből is jól látszik, hogy hogyan fejlődik a
civilizáció, de azért ez nem annyira nagyszerű,
vadászni például csak a macskák ( azóta többen lettek) járnak, időnként elkapnak egyetegyet színes tollú, gyanútlan madaraim közül
Balajthy Ferenc

Legnehezebb emlékezet
(1956. október 23)

Ne hord ide halmokba a virágot, A lelked hozd el, és ami benne van!
Hagyd el az üres ünnepi sirámot,
Ne a süket füleknek zengjen e dal!
Egetverő szólamokért is nagy kár,
Ne azon ríj, mi egykoron elveszett!
Lásd előtted inkább a hősök arcát:
Kik tettükkel rengettek földet-eget!
És hogy ebből a magból sarjadhatott
Létednek és létünknek szabadsága, Magának sem vallja be az, aki gyáva!

Apró papírdoboz színes fedőlappal,
oldalain végigfutó dörzsfelülettel.
Gyufás skatulya. Kihúzható kis
fiókjában egymáshoz simulva fekszenek a puhafa pálcikák. Valamikor
fűzfaként, nyárfaként vagy lucfenyőként élték helyhez kötött életüket. A
fák gyökereiktől megfosztva tovább
élnek. A vízparton magányosan vagy
kies ligetekben, erdőben, társaikkal
közösséget alkotva nem tudhatják,
hogy miként folytatódik földtől elválasztott életük. A fák örökké élnek,
holtuk az újabb életük. Szolgálnak
büszkén, egyenesen állva és új életre
kelnek tárgyainkban. Csupán egy-egy
skatulyában sorokozó félszáz puhafa
pálcika ítéltetett tűz általi pusztulásra. Belehamvad a szolgálatba. Fényt
vagy meleget biztosít, feláldozva
törékeny kis testét. Egy papírdobozka
színes fedőlappal, néhány szál alig öt
centiméteres pálcikával talán örökké
él. Egy doboz gyufa, melyet gondosan
őrizgetek.
Hosszú utat járt be, mire háborítatlan
nyugalom vehette körül. A benne
fekvő maradék kis fa- rudacskák
fejei soha nem lobbannak lángra,
nem fog általuk világosság gyúlni, és
nem élesztik fel az otthon melegének
szunnyadó parazsát. Ugyanúgy, mint
ahogy nagyanyám sem teheti többé.
Maradék gyufája nálam pihen.
Naponta elképzelem alakját, képes
vagyok felidézni a hangját, életem
fontos döntéseinél velem van. Integet
lassan elhaladó vonatom után, vagy
megérkezésemkor vár az állomáson.
A hétköznapokon szelíden vezeti a
kezem, vagy fülembe súgja megnyugtató szavait. Naponta felidézem bölcs
tanításait, és sokszor arra eszmélek,
hogy az ő hangján szólalok meg.
Akkor, amikor örökségét ápolom, és
észrevétlenül továbbadom úgy, ahogy
ő tette. Mindent tudott arról, aminek
élet a neve ott, az akkori folytonos
jelenünkben, és sejtette a jövőmet
is. Hitt benne, és az apró elhintett
magocskái kicsíráztak bennem. Féltő
gonddal simogatom növekvő levélkéit, és soha nem feledem méhüket, a
szunnyadó magot. Gondosan csomagolta útra készített tarisznyámat, a
kezemet fogva pakolta bele mindazt,
amibe akkor is kapaszkodhatok, ha

már hiába nyúlok féltő kezei felé.
Megmutatta nekem, hogy mit jelent a
tű, ha már minden elszakadni látszik,
megtanította, hogy készül a kenyér, s
elárulta a félretett kovász titkát. Ebből az öklömnyi morzsából van azóta
is , és ha szomjazom, mindig megtalálom a forrást. Ugyanazzal a lánggal
képes vagyok fényt és meleget varázsolni, a hamvadni készülő parazsat
az örökmécsesnél melengethetem
életre. Nagyanyám az örökmécses.
Éppen száz esztendős lenne. Másfél
évtizede csak a tarisznyámból élek.
Gyerekkorom meghatározó emléke
nagyanyám köténye. Akkoriban
nem ismertem igazán a jelentőségét,
eszmélő tudatommal csak azt érezhettem, hogy amikor ruháját védve
maga elé kötötte, ott mindig valami
csoda történt. A legzordabb időben is
melegség volt a kötény körül és édes
illatok áradtak belőle. Jó volt hozzábújni. Volt, amikor a fejemet fúrtam
belé, s ahogy növekedtem, a szívem is
egyre közelebb került hozzá.
Felnőtt lettem, már ismertem a kötény varázsának titkát. Élet, táplálék,
meleg és fény. Nekem is van, s mikor
mosolyogva magam elé kötöm, mindig tudom, hogy kezdődik a varázs.
Nagyanyám köténye különbözött az
összes többitől. Zsebében rejtegetett
valamit, ami alig láthatóan domborodott ki az anyag rejtekéből. Apró,
szabályos kis tárgy volt. Egy téglalap
alakú dobozka. Érintésre alig hallhatóan zörrent meg. Mindig ott lapult
egyedül, az egyetlen dologként, ami
a biztonságot jelentette nagyanyám
számára. A kötény anyaga idővel
elkopott, szálait elnyűtték a dolgos
hétköznapok. Egy ünnepre viselt
ruhadarab átvette a szolgálatot és
varázsolt a szürke napokon. Az apró
tárgy nagyanyám újabb kötényének
zsebébe került. Néhanap hozzábújva megzörgettem a kicsiny dobozt.
Megnyugtató volt a hangja, és a
jelenléte biztonságot adott. Sokszor
tértem vissza az ismerős neszhez és
az érzésekhez.
Másfél évtizede zajosabb lett számomra a világ. Nem a megszokott
neszek erősödtek fel, melyek alig hallhatóan is képesek voltak elnyomni az
ordító valóságot. Valami átöröklődött,
ami meghatározhatatlan időre képes
kizárni a külvilág hangjait.
Nagyanyám létéből a tiszta lénye
maradt meg számomra. Használati
tárgyai hozzá tartoztak, eltűntek,
mint megérinthető lénye. Az emlékek parányi darabkáit érintem meg,
amikor magam mellé ültetem.
Szekrényem féltett zugában őrzök egy
ruhadarabot. Szorgos kezeit kötényébe ejtve pihent el a szunyókáló délutánban. Résnyire szűkített szemmel
ma is látom a nyomát.
Biztonságban érzem magam annak
tudatában, hogy a kötény a szekrényemben a helyén van. Néhanap,
amikor nem látom a fényt, és nem
érzékelem a meleget, vágyom egy
kis meghitt biztonságra, előveszem
búvóhelyéről a megőrzött ereklyét.
Nagyanyám utolsó kötényét, melynek
a zsebében ott lapul egy határozott
alakú, apró dobozka. Egy skatulya
gyufa. Épségben maradt puhafa pálcikái megnyugodhatnak. Örökké élnek.

Az oldalt szerkesztette Bakonyi István
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Bakonyi István
A Csíksomlyóhoz közeli Csíkcsomortán egyre
inkább a kulturális élet székelyföldi központjai
közé tartozik. Többek között a csíki versmondóünnep, a nyári verstáborok és sok más rendezvény okán. Mindezek mögött a Varga Sándor
András vezette Fortis Hungarorum Kulturális
Egyesület áll, és a tevékeny támogatók egyike a
Fehérvár Médiacentrum is. A varázslatos helyszín
minden esetben a Szellő Szálló, de a légkör
megteremtői közé sorolhatjuk a helyieket, a
székely közösség tagjait is, élükön Ferencz Csaba
polgármesterrel.

Legutóbbi rendezvényükre néhány
héttel ezelőtt került sor. Október
szép napjaira a műkedvelő színjátszócsoportokat várták számos helyről. Jöttek is a rendezvény helyét adó
faluból éppúgy, mint Csíkpálfalváról,
Csíkdelnéről vagy éppen Abonyból,
Csanádpalotáról, Jászfényszaruból és
Tóalmásról, tehát határainkon innen
és túlról egyaránt. A Hargita megyei
kulturális vezetők is jelen voltak, de
a jelenlegi Magyarországról is átjöttek például Szegedről, a Nemzeti
Művelődésügyi Intézet Csongrád megyei irodájától. Olyan kiváló színházi
emberek is az előadók között voltak,

mint Bucz Hunor, a budapesti Tér
Színház alapítója és rendezője, aki
egyébként költő is, valamint fia,
Bucz Magor, aki a fiatal zeneszerző-nemzedék egyik legkiválóbbja,
többek között a CroPatria nemzetközi zeneszerzőverseny győztese.
A rendezvény lelke, házigazdája
Varga Sándor András – aki korábban a Fehérvár Médiacentrum
hírigazgatója volt. Egyik álma
valósult meg ezzel a rendezvénnyel.
Elméletről és gyakorlatról egyaránt
szó esett, és valódi tapasztalatcsere
volt ez a néhány nap a gyönyörűséges, lelket tápláló környezetben.
Felvételről megnézhettük többek
között az abonyiak Csongor és
Tünde előadását, Király Béláné
rendezésében. A sajátos felfogás
érdekessége, hogy a szereplők mind
diákok, sőt a két címszereplő még
csak tizedik éveiben jár, a többiek
középiskolások. Bizonyítván egyben,
hogy a drámairodalom klasszikusai
sem jelenthetnek leküzdhetetlen
akadályt az amatőr és műkedvelő
együttesek számára. Persze az is
szóba került, hogy a feladatok közé
tartozhat a könnyedebb szórakoztatás is. S ha akad olyan drámaíró, aki

Kép: Megyeri Zoltán

A műkedvelők színjátszásáról Csomortánban

Csíkcsomortán új díszpolgára, Varga Sándor
András talán éppen az ilyen pillanatokért kapta
az elismerést, mert a helyi asszonyok gyűrűjében nem idegen számára a krumplipucolás sem

kifejezetten műkedvelők számára
ír darabot, akkor ez különös érték.
(E sorok írója ezért népszerűsítette
Serfőző Simon Jövőlátó című, Szent
István királyról és Szent Imréről
szóló darabját, amit másfél évtizeddel ezelőtt szülőfaluja, Zagyvarékas
számára írt a szerző, s amit elő is
adtak a helyi erők aktív közreműködésével.)
Szóltak az előadók a különböző feltételekről, a nem mindenütt rózsás
helyzetről, az anyagi nehézségek-

ről, a Kárpát-medencei műkedvelő
színjátszás jövőjéről is. Egyértelművé
vált, hogy ezek a csoportok a civil
társadalom jelentős tömegbázissal
rendelkező képviselői, és lakóhelyükön a közösségteremtés és a közízlés
formálásának követei. A konferencia
végén kiadott nyilatkozatban (amit
eljuttattak a Magyar Írószövetséghez,
a Nemzeti Színházhoz, a Nemzetstratégiai Kutatóintézethez és a Nemzeti
Művelődési Intézethez) megfogalmaztak számos feladatot. Többek
között a szakmai továbbképzés
fontosságát, az eddigieknél szorosabb együttműködést, a kiadványok
internetes hozzáférhetőségének
megteremtését vagy éppen az olyan
pályázatok meghirdetését, amelyeken kortárs írók vehetnének részt.
A szakmai kérdéseken kívül persze
színes programok is gazdagították
az együttlétet. Ezek egyikén a település díszpolgárává választották a
főszervezőt, Varga Sándor Andrást.
Hasonlóképpen a lelki élmények
közé tartozott egy szép kirándulás
a Nyerges-tetőre és a gelencei, XIII.
századi műemléktemplomba. Táj,
haza, magyarság, kultúra, ember
szerves egységét erősítendő.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. november 7-től november 13-ig
Minden hétköznap: Híradó 1-kor!

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

2015. 11. 7. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendégek: Horváth
Márk, Keleti András
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon József
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Major Gábor, Imre Dóra
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Nyíregyházki László
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Hankusz Kálmán
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 93-94. rész (12)
16:30 Balatoni barangolások
ismeretterjesztő
filmsorozat 5. rész
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szűcs Erzsébet

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 A polgármester – kanadai
sorozat 7. rész (12)
20:50 TLI Alba Fehérvár – PVSK
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon –
filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
23:20 Képes hírek

2015. 11. 8. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szűcs Erzsébet
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendégek: Horváth
Márk, Keleti András
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Major Gábor, Imre Dóra
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 95-96. rész (12)
16:20 Fehérvár KC – Érd
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:40 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Mártonné
Máthé Kinga
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A polgármester – kanadai
sorozat 8. rész (12)
20:50 Ferencvárosi TC –
Videoton FC labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:30 FehérVászon – ismétlés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 11. 9. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed – ismétlés
11:15 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:
Vakler Lajos. Vendég:
Mártonné Máthé Kinga
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Márfy Gabriella
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Nagyasszonyok. Benne:
Sárvári Józsefné Vázsnok,
Máder Lászlóné Bodajk
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 V. Székelyföldi Verstábor
1-3. rész
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:15 Képes hírek

19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 V. Székelyföldi
Verstábor – gála
21:40 Lúdas Matyi
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek

2015. 11. 13. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
2015. 11. 12. CSüTörTöK
2015. 11. 11. SZerdA
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10:45 Együtt – ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár!
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
– ismétlés
archívumából
07:45 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
egész órakor a
a Híradó ismétlése
2015. 11. 10. Kedd
a Híradó ismétlése
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
10:00 Jó estét, Fehérvár!
13:00
Híradó 1-kor
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa
minden egész órakor
10:45 Paletta – ismétlés
minden egész órakor a
– ismétlés
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
07:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
archívumából
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
–
ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
07:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Műsorvezető: Nagy Zoltán
órakor a Híradó ismétlése
minden egész órakor
Híradó ismétlése
Péter. Vendég: Tibiton
13:00 Híradó 1-kor
a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
17:00 Együtt – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 13:10 Képes hírek – benne
17:30
Esti
mérleg – ismétlés
minden
egész
órakor
a
10:45 Agrárinfó – ismétlés
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
16:30
Fehérvári
beszélgetések
archívumából
18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
egész órakor a
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Schéda
Vendég: Cserta Gábor
Híradó ismétlése
Vendég: Éder Tamás
Szilvia. Vendég:
17:00 Bajnokok városa
13:00 Híradó 1-kor
18:30
A Fehérvár TV
Tóth Gabriella
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
archívumából
17:00 VersHúron – Élő
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
19:00 Jó estét, Fehérvár!
közvetítés a Fehérvári
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
19:25
Köztér – közéleti magazin
Versünnep tizenkét döntős 18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
műsor-összeállításáról
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
magazin
a Városházáról.
Műsorvezető: Nagy Zoltán 20:15 Hírek
Látrányi Viktória. Vendég:
17:50 Napi színes
Péter. Vendég: Tibiton
Márfy Gabriella
20:20
Kolonics György, a
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
17:00 Agrárinfó – ismétlés
kenus legenda
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
17:30 Esti mérleg – ismétlés
21:00 Székesfehérvári virtuózok
Műsorvezető: Vakler
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:50 Napi színes
Lajos. Vendég:
19:45 Együtt – családi magazin 21:30 Fény, szín, harmónia
18:00 Hírek
22:00
Jó estét, Fehérvár!
Cserta
Gábor
20:15
Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
20:20 Vértes vitéz
Műsorvezető: Schéda
22:25
Köztér – ismétlés
archívumából
21:10 Filmválogatás a Fehérvár
Szilvia. Vendég:
23:00 Képes hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Televízió archívumából
Tóth Gabriella

Kiemelt ajánlatunk: november 11. 17:00 VersHúron – Élő közvetítés a Fehérvári versünnep tizenkét döntős résztvevőjének műsor-összeállításáról a Városházáról.
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Kultúra

Német-magyar kóruskoncert

2015. november 5.

Szabó Petra

A Vox Mirabilis meghívására
látogatott el Fehérvárra testvérvárosunk, Scwäbisch Gmünd kórusa.
A Schwäbisch Gmünd-i Filharmonikusok Énekkarát 1967-ben az
egyházzenei igazgató, Hubert Beck
alapította, és 2008-ig ő is vezette. A
Filharmonikusok Énekkara feladatává tette a különböző évszázadokból származó igényes szimfonikus
kórusművek előadását. Az énekkar
a Schwäbisch Gmünd-i Európai
Egyházzenei Fesztivál egyik alapítója és rendszeres fellépője.
Több európai országban tett sikeres
utazása révén kitűnő hírnevet
szerzett a kórus. A találkozón Deák
Lajosné, a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok köszöntötte
a német vendégeket. Nagyon régi
testvérvárosi kapcsolat van a két
város között. Társadalmi, civil és
kulturális kapcsolatok. Nagyon
örülök, hogy a két kórus között
együttműködés jön létre, és közö-

Fotó: Simon Erika

Közös kóruskoncertet adott a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus és a
Scwäbisch Gmünd-i Philharmonischer Chor. A
műsorban többek között Bárdos Lajos, Farkas
Ferenc, Johannes Brahms és Gustav Mahler
szerzeményei hangoztak fel.

A Szent István-teremben csendültek fel a dallamok

sen egy csodálatos zenei élményt
nyújtanak a közönségnek. – osztotta meg gondolatait lapunkkal Deák
Lajosné.
A Scwäbisch Gmünd-i Filharmonikusok énekkara kiegészülve Anna
Escala operaénekessel és Johannes Wittmann zongoraművésszel
ezúttal Gustav Mahler és Johannes
Brahms műveit interpretálta Ste-

Érzések a versek húrjain
Nagy Zoltán Péter
A Fehérvári Versünnep idei döntős fiataljai megmutatják, miként hangzik pár hónap elteltével választott
versük a VersHúron címet viselő programon.

A Fehérvár Televízió a műsort élőben
közvetíti november 11-én 17 órai
kezdettel.

Fotó: nzp archív

November 11-én 17 órai kezdéssel
biztosítja a városvezetés a helyszínt a
városháza Dísztermében, ahol Tóth
Árpád, Petőfi, Kányádi, Juhász, Gyóni,
Reményik, Ady, Rab Zsuzsa és Babits
versei hangzanak el. Utóbbi költő néhány
versét zenei kísérettel, énekszóval adják
elő a Misztrál együttes két kiváló zenésze, Heinczinger Mika és Török Máté
közreműködésével. Az est hangulatát
tovább emeli a több tucat kodályos diák
csengő hangja.
Az önkormányzat olyan élményre invitálja Fehérvár lakóit, ami sokáig maradandó
lesz – mondta szerdai sajtótájékoztatóján
Mészáros Attila alpolgármester. Az V.
Székelyföldi Verstáborban már bebi-

zonyosodott, hogy igenis születhetnek
celebek a versmondók között is. Kubik
Anna és Rubold Ödön színművész a
csíki hegyek között csodákat művelt a
fehérvári fiatalokkal, akik a város önkormányzatának támogatásával juthattak el
Csíkcsomortánba. Az a lelki közösség,
ami a tábor pár napja alatt épült ki, életre
szóló élményt jelentett a fiataloknak, és
engem is megfogott, áthatott az a hangulat – nyilatkozta a Fehérvár Televíziónak
Szilágyi Zoltán, a Magyar Országgyűlés
sajtófőnöke, amikor a táborban járt. A
szerdai fellépők közül csak egy ifjú nem
tudott kijutni Erdélybe, a verstáborba, így
a többség átadhatja neki és valamennyi
fehérvárinak – aki műsorukat megtekinti
– annak a lelki közösségnek a tisztaságát, amit Csíkországban gyűjtöttek.

A verstábor teljes csoportja, kiegészülve a vendéglátó csíki versünnepesekkel, a felvidékiekkel
és vajdaságiakkal

phan Beck karnagy vezetésével.
„Egyszer már voltunk Székesfehérváron a kórusunkkal, de ez most egy
új kihívás számunkra, hogy a Vox
Mirabilis kórussal szerepelhetünk
együtt. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, ezzel az eseménnyel a két
város barátságát is ápoljuk, ami nagy
megtiszteltetés és öröm.” – mondta a
művészeti vezető.

„Nagyon örülünk, hogy a Schwäbisch
Gmünd-i kórussal együtt koncertezhetünk. Azt hiszem, ez kulturális szempontból is nagyon fontos, hiszen egy
nagyon komoly és elismert kórusról
van szó. Nagyon sok oratorikus művet
énekelnek, megtiszteltetés, hogy itt
vannak nálunk.” – mondta Zemlényi
Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus vezetője.

Fehérvár

Hangja 2015
Göcsei Gergő
Ferenczy-Nagy Boglárka
A tizenöt éves székesfehérvári lány hat évig a Kodály Zoltán Általános Iskola diákja volt. Fuvolázott,
népi éneket tanult, kórusban énekelt, amit jelenleg
a Teleki Blanka Gimnáziumban folytat. Érdekli a szavalás, a színjátszás, az írás és a képzőművészet is.
Reméli, hogy a versenyen tapasztalatot szerezhet, a
szakmai kritika és tanácsok által fejlődhet, valamint
megismerkedhet zenekedvelő fiatalokkal. Pély Barna a válogatón örült a dalválasztásának és az előadásának: „nagyon extrovertált vagy”.

Fojtyik Alexandra
A huszonkét éves bakonycsernyei pedagógus
gyakornok harmadszor indul a Fehérvár Hangja
címért. Hat éve Szabó Szilvia énekművésznél kezdte képezni magát. Az elmúlt években énekelt már
a veszprémi és a székesfehérvári színházban, idén
szeptemberben pedig valóra vált az egyik nagy
álma: felléphetett a Budapesti Operettszínházban
az Országos Musical & Operett Kurzus jubileumi gálaestjén. Azért jelentkezett újra a versenyre, hogy
bizonyíthasson magának.

Gadó Anita
A tizenhét éves székesfehérvári gimnazista számára sem idegen a tehetségkutató. Két évvel ezelőtt már jelentkezett a Fehérvár Hangja versenyre, akkor is bejutott a huszonnégy elődöntős közé.
Színészi pályára készül, nyolc éve énektanárhoz
jár, jövőre felvételizni szeretne a musicalénekeseket képző Pesti Broadway Stúdióba. A válogatón
a Tévedések vígjátékának prológját énekelte. Pély
Barnának tetszett az előadása, mert „olyan könynyű hallgatni ezt a hangszínt”.

Gerics Flóra
A tizenkilenc éves baracsi lányt gyermekkora
óta érdekli a zene. Nagymamája, aki zongora- és
szolfézstanár, sokat segített neki abban, hogy
megtalálja a helyét a dallamok világában. Azért
jelentkezett a tehetségkutatóra, mert szeretne komolyabban foglalkozni az énekléssel. A versenyt
jó lehetőségnek tartja arra, hogy megismerjék. A
válogatón Rúzsa Magdi Aprócska blues című szerzeményének előadásával elsőre meggyőzte a Fehérvár Hangja zsűrijét. Kelemen Angelika szerint
sugárzott éneklés közben.

A Lepsényben élő huszonkét éves egyetemistát is
ismerhetik már a Fehérvár Hangja követői, hiszen
ő volt az első tehetségkutató közönségdíjasa. Gimnazistaként kezdett komolyabban foglalkozni az
énekléssel. Négy évig magántanárral, három éve
egyedül gyakorolja kedvenc dalait, saját szerzeményeit. A Panorama Acoustic formációval pécsi
szórakozóhelyeken funk-blues-pop-rock műfajú
dalokat adnak elő. Kíváncsi, hogy a versenyen négy
év elteltével milyen eredményt érhet el.

Kalinics Bianka
Visszatérő versenyző a húszéves dunaújvárosi lány.
Már két évvel ezelőtt is eredményesen szerepelt,
akkor a döntőig jutott el. Az énekzenei általános
iskola, és a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola befejezése után jelenleg a Kodolányi
János Főiskola jazz-előadóművész szakán tanul.
Kedvenc műfajai a blues, a rock és a pop. A Fehérvár Hangja zsűrijét az idei válogatón Etta James
– amerikai blues-, soul- és R&B-énekesnő – Damn
Your Eyes című dalával vette le a lábáról.

Lakner Roberta
A tizenhat éves Veszprém-Gyulafirátóti lány körülbelül hét éve kezdett el komolyabban foglalkozni az
énekléssel. Jelenleg a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskola tanulója. Több megmérettetés után kíváncsian jelentkezett a Fehérvár Hangja
versenyre, szeretné kipróbálni magát egy ilyen
tehetségkutatóban is. A válogatóra Ray Charles és
Alicia Keys dalokkal érkezett, ahol Vörös Tamás lelkesen biztatta: „tudom, hogy nagyon jól énekelsz”.

Lapu Lilla
Mindenki számára ismerős a mondás, miszerint a nők
legjobb barátja a gyémánt. Különösen igaz lesz ez a
huszonhárom éves dunaújvárosi felszolgálóra, hiszen
a Fehérvár Hangja októberi válogatóján Rihanna Diamond című dalával kápráztatta el a zsűrit. A vidám,
bohókás lánynak a zene a mindene. Szereti a munkáját, szeret emberekkel foglalkozni, meghallgatni,
megismerni őket. A székesfehérvári tehetségkutató
versennyel közelebb szeretne kerülni álma megvalósításához.
a
Elődöntő: november 14. Alba Plaz
ház
Döntő: december 11. Vörösmarty Szín

A továbbjutók bemutatását a következő lapszámban folytatjuk.
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Legyen otthon a fürdőszobában!

László-Takács Krisztina
Szerencséje van annak, aki fürdőszobát épít,
mert a munkálatok nem függnek az időjárásról,
így egész évben végezhetjük. Mindegy, hogy
hét elején vagy végén, borús hétfőn vagy
napfényes vasárnapon, télen, netán nyáron
csempézünk, csak az számít, hogy igényes legyen és megfeleljen az ízlésünknek. Az sem baj,
ha éppen egyezik az aktuális trenddel, ugyanis
ami most divatos, évek múlva sem számít majd
ízléstelennek.

A földszínek nyugalmat, eleganciát kölcsönöznek

Fotó: vsfurdoszoba.hu

A fenti állítás igazságát Szalai
Piroskával való beszélgetésünk igazolja, mert ma a letisztult formavilágú, elegáns fürdőszobák divatját
éljük, ami visszafogottságával talán
még tíz-húsz év múlva sem számít
avíttnak. A Braun Építőanyag-Centrum értékesítője a bézs dominanciájáról és a természetes felületek,
mint például a faerezet divatjáról
mesélt, miközben a katalógusban
és a bemutatóteremben is a mázas
greslapok uralják a teret. Ezek
olyan burkolóanyagok, melyek akár
kültérre, akár beltérre is használhatók, tehetők falra, de aljzatra is,
és bármilyen minta, így például a
faerezet is jól mutat rajta – magyarázza a szakember.
A fürdőszoba esetében a kulcsszó
a természet-közeliség, a második
legkisebb helyiség ugyanis egyre
inkább túllép a funkciójellegen,
és egyre fontosabb, hogy olyan
kellemes teret hozzon létre az
építő, ahol jó lenni, jó megpihenni. Betudható ez talán a wellness
programok divatjának, esetleg
annak, hogy ma már igény, hogy
a lakás minden zuga – amellett,
hogy ellátja funkcióját – otthonos,
kényelmes legyen.
„Azt vesszük észre, hogy egyre inkább
eltűnnek a hivalkodó színek, a nagy

minták, és a pasztell felé fordulnak a
vásárlók. A fürdőszoba dísze inkább
a burkolat felületébe nyomott minta.
A burkolóanyag mérete és formája
is változik: eltűnőben van a mozaikcsempe, ellenben megjelentek az extra
nagy méretű lapok és az elnyújtott
téglalapformák. A szaniterformák is az
alap geometriai formákhoz tisztulnak:
vagy nagyon szögletesek, vagy nagyon
kerekdedek lesznek, de nem kizárt az
aszimmetria sem. A zuhanykabinok is
igyekeznek belesimulni a fürdőszoba
térrendezésébe: népszerűek az épített
zuhanytálcák és az egy üvegtáblából
kialakított ajtók. Az üvegfelületet ellátják egy Easy Clean bevonattal, amitől
az üveg porózusságát szüntetik meg,
így könnyedén gördül rajta a vízcsepp,
és kevésbé tapad meg a vízkő. Ami
mégis, az könnyebben letakarítható
akár egy puha, nedves törlőruhával.
Így erős kémiai tisztítószerek használata nélkül és időt nyerve tarthatjuk tisztán a kabint. A gyártó ezzel a bevonattal szállítja a terméket, mely bevonat
élettartamát – a víz keménységétől és
a zuhanyozás gyakoriságától függően
– meghosszabbíthatjuk otthonunkban
is egy védőbevonat használatával.” –
mondja Szalai Piroska.
Az sem mindegy, mi kerül a csempe közé: a fuga szerepe kizárólag
összekötő, kiegészítő jellegű, így a
burkolathoz legközelebb eső színt
szokták választani. Ezen a téren is
van új fejlesztés: gyártanak olyan
fugát, amely gombaölő anyagot
tartalmaz, így nem telepszik meg
a burkolaton a fürdőszoba legfőbb
ellensége, a penész. Érdemes tehát
a segédanyagok között is válogatni,
mert sok olyan fejlesztés van, ami
megkönnyíti a fürdőszoba tisztán
tartását, így hosszabb ideig csodálhatjuk a megálmodott és megvalósított dizájnt.

Fotó: Kiss László

A greslap, a fuga és az üveg összjátéka

A világos árnyalatok a fürdőszobát nagyobbnak láttatják
Horoszkóp
november 5. – november 11.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ha párkapcsolatban él, tegyen meg mindent a
kapcsolata elmélyítéséért, szorosabbá tételéért, és ne
hagyja, hogy rokonai vagy barátai beleszóljanak a
kettőjük dolgaiba! Pénzügyi helyzete most nincs éppen
a magaslaton, de azért nem panaszkodhat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Sajnos van rá esélye, hogy bizonyos tetteivel
akaratlanul maga ellen fordít másokat, legyen tehát
óvatos! Ha lebecsül vagy lekicsinyel másokat, annak
kellemetlen és fájdalmas következményei lehetnek.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Legyenek előzékenyek és figyelmesek egymáshoz párjával
ezekben a napokban. Legyen Ön a belátóbb fél, ha viták
merülnének fel! Az ismeretségi köréből valaki az Ön háta
mögött nyilvánosan rosszakat jelenthet ki Önről.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Könnyedén kikelhet magából akár kisebb semmiségektől is. Ezért fontos, hogy legyen bölcs és türelmes
a környezetével. Egyik barátja most nagy bajban
lehet, amiről nem tud beszélni. A hét során egy-két
jó tanáccsal a segítségére tud lenni, meg tudják
oldani a gondot.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kedvese túlköltekezése miatt egy kissé keserű lehet
a szájíze. Egyik fiatal rokona az őrületbe kergetheti.
Lehet, hogy csak egy kis odafigyelésre, szeretetre
vágyik. Legyen türelmes, megértő és gyengéd a
szeretteivel!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bőséges tennivalója akad a családjában. Sok bajt
okozhat azzal, ha egy birtokolni akaró magatartást
vesz fel. Ha úgy érzi, hogy fizikai kondíciója nincs
rendben, keresse fel háziorvosát! Ne sajnálja se az
időt, se a pénzét, hogy Önmagával is törődjön!
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Ne feledkezzünk meg az impregnálásról!

Itthon egyre elterjedtebbek a különböző
mediterrán hatást keltő tégla, kő, hasított kő
vagy kőhatású burkolatok, amelyeket kül- és
beltéren a megfelelő felületkezeléssel egyaránt lehet használni.

Pőcz Gabriella, az Építők Forrása
Kft. építészmérnöke elmondta,
hogy vágott téglákból változatos
szerkezetű és színvilágú építészeti
megoldásokat lehet elérni: „A régi,
bontott téglák két centi vastagságúra
való szeletelésével lehet a legjobb hatást elérni. Mivel mindegyik téglának
egy kicsit más a színe, ezért a különböző árnyalatok használatával és néhány
pecsétes darabbal egy-egy nagyobb
felületet is rusztikussá tehetünk.”
A téglák többféle anyagból készülhetnek: agyagból, klinkerből,
samottból. A házban vagy lakásban
padlóburkolatként, pultok, kandallók, boltívek dekorborításaként is
lehet őket használni. Kültérben jól
mutatnak a lábazaton, a homlokzaton, de oszlopként illetve kerítésként is. Ebben az esetben azonban
a téglákat időjárásállóvá kell tenni,

hogy hosszú éveken keresztül
bírják a forró, nyári napsütést, a tavaszi-őszi esőket és a téli fagyokat.
„A kültéren használt téglaburkolatot a
terméskövekhez hasonlóan impregnálni kell. Ennek a folyamatnak a célja a
pórusok eltömítése. A felület ellenálló-

Belsőépítészeti trendek:
kék és hetvenes évek
Idén az egyik legnépszerűbb szín a
lakberendezésben a kék volt. Az indigó és a telt, mély sötétkék árnyalatai
remekül kiegészítik a zöldes-barnás
földszíneket. A tengerészkék kiegészítők pedig szépen kiemelnek egy
egyszerű téglaburkolatú falat.
Egyre több bútoron köszönnek vissza
az ötvenes, hatvanas és hetvenes évek
stílusjegyei. Ezekkel a berendezési
tárgyakkal azonban nem árt vigyázni!
A harmonikus összhatáshoz elég csak
néhány kiegészítőt – például piros
műbor széket, narancs és sárga virágos mintájú fotelt – használni.

Stílustippek
H A tégla- és kőhatású felületek
remekül illenek a letisztult stílusokhoz is.
H A tégla- és kőhatású burkolatok
esetében a különböző árnyalatok
használatával rusztikus hatást
érhetünk el.
H Léteznek farönkre emlékeztető
burkolatok is, amelyekkel egyszerűen és gyorsan megváltoztatható
az enteriőr hangulata.

Egy kövekkel kirakott fal feldobja a nappalit

Fotó: Építők Forrása Kft.

Kurucz Tünde

A kőburkolat nagy felületen is jól mutat

vá válik a közvetlen hővel, a csapadékkal és a faggyal szemben. A szélein
foltokban nem virágzik ki a só, így a
burkolat akár tíz-tizenöt évet is kibír.”
– tudtuk meg Pőcze Gabriellától.
A hagyományos burkolóanyagok
mellett léteznek háromdimenziós,
vagyis síkból kiemelkedő kő- és
téglautánzatú betonból, gipszből
készült alternatívák is. Ezeket anyaguktól függően lehet kint és bent is
használni. Különösen jól mutatnak,
ha nagy felületen, például a nappali
egyik falán alkalmazzák őket. Nagy
előnyük, hogy viszonylag egyszerűen felragaszthatók, textúrájukban,
színvilágukban mégis természetesnek hatnak.
A lapokat flexibilis ragasztóval
vagy gipszragasztóval kell feltenni. Figyelni kell a dilatációs
hézagokra, hogy a burkolat jól
bírja a hőingadozást. Ebben az
esetben sem szabad elfelejtkezni
a csapadékkal, sókivirágzással
szemben védő impregnálásról.
Megszilárdulás – nagyjából egy

hét – után ahol szükséges – például a téglamintánál – kezdődhet
a fugázás. Nem árt tudni, hogy a
gyártók forgalmaznak saját márkájú ragasztót és fugázót egyaránt.
A tartósság érdekében érdemes
ezeket használni.

Egy kis téglatörténelem
A tégla története nagyjából egyidős
az emberiséggel. Voltak helyek, ahol
nem volt elég fa, kő, amit építésre
lehetett volna használni, de agyag
volt bőven. Kezdetben az agyagot
vízzel keverték, összegyömöszölték és
hurkákat gyúrtak belőle. Ahogy esett,
úgy puffant: szobor, edény vagy éppen tégla készült belőle. Az asszírok
a technológiát tökéletesítették: négy
centi vastag és húsz-harminc centi
hosszú agyagszalagokat készítettek,
amiket kitettek a napra. Miután megszáradt, már lehetett is használni. A
napon égetett őstéglát használták
tízezer évvel ezelőtt a babiloniak, a
hettiták és a kínaiak is.

Akciós térburkolatok
Akciós zalakerámia csempék padlólapok: 400.-/m2-től

VÁGOTT TÉGLA
HOMLOKZATBURKOLAT

2900,-/m
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MEGÉRI! ALAPTÓL A TETŐIG!
Fürdőszoba berendezések, csempék, burkolatok a meditrrán kerámia hazájából.

Szfvár, Budai út 408 • Tel.: 22/300-034
www.epitokforrasa.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ellenséges érzéseket táplálhat egyik fiatalabb
rokona iránt anélkül, hogy ennek tudná az okát. A
legjobban teszi, ha megpróbál felülkerekedni ezen
az érzésen, mert kettőjük kapcsolata gyümölcsöző
is lehet, ha már túljutottak az érzelmi kétségeiken.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Alig pihen, szinte semmire és senkire sem jut ideje a
munkáján kívül. Családjára, szeretteire is szánjon időt,
ne csak a munkának, az üzleti életének. Olyan emberek
társaságát keresse, akik osztják az Ön nézeteit

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

HATÉKONY MEGOLDÁS A HIDEG ELLEN:
VÁLASSZON
KONVEKTORKÍNÁLATUNKBÓL!
Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220
www.hollander.hu • Keress bennünket már a Facebookon is!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bízzon jobban ítélőképességében és a döntéseiben! A
pénzügyeiben érdemes tájékozottabbnak lennie, mint
eddig. Érzelmei látszanak az arcvonásain, távolról
látszik, ha valami nincs rendben, vagy ha valamivel
nem ért egyet.

Vigyázzon arra, hogy ne tegyen meggondolatlan
lépéseket! Ne engedje, hogy az önuralma körüli
problémák rátelepedjenek a gondolataira! Mostanában nagyon elfoglalt, de ha a figyelmét a munkájára
összpontosítja, minden rendben lesz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A türelme nincs mostanság a kellő magaslaton. Előfordulhat, hogy szorít a határidő,és meggátolja valamilyen
külső körülmény abban, hogy a tervezett időre véghezvigye elképzeléseit. Érdemes jó előre belekalkulálni az
esetleges csúszásokat, hogy ne legyen fennakadás.

Ne hagyja semmilyen helyzetben elbizonytalanítani
magát, bármilyen témáról is legyen szó! Valószínű,
hogy kételyek gyötrik. Talán egy kis elkülönültséget
érez az életében, amely érzelmi pangást és mély
nosztalgikus hangulatot eredményezhet.

12

FehérVár

Egyház

2015. november 5.

Fehér és sárga lesz a megújuló bazilika

helyenként pótolni kell a vakolatot, cserélni a rézbádog lemezeket,
kicserélni a lábazatot – tudtuk
meg Csány Zoltántól, az egyházmegye főépítészétől. A bazilika
előtti régészeti ásatások kapcsán
felmerült, hogy a székesegyházban is lesznek ásatások, ennek
részleteiről azonban még folynak
a tárgyalások. Az már biztos,
hogy az épület színe mélysárga és
törtfehér lesz, az állványozás alatt
már látható a színezés. A barokk
korban épült templom eredeti
színezését nem lehetett megállapítani, ugyanis a harmincas években
új vakolatot kapott. A korabeli
dokumentumok alapján fehér
színű volt.

László-Takács Krisztina
A Szent István-bazilika tetőszerkezetének
felújításával már elkészültek, jelenleg a homlokzat rekonstrukciója zajlik. Március végére
már teljes pompájában láthatjuk az épületet.

A tetőszerkezet megrogyása miatt 2014
július elején leomlott a templom egyik
fő homlokzatai eleme, emiatt a bazilika
erőjátéka átrendeződött, a falazott
szerkezetek és ezzel együtt a belső
tér, a freskók is veszélyeztetve voltak.
Gyorsan kellett reagálni a problémára, ezért miután biztosították a tető
további stabilitását, elkezdődött a
bazilika teljes szerkezeti és homlokzati
felújítása. Ennek finanszírozására 380
milliós rendkívüli támogatást kapott
az egyház az Orbán-kormánytól, de
Székesfehérvár önkormányzata is
hozzájárult a munkálatok finanszírozásához százmillió forinttal. Emellett
magánadományok, civil szervezetek
segítették az épület rekonstrukcióját.

Fotó: Kiss László

Komoly összefogással újul meg az
egyházmegye főtemploma: Magyarország kormánya jelentős támogatást adott a szükséges munkák
elvégzéséhez, de civil szervezetek,
egyházközségek és magánemberek is adományokat ajánlottak
fel. A napokban érkezett meg az
egyházmegyéhez az a százmillió

Bár márciusra lekerül az állvány a székesegyházról, elképzelhető, hogy az épületben hamarosan ásatások kezdődnek

forint, amellyel a város támogatja a
bazilika megújítását.
Az egy éve megkezdett munkálatok egy részét már befejezték:

megújult a tetőszerkezet, most a
homlokzatot és a lábazatot újítják
meg. Restaurálják az összes kőelemet, a szobrokat. Javítani illetve

Nemrégiben a Fejér Megyei Építészkamara tagjai tettek látogatást a
megújuló bazilikában. A szakmai napra
azért is volt szükség, hogy megtekintsék az újonnan elkészült, különleges
tetőszerkezetet. „Jó irányba mennek a
dolgok, szakmailag is megelégedéssel
nyugtázzuk az itt látottakat: ez a tető
biztosan állni fog minimum ötven,
de inkább száz évig. Lenyűgöző volt
a látvány, ami fogadott bennünket,
hiszen ilyen méretű tetőszerkezetet
nem mindennap lát az ember.” –
nyilatkozta Németh László, a kamara
elnöke.

László-Takács Krisztina
1943. január 12-én mintegy százötvenezer
magyar katona halt hősi halált az embertelen hidegben a Don folyó mellett, az
urivi áttörésnél és a visszavonuláskor. Az ő
tiszteletükre emelték Pákozdon a Don-kanyar
emlékkápolnát, ahol minden évben halottak
napján püspöki szentmisével emlékeznek meg a
háborús áldozatokról.

A szentmisén rótták le kegyeletüket a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága és a Doni
Bajtársak Szövetsége képviselői.
Fucsku Sándor vezérőrnagy, az
Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnoka szerint fontos, hogy
ennek a hagyománynak kellő súlyt

A megemlékezés koszorúzással zárult

adjanak, hogy ilyen módon is emlékezzünk azokra, akik hősi halált
haltak.
Az áldozatban vállalt közösséget
hangsúlyozta a megye főpásztora, és azt, hogy ezt elfeledni nem
szabad: „A mi feladatunk az, hogy ne
felejtsük el azokat a hőseinket, akik
képesek voltak áldozatot, szenvedést
vállalni azért, hogy egy nemzetnek,
egy nemzedéknek, egy országnak, egy
népnek a sorsa jobbá váljon.” – mondta Spányi Antal az emlékezésről.
A megyéspüspök hozzátette: „Az
emlékezés megtartja az embert, az emlékezés gyökér lehet, amelyből tudunk
táplálkozni, amely összeköt bennünket
a múlttal, és remélem, hogy a jövővel
is.”

Képek: Tar Károly

„Az emlékezés megtart”

Százötvenezer magyar katona halt meg a Don-kanyarnál

Szentbeszédében a főpásztor azt a
sorsközösséget hangsúlyozta, amit
a Don-kanyarnál elesett százötvenezer magyar katona vállalt
értünk: „Amit mi tehetünk, ha rájuk
emlékezünk, hogy magunkat erősítjük.
Amikor példát veszünk róluk, mi fogunk biztosabban állni a lábunkon. Ha
értékeljük azt, ami nekik érték volt,
mi leszünk gazdagabbak. Imádkoznunk
kell értük, hogy az égi hazába segítsük
őket, hogy szabaduljon ki minden
elhunyt a tisztulás állapotából, a
mennyei seregek vezére, Szent Mihály
vezesse őket a világosság házába.”
A szentmise után Forró László, a
Királyhágó-melléki Református
Egyházkerület segédpüspöke emlé-

kezett meg a hősökről. Hangsúlyozta, hogy a szívünkben kell tovább
őriznünk a doni hősök emlékét:
„A Don mellett elesettekre úgy kell
gondolnunk, mint fiúkra, akiket szüleik
sirattak, azokra pedig, akiknek felesége
és gyermekei voltak, mint vissza nem
térő apákra kell emlékezünk. Bajtársaik
az elveszített barátot siratták bennük,
az áldozatot, akit odadobtak, magára
hagytak, akit el akartak feledtetni.”
A Pákozd melletti Mészeg-hegyen
épült emlékkápolna volt az első
olyan kegyeleti hely Magyarországon, amely nem hagyta feledni a
feledésre ítélteket, és ahol kegyelettel lehetett emlékezni az elesett
katonákra, a túlélőkre.

FehérVár
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A testet öltött reformáció

Nagy Zoltán Péter

Kutatók, tudósok, teológusok sokat vitatkoznak azon, valóban kikerült-e Luthertől az a
bizonyos irat a várkapura. A vita eredménye
igazából teljesen közömbös, mert már 498
esztendeje ezen a napon emlékeznek meg a
reformációról, illetve a protestáns közösségekben e napon ünnepelnek. Az tény, hogy
Luther kilencvenöt pontos vitairata megszületett, és az is, hogy a középkor alkonyán a
keresztény közösségekben egyre inkább nőtt
az igény az eredeti keresztény tanítás visszajövetelére, azaz a reformációra. A reformátorok
száma magas volt, akik felé szinte kiáltott a
hívők igénye az eretnekmozgalom, a kolduló
szerzetesrendek ellen vagy a tudományok,
szabad művészetek, azaz a felvilágosodás mellett. A vallásjavítási tanok szinte gombamód
szaporodtak, az egyházak sorra megújultak.
Wycliffe, Luther, Husz, Melanchthon, Zwingli,
Chandieau – csak néhány név a reformerek
közül, de volt közöttük egy, aki ellen még legnagyobb ellensége, IV. Pius pápa sem tudott
bebetonozott érveket hozni: a svájci teológus,
Kálvin János (Jean Caulvin). Egyszerűen úgy
élte életét, hogy azon nehéz volt makulát lelni.
Pius pápa Kálvinról gyakorlatilag elismerően
szólt, amikor azt mondta: „Kálvin erőssége,
hogy a pénz semmit sem jelent neki!” Fordítsuk le egyszerűen: nem lehetett megveszteget-

Fotó: wikipedia.org

A reformáció kezdetét 1517. október 31-re datálják, amikor
is Luther Márton kitűzte kilencvenöt pontból álló vitairatát a
wittenbergi vártemplom kapujára.

Kálvin így írt szeretett feleségéről: „Ennek a léleknek a nagysága erőteljesebben befolyásolja majd hátralévő életemet,
mint száz előírás, amit nem teljesítettem.”

ni. Pedig élete során a pénztelenség sokszor
mart bele, ami miatt az emberek elkerülték
őt, ez pedig fej- és gyomorfájásokat okozott
neki. A róla írt állítások, miszerint mufurc,
néha kegyetlen, goromba, hamisak voltak,

A Városi Piac új nyitva tartása:
hétfőtől–péntekig: 6–18
szombat: 6–14
vasárnap: 6–12

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
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csak az élete, szegénysége tartotta távol tőle a
kapcsolatokat. Legnagyobb életművével, amit
többször is átdolgozott, az Institutio Christianae religionis, vagyis A keresztény vallás
rendszere című alkotással és páratlan szervezőkészségével az istenfélő város tökéletes típusát hozta létre Genfben, ahol vallási vezetőnek
választották.
Kálvin János életét is úgy élte, ahogy tanította
azt másoknak. Sokat noszogatták, hogy ne
legyen magányos, keressen magának párt,
amire ő mindig ezt válaszolta: „az egyetlen
szépség egy nőben, ami megnyeri a lelkemet,
az a kedvesség, a tisztaság, a választékosság, a
takarékosság és az alázat.” Talán így érthető,
hogy sokáig nem talált párjára. Már inkább
a magányt választotta társnak, amikor rátalált a gyülekezetében élő özvegyre, aki nagy
gonddal ápolta pestistől szenvedő, lázas férjét,
amíg az vissza nem adta lelkét az Úrnak, és
hasonló odaadással nevelte két gyermekét.
Idelette de Bure ideális házastársnak bizonyult, sőt hatalmas szerelem lobbant fel benne
Kálvin János iránt. A sokat szenvedő Kálvint
türelemmel gondozta felesége, szelíd, csendes
hátteret biztosított munkájához. Három gyermeket hozott világra Idelette de Bure, de egyik
sem léphetett túl a csecsemőkoron. Három
elvesztett szerelem, három elvesztett remény.
A csodálatos asszony 1549. március 29-én, 42
évesen szenvedésekkel meghalt. Kálvin a poklot élte meg, de Istentől soha nem távolodott
el, s ezt akkori ellenségei is pontosan tudták.
A keresztény hit visszaalakítása az eredethez
testet öltött Kálvin Jánossal.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.
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Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában,
a piacnál (89 m 2) használaton kívüli
hőközpont.
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
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Vakler Lajos
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
értetlenül fogadta a Nemzetközi Rákkutató
Ügynökség (IARC), az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakosodott ügynökségének
új besorolását, amely a húskészítményeket
rákkeltő kockázatúnak értékelte. A vörös hús
fogyasztását pedig „valószínűleg rákkeltőnek”
sorolta be az ügynökség „korlátozott jelzések”
alapján.

Az IARC hivatalosan a Lancet Oncology című szaklapban jelentette
be az új besorolásokat. Miután
azonban a vörös húsnak vannak
tápláló hatásai is, a tanulmány a
nemzeti kormányokra és a nemzetközi szabályozó ügynökségekre
bízza, hogy a kockázatokat és az
előnyöket taglaló tanulmányokat tegyenek közzé. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara az európai
húsipari szakmai szervezetekhez
hasonlóan nem tartja helyénvalónak, hogy egyetlen tényezőnek,
egyetlen élelmiszer-termékcsoportnak tulajdonítsunk fokozott rákeltő
hatást. Minden élelmiszer túlzott
mértékű fogyasztása különböző kockázatokat rejt magában,
csakúgy, mint az életmód minden
egyéb, túlzásba vitt része. A WHO
jelentése is a túlzott mértékű
fogyasztás kockázataira vonatkozik. A kiegyensúlyozott étrend az
egészséges életmód egyik legfontosabb eleme, és ennek a mértékletes

Vakler Lajos
A hétvégén a magyar méhészek – 2004 után
– ismét Brüsszelben demonstráltak. Idén a
magyar polcokon olyan kínai importmézzel
kevert termék jelent meg, amelynek minősége,
fogyaszthatósága messze elmarad az általában
megszokott kiváló magyar terméktől.

Kitört a mézháború. A méhészek
állítják, hogy a Kínából az unióba
importált méz zöme olcsó ipari
hamisítvány. A méztermelők Brüs�szelben és Budapesten is demonstráltak a jelenlegi uniós szabályozás
megváltoztatásáért. Azt szeretnék
elérni, hogy hazánk módosítson az
eddigi eredetmegjelölési szabályokon, mert most a csomagoláson
csak azt kell feltüntetni, hogy a
termék a közösség területéről,
az unión kívülről, vagy innen is,
onnan is származik.
Nyerges József, a Méhészek Országos Egyesületének Fejér megyei
szaktanácsadója határozottan állítja, már jelenleg is rendelkezésre
állnak azok a módszerek, amelyekkel kiszűrhető a hamisítvány:
„Az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület minden évben vizsgálja
a mézeket. Az idén a bolti mézekből harmincnégy darab mézmintát
küldtünk Brémába, ahol Európa
legnagyobb akkreditált laboratóriuma
található. A harmincnégy mézmintából huszonkettő olyan volt, amelyeken

hús- és húskészítmény-fogyasztás
is része. Hivatalos szervezetek,
orvosi társaságok és szakemberek
is a változatos táplálkozást – benne
minden élelmiszercsoport fogyasztását – javasolják az egészséges,
változatos és kiegyensúlyozott
étrend érdekében.
Kiterjedt tudományos bizonyítékok
vannak arra vonatkozóan, hogy a
hús és hústermékek nélkülözhetetlen tápanyagforrásokat tartalmaznak. Nagy biológiai értékű
fehérjék, esszenciális aminosavak
és vitaminok forrása, amelyek
hozzájárulnak az immunrendszer
szabályos működéséhez. A vitaminok közül kiemelkedő jelentősége
van a B12-vitaminnak, amely kulcsszerepet játszik a vérképzésben és
az idegrendszer működtetésében.
Az olyan – húsokban megtalálható – ásványi anyagok, mint a vas,
csökkentik a fáradtságot. A hús
és húskészítmények tápértéke alig
helyettesíthető más termékkel a
napi bevitel során.
Az elmúlt évtizedek során Magyarországon is sokat változtak a
táplálkozási szokások, az éves sertéshúsfogyasztás például harminc
százalékkal csökkent, de a magyar
egészségügyi mutatókban nem történt javulás. Így valószínűleg nem
egy tényező felelős a gondokért,
minden bizonnyal számos egyéb
tényező kombinációja okozza a
problémákat. Az IARC több mint

Fotó: Kiss László

Kamarai válasz a WHO-jelentésre

A kamara sem hisz a vörös húsok rákkeltő hatásában

nyolcszáz különböző tanulmány
eredményei alapján sorolta be a
feldolgozott húskészítményeket az
emberre nézve rákkeltő kockázattal bíró anyagok kategóriájába, és
nem erre irányuló konkrét kockázatelemzést végzett.
Fontos, hogy a termékpálya szereplői hatékony marketingmunkával
tudják csökkenteni a hasonló
piacromboló hatásokat. Ezért van
kiemelkedő jelentősége a magyar
sertéshús kiváló minőségét garan-

Felbolydult méhkas
a megnevezés származási országként
Magyarországot jelölte meg, ezek
rendben voltak. A további tizenkettő
olyan méz volt, amelyeken a címkén
az szerepelt, hogy uniós és unión kívüli mézek keveréke. Ez gyakorlatilag
számunkra azt jelenti, hogy valahol
a Földön termett, s nem a Marson. A
vizsgálatok azt is ki tudják ma már
mutatni, hogy melyik földrészről
származik a keverék egy része, így
ki tudták mutatni azt, hogy ezek a
készítmények Ázsiából, pontosabban

Kínából származnak. Ez a keverék
nagyobb része. A tizenkettőből öt
minta gyakorlatilag olyan minőségű
volt, hogy azokat csak ipari célra
lehetett volna használni. A magyar és
az uniós szabványok sajnos megengedik azt, hogy ha a címkén feltüntetik,
hogy uniós és unión kívüli, akkor
felkerülhetnek az áruházak polcaira.
Hiszen azt nem követelik meg, hogy
megjelöljék a származási országot is.
Ami még rosszabb, hogy a keverési
arányt sem kötelező feltüntetni. A

Fotó: Simon Erika
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Fogyasztók, figyelem! A magyar méz továbbra is kiváló minőségű, kerüljük a gyanús eredetű
hamisítványokat!

táló Kiváló Minőségű Sertéshús
(KMS) védjegynek is. Ennek használatát egy szigorú szakmai minősítés után a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
(VHT) ítéli oda és engedélyezi a
kizárólag Magyarországon, magyar
alapanyagból, magyar feldolgozó
által előállított termékek számára.
Ez nyújthat többek között garanciát
és erősítheti a bizalmat a magyar
hústermékek fogyasztására. (Forrás:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)

magyar méhészek régóta kifogásolják
ezt. 2004-ben már tüntettünk ez ellen,
sajnos tizenegy év után sem változott
semmi. Ma is azt tartjuk, hogy a pontosabb megfogalmazás és információ a
fogyasztók érdekeit is védené.”
Nyerges József méhésztársaival
egyetemben nehezményezi, hogy a
hamisított méz ellen nem lépett fel
kellő határozottsággal sem a szaktárca, sem az érdekvédelmi szervezetek. A méhészek biztosak abban,
hogy a fogyasztókat megtévesztik,
és a silány minőségű méz fokozott
élelmiszer-biztonsági kockázatot
jelent. Ezért várják a NÉBIH átfogó
ellenőrzéseinek eredményeit: „Reméljük, hogy a kitartásunk előbb-utóbb
meghozza a sikert. Nagy István, a
szaktárca államtitkára vizsgálatot ígért
az ügyben. Reméljük, a kereskedelmi
áruházláncok az említett hamisítványokat leszedik a polcokról. Ha meg
tudjuk változtatni az eredetmegjelölésre vonatkozó szabályokat, és pontosan
fel kell tüntetni a csomagoláson a
származási helyet, akkor ez segítség
lesz a méhésznek és a fogyasztónak
egyaránt.”
A hamisított kínai méz miatt a
magyar méhészek tudományos
alaposságú vizsgálatot követelnek,
ebből a vizsgálatból derülhetne ki,
állítják, hogy a természetes méz
egyes összetevői nincsenek meg a
zömmel kínai ipari mézzel higított
hamisítványokban.

közéleti hetilap
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Ropogós kacsa gyorsan és egyszerűen

Kurucz Tünde

Erről a kacsareceptről elöljáróban
annyit, hogy nem kell fél napokig
a saját zsírjában sütögetni, esetleg
három órán keresztül a sütőben locsolgatni ahhoz, hogy kívül pirosas,
belül pedig omlós maradjon. Az
összes előkészülettel együtt nagyjából negyven perc alatt elkészül. A
szokásos krumpli-rizs kombináció
helyett céklát sütöttünk hozzá, ami
az egésznek – látványban és ízben
is – egy kis pikantériát ad.

Ropogós kacsamell mézes-fahéjas almával, fokhagymás céklasteakkel
(recept két főre)
Hozzávalók
A körethez:
öt-hat darab közepes vagy két
darab nagyobb cékla
három gerezd fokhagyma
ötven gramm kókuszzsír (lehet
olívaolaj is)
egy csipet só, bors
A húshoz:
fél kiló kacsamell
két darab közepes alma
három gerezd fokhagyma
egy késhegynyi őrölt koriander
vagy egész koriandermag
két evőkanál méz
egy kávéskanál fahéj
egy csipet bors
ízlés szerint só

Fotó: Kiss László

Egyszer volt, hol nem volt, a WHO-s húsbotrány
előtti időkben, amikor a kurta farkú malac még
boldogan túrt, elhatároztuk, hogy sütünk egy
kacsát. Közben – ahogy a hírműfajban lenni
szokott – beütött a krach. Módosult a lapterv:
legyen valami sertéshúsos, nagymamától való,
hagyományos recept. WHO ide vagy oda, a
magyar ember mégiscsak nagy disznóevő! Csak
hát közben kiolvadt a kacsa. Nem volt mit tenni:
elnapoltuk a disznót.

Fontos, hogy a fokhagymából mindegyik céklaszeletre jusson!

Begyújtjuk a sütőt kétszáz fokra,
légkeveréses fokozatra. A céklákat
óvatosan megpucoljuk, felkockázzuk. Közben felmelegítjük a
kókuszzsírt egy edényben, vagy
ha lusták vagyunk, a mikróban.
Elkeverjük benne a fokhagymaszeleteket. A megtisztított céklát
kókuszzsírral kikent tepsibe
tesszük, és leöntjük a fokhagymás
masszával. Figyeljünk arra, hogy
minden szeletre jusson belőle! Jöhet még ízlés szerint só és bors. Ha
ezzel készen vagyunk, már tehetjük
is a sütőbe, szigorúan a rács alá! A
rácsra tesszük majd a kacsát, így
a sercegő zsír nem a sütő aljára,
hanem a céklára fröccsen.
Most már nekiállhatunk a húsnak.
A kacsamell bőrös részét nagyjából
centinként beirdaljuk úgy, hogy
közben nem vágunk bele a húsba,
nehogy kiszáradjon. Rakunk rájuk
egy kis összezúzott fokhagymát,
egy késhegynyi őrölt vagy egész
koriandert. Nem maradhat ki a só
és a bors sem. Közben előveszünk
egy serpenyőt, amit közepes lángon
„szárazon” felmelegítünk. Nagyjából három perc múlva rátesszük a

nagyjából öt percig sütjük. Sütés
közben ide-oda mozgatjuk őket, nehogy az aljuk odaégjen. Akkor van
vége az első körnek, ha a kacsamell
mindkét fele szép, pirosas színű.
A sütőt levesszük százhetven fokra, légkeveréses fokozaton. A kacsákat rátesszük a rácsra. Innentől
kezdve a húsok nagyjából tizenöt-húsz perc alatt átsülnek. Amíg
várunk a kacsákra, két evőkanál
mézen a vékony szeletekre vágott
almát megfuttatjuk. Rádobjuk a
fahéjat is, aztán öt perc alatt készre
sütjük.
Tálaláskor egy-két szál kakukkfűvel még meg lehet bolondítani,
de ezt el is lehet hagyni, főleg ha
a család már nagyon-nagyon éhes.

A kacsamell bőrös részét nagyjából centinként beirdaljuk

húsokat, de úgy, hogy a bőrös oldaluk lefelé legyen. A zsírjuk pillanatok alatt kisül, így a szeletek ebben
pirulnak meg. Mindegyik oldalt

Ezután nincs más dolgunk, mind
bezsebelni az elismerő pillantásokat, a jóízű hümmögéseket és az
ódaszerű dicséreteket.

A kacsa végül a rácson sül meg

A koriander a kacsahúsnak enyhe, de kellemes citrusos ízt ad

Amíg a kacsa pirul, addig az almát megfuttatjuk a mézen

A kacsa kívül ropogós, belül szaftos marad. Ne rémüljünk meg, ha a színe rózsaszínes, nem
maradt nyers a hús – pont ilyennek kell lennie!
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Bulik és koncertek városszerte

Gyereksarok
Őszi népszokások
November 6. Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekrészlege (Oskola u. 7.)
Jeles napok, ünnepi szokások: Márton-napi
libazsúr. Megpróbálják a múltat a jelenhez
kapcsolni hagyományaink, ünnepekhez kötődő népszokásaink, elfeledett hiedelmek, érdekességek felelevenítésével, különös tekintettel
Fejér megye helyi sajátosságaira. Bejelentkezés
szükséges a 22 312 845/25-ös melléken.
Falevelek színes kavalkádja
November 7. 10-12 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege (Oskola u. 7.)
Őszi kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban.
A játék fiatalít!
November 7. 10 óra Hetedhét Játékmúzeum
Társasjátékos nap.
Mi a téma?
November 7. 15 óra Szent István Király
Múzeum (Országzászló tér)
Izgalmas családi foglalkozássorozat. Ezúttal
a habán kerámiák sokszínű, különleges
díszítményeivel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A foglalkozás 5-11 éves korú gyerekeknek ajánlott. Kapcsolat: Paréj Gabriella
(parej.gabriella@szikm.hu, 70 338 6169).
Mazsola és Tádé
November 7. 17 óra Alcoa-Köfém Művelődési Ház
Mazsola, a tv-ből és a képeskönyvekből jól
ismert kismalac váratlanul testvért kap.
Mazsola éppúgy, mint a gyerekek, féltékeny, hogy Manócska megosztja szeretetét
közte és az új jövevény között.
Az ördög kilenc kérdése
November 8. 11 óra Koronás Park
A Ládafia Bábszínház bábjátéka. Bábokkal való játék szerelemről, házasulásról, ördögi csalárdságról.
Négykezes kedd
November 10. 10 óra Hetedhét Játékmúzeum
Kreatív ötletek, biztató szavak, segítő
kezek: a Négykezes kedd erről szól.
Zsebmesék Kamarás Emesével
November 11. 10 óra Fehérvári Pagony
Alkotóműhely a legkisebbeknek. A
foglalkozásokon a 2-3 évesek kedvenc
mesekönyvei elevenednek meg.
Földgömbjárat Farkas Helgával és Simon
Ágival
November 11. 17 óra Fehérvári Pagony
Tematikus foglalkozássorozat az emberek sokféleségéről, szokásairól, hagyományairól, művészetéről. Havonta egy-egy kiválasztott népcsoport
részletes bemutatása történik mesével, zenével,
közös alkotással és nagy beszélgetésekkel.

2015. november 5.

Programok november 6-tól november 15-ig

Schéda Szilvia

November 6. péntek

Jógaóra
November 6., 9. és 13. 17 óra, Fehérvári Civil
Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni
vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi
Információs Szolgáltató Iroda Női klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben, polifoammal érkezzenek!
Obornik András festő kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítást Várkonyi Gábor festő nyitja meg.

November 7. szombat

Stukkó, konzol, rozetta
November 7-8. 14 óra, Szent István Király Múzeum
A hagyományos technikák és motívumok
mellett a résztvevők megismerkedhetnek a
módszerben rejlő lehetőségekkel és egy fiatal
művészpárral, Kovács Alinával és Molnár
Attilával. A foglalkozás a Múzeumok Őszi
Fesztiválja programsorozat része.

Tündérszó meseíró-pályázat
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
hetedik alkalommal hirdeti meg nemzetközi meseíró
pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában
élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit
várják e-mailben, csatolt Word dokumentumban vagy
postai úton négy példányban 2016. február 29-ig.
A pályázatra a 2001. január 1-je és 2007. december
31-e között született gyermekek meséit fogadják. A
mese mellé feltétlenül csatolják 1.) a meseíró nevét,
2.) születési idejét (év, hónap, nap), 3.) postacímét
(ország, település, utca, házszám, irányítószám), és
4.) szülei egyikének lehetőleg e-mail címét vagy
telefonszámát. A pályaművek terjedelme legfeljebb
6000 karakter (3 nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal,
irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle
megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet be.
A pályázó a mese elküldésével hozzájárul műve
bármilyen formában történő, külön ellenszolgáltatás
nélküli, későbbi nyilvánosságra hozásához. A pályázat
szellemi mecénása Lezsák Sándor költő, a Magyar
Országgyűlés alelnöke. A bírálóbizottság neves írókból
áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti
alkotással jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes
eredményhirdetés 2016. június elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat 2016. május 10-ig telefonon
vagy e-mailben értesítik, illetve névsorukat a www.
ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat
az egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti.

Buli a Color együttessel
19 óra, Szent István Művelődési Ház
Vendégelőadó: Rudán Joe (P. Mobil)
Leonardo Jam-koncert
20 óra A Szabadművelődés Háza
Könnyűzenei est.

Daily Part-koncert
19 óra A Szabadművelődés Háza
Fellép a Daily Part együttes. A tagok: Vízer
Dániel (didgeridoo, ének), Dobai István (gitár),
Mohai Győző (dob), Kiss G. László (basszusgitár). Előzenekarként a Kortársadalom nevű
formáció muzsikál.

November 8. vasárnap

November 12. csütörtök

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
A szakkör résztvevői természetes, káros
adalékanyagoktól mentes kozmetikumokat
készíthetnek. Ezúttal a szappankészítés fortélyait ismerhetik meg az érdeklődők. Következő
foglalkozás: november 12-én, 9 órától.

November 10. kedd

Szívügyünk Fehérvár
15 óra Vodafone Sportcentrum
Egészségügyi szűrőnap ingyenes tanácsadásokkal, szűrővizsgálatokkal, előadásokkal Székesfehérvár ismert és elismert szakembereivel.
Játékszalon előadás
16.30 Hetedhét Játékmúzeum
Janovszki Tamás történész, a Magyar Műszaki
és Kereskedelmi Múzeum főigazgató-helyettese Játékjárművek a Moskovszky-gyűjteményben című előadása.

November 11. szerda

Maroshegyi Csicsergő – baba-mama klub
10 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Érdekes témákkal, hasznos tanácsokkal,
meghívott vendégekkel várják a lelkes kismamákat.
Márton-napi műsoros megemlékezés
13 óra Szent István Király Múzeum (Országzászló tér)
Ünnepi köszöntőt mond Palkovics Lajos, a
Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöke és
Földi Zoltán, a Felsővárosi Általános Iskola
igazgatója. A Hermann László Zeneművészeti
Szakközépiskola előadása, majd a felsővárosi
általános iskolások ünnepi műsora után Varró
Ágnes előadásából megismerhetjük Szent Márton alakját és szerepét a néphagyományban. A
megemlékezés ingyenes tárlatvezetéssel, majd
ludaskása-kóstolással zárul.
Angyal keze nyomán született
17 óra Művészetek Háza
Csuporné Angyal Zsuzsa fazekas és mézesbábos népi iparművész kiállítása.

Kézműves és őstermelői vásár
15 óra Fehérvári Civil Központ előtti tér
Lekvárok, szörpök, szószok, sajtok, rétesek,
tej, kürtős kalács és kézműves termékek közül
válogathatnak a vásárlók.
Télen is csinosan
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai
Tagkönyvtára
Öltözködési tippek és trükkök az egyszerű,
de látványos megújulásért. Szabó Míra Emma
stílustanácsadó előadása.
Textilből szőtt álmok
17 óra Köfém Művelődési Ház
Zsolnai Tímea kiállításának megnyitója, mely
december 1-ig tekinthető meg.
A kiállítást Horváth Hella alkotó nyitja meg,
közreműködik Sábián Anna. A megnyitóünnepség után 18 órakor Kövi Szabolcs Tűzszivárvány című koncertje kezdődik.
Emlékek a régmúlt idejéből – retrókiállítás a
60-as, 70-es évek mindennapi életéből
17 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A kiállítást megnyitja Fülöp Gyula régész, a
Szent István Király Múzeum egykori igazgatója. A kiállítás december 7-ig látogatható,

Az Akóts-gőzmalom bejárása
Az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia
Támogatására újabb bejárást szervez Székesfehérváron, november 12-én 15 órakor. Ezúttal
Magyarország egyetlen favázas gőzmalmát
tekinthetik meg az érdeklődők. Az Akóts-gőzmalmot Hraska Imre, a malom egykori tanulója, majd
oktatója és vezetője mutatja be egy körülbelül
egy-másfél órás séta keretében. A bemutató a
négy éve elhagyottan álló épületben lesz, ezért a
szervezők kérik, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a résztvevők, illetve mindenképpen
regisztráljanak, mert csak harminc főt tudnak
fogadni a helyszínen. Jelentkezni a 30 607 4729es telefonszámon és a topografia@echomail.hu
címen lehet. Gyülekező a Király sori bejáratnál.

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

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át a diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész,
mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt
– újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve
az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyvének bemutatója.
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
SZÉKESFEHÉRVÁRON
a Szabadművelődés Házában
(Fürdő sor 3., 104-es terem)
2015. november 6-án (péntek),
november 13-án (péntek), valamint
november 20-án (péntek) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor 06-30-/318-4953

ÓRIÁSI ŐSZI AKCIÓ! A KÖNYVBEMUTATÓK IDEJE ALATT A HELYSZÍNEN MINDEN TANANYAGUNKHOZ INGYEN ADUNK EGY 22 EZER FORINTOS ONLINE GYAKORLÓT!
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melynek keretén belül megtekinthetik Rajcsányi László perkátai gyűjtő gyűjteményének egy
részét – többek között korabeli magyar motorok is láthatók lesznek. Szívesen fogadnak az
adott kornak megfelelő, jó állapotú tárgyakat
2015. november 6-ig. További információt nyújt
Gelencsér Anett a művelődési ház elérhetőségein: 22 501 161; info@ggmuvhaz.hu).

November 13. péntek
Székely Csaba: Bányavirág
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Vájárok társulat előadása.

Zolbert – lemezbemutató klubturné
19.30 A Szabadművelődés Háza
A zenei fellépő Zolbert lesz, aki One című
első nagylemezét mutatja be. Főszerepben a
szaxofon.

November 14. szombat

Nosztalgiadélután
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház, színházterem
A „Nem csak a húszéveseké a világ” nyugdíjasklub Erzsébet- és Katalin-napi zenés-táncos
délutánja.
A zenét Tóth Tibor (Tibiton) szolgáltatja.

Ősszel is látogatható kiállítások
„Kolonics, a sportlegenda”
Köfém Művelődési Ház
A kiállítás november 10-ig tekinthető meg, a művelődési ház nyitva tartási idejében.
Tópartis művésztanárok őszi kiállítása
Tóparti Gimnázium
A kiállításon Végvári Beatrixtól Kovács Árpádig az
iskola neves művésztanárai mutatják be
munkáikat. A tárlat november 10-ig hétköznapokon 8 és 16 óra között látogatható.
Művésztelepek kiállítása
Pelikán Galéria
A 2015-ben rendezett 3. Székesfehérvári Művésztelep (fotó-videó) és a 22. Móri Művésztelep
(kerámia) beszámolókiállítása, mely november
13-ig tekinthető meg.
Kották szibériai hadifogságból – „Hol a haláltorkán pokoltáncát járta”
Szent István Király Múzeum
Károly János szibériai hadifogságból (1914-1918)
hazamentett kottáiból hangban és képben.
Megtekinthető november 15-ig.
Színes múltidéző
Fehérvári Civil Központ (emeleti aula)
Bognár Ferenc Székesfehérvárról készült archív
képeslapok és fotók alapján készítette színes
képeit, melyeket november 15-ig lehet megtekinteni.
Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása
a királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából származó kőfaragványok és rekonstrukciós
rajzok bemutatásával. Megtekinthető november
15-ig.
A papírmerítéstől a könyvkötésig
Szent Korona Galéria
Tárlat Vincze Mátyás papírmerítő, a Mórocz könyvkötészet és a Könyvkötők Országos Ipartestülete
tagjainak munkáiból. A kiállítás november 21-ig
tekinthető meg.

Könyv- és plakátkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A kiállítás november 27-ig látogatható.
ÜvegSejtelmek
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
Németh Mariann és Keller Ági kiállítása. Megtekinthető november 27-ig.
A láthatatlan gyár/The invisible factory
Új Magyar Képtár
Sipos Eszter 2014. évi Smohay-díjas
képzőművész kiállítása. Megtekinthető
november 29-ig.
Vörös október
A Szabadművelődés Háza
Molnár Artúr fotográfus kiállítása. A tárlat
november 29-ig látogatható.
Fejér Megyei Őszi Tárlat
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.
Ötven éve történt
Szent István Király Múzeum Megyeház utcai
épülete
Kiállítás a nagyipari építési technológiák és
az ARÉV fél évszázadáról. Megtekinthető
december 13-ig keddtől vasárnapig, 10-től
18 óráig.
A gödöllői szecesszió kertje – Nagy Sándor
művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a Gödöllői
Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria
és az Iparművészeti Múzeum bocsájtotta
rendelkezésre, de néhány alkotás magángyűjteményből került a tárlatra. Megtekinthető
december 20-ig.

Én és a szecesszió rajzpályázat
A Városi Képtár – Deák-gyűjtemény ismét rajzpályázatot hirdet 7–12 és 13–19 éves diákok
számára Nagy Sándor (1869–1950) művészete
témakörében, „Én és a szecesszió” címmel. Minden Fejér megyei diák legfeljebb két bármilyen
technikájú, maximum A3 méretű alkotással
pályázhat, melynek kapcsolódnia kell Nagy
Sándor művészetéhez. Lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a pályázók a képtárban készítsék el
alkotásukat: az eredeti művek másolatát, parafrázisát, egyéni átírását. Az alkotások hátoldalán
jól láthatóan kérik feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, valamint iskolája és rajztanára nevét
és az alkotások alapjául szolgáló mű címét. Az
elkészült művek beérkezési határideje: 2015.
november 10., kedd 17 óra.
Márton-napi táncház
17 óra Táncház (Malom u. 6.)
17 órától kézműves foglalkozás, 18 órakor
gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit
vezetésével, 19.15-kor az Alba Regia Alapfokú
Művészeti Iskola junior csoportjának és a
2015. évi „Fölszállott a páva” című televíziós
népművészeti vetélkedő elődöntőjébe jutott
Pulutyka csoportjának műsora.
20 órakor táncházi mulatság. Muzsikál a
Galiba zenekar.
Márton-napi batyus bál
18 óra Városi Piac
A Fehérvári Polgárok Egyesülete és a Hagyományos Piacosok Egyesülete közös rendezvénye. A bál nyitott mindenki számára, de
előzetes bejelentkezés szükséges.
Disco 80’s
21 óra A Szabadművelődés Háza
A 80-as évek legkedveltebb diszkóslágereivel
várja az érdeklőket a két rezidens, Hargittay Gábor és Kiss György. Fellép Clay és az
Energie Voice.

Karácsonyi adománygyűjtés
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Egyesület a Székesfehérvári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központtal
együttműködve adománygyűjtést szervez,
hogy a szeretet ünnepén azok is megajándékozhassák szeretteiket, akiknek nehéz anyagi
helyzetük miatt erre nem lenne lehetőségük.
Szeretettel fogadnak december 12-ig elsősorban tartós élelmiszereket, új vagy újszerű,
jó állapotú, használható játékot, könyvet,
ruhát, cipőt, háztartási tárgyat, stb. Kérik,
hogy az adományokat lehetőleg dobozban
(pl. cipős doboz) vigyék, ne csomagolják be,
és az élelmiszerek esetében ügyeljenek a
lejárati időre! E-mail: info@ggmuvhaz.hu;
telefon: 22 501 161.

FehérVár
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Gyereksarok
Játszóház – A királyfi és a sárkány
November 14. 10 óra Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Papírgyöngynyaklánc és -medál szalvétatechnikával. Lovagvár és címerpajzs
készítése.
Rémusz bácsi meséi
November 14. 17 óra Művészetek Háza
Rémusz bácsi meséit bábokkal adják
elő. Lesz történet a furfangos rókáról, a
még furfangosabb nyúlról és a szurokbabáról. A történet Joel Chandler Harris
Rémusz bácsi meséi c. könyve nyomán
készült.
Talizmán
November 15. 11 óra Koronás Park
Hordó Henrik, Bohémia uralkodója nem
akar király lenni, ezért egy másik országba
költözik, mint ezermester. A mesében minden bonyodalom ebből származik. A játék
során sok csodás és veszélyes kaland után
kiderül, hogyan segít a talizmán megtalálni
a boldogságot.

Sportnaptár
Kosárlabda
TLI–Alba Fehérvár – PVSK–Pannonpower
November 6. 18 óra, Vodafone Sportcentrum
Kézilabda
Fehérvár KC – Érd
November 7. 17 óra, Köfém Sportcsarnok
Labdarúgás
Videoton FC – Budapest Honvéd FC
November 6. 11 óra Sóstói Stadion (barátságos, felkészülési mérkőzés)
Jégkorong
Fehérvár AV 19 – Újpesti TE (MOL Liga)
November 10. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – DVTK-Jegesmedvék
(MOL Liga)
November 13. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – HDD TELEMACH Olimpija Ljubljana (EBEL)
November 15. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Atlétika
ARAK AKTIV döntő
November 14. 9 óra Köfém Sportcsarnok
Az ARAK AKTIV versenysorozat 12. városi
döntője.
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Legutóbbi rejtvényünkben két 1956-os fehérvári hősre emlékeztünk, akik megélték
a forradalmat, s meg is szenvedték az azt követő terror bosszúját. Két fiatal a pesti
eseményekről hozta a hírt, és 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 találhatták meg a nevét:
KESZEI IMRE Ugyanennek az ifjúnak 2015 tavaszán megöregedve egy kérése volt
csak, amikor ötvennyolc év után hazajött Székesfehérvárra, ezt tudhatták meg a 2.
megfejtésben: ISMÉT FELÁLLHASSON A VÁROSHÁZA ERKÉLYÉRE
A József Gimnázium egyik tanulója a fehérvári forradalom aktív szereplője lett, történetéről a mai napig nem szívesen beszél, nyilatkozik. A 3. megfejtésben találkozhattak
a fehérvári srác nevével: CSÁNYI ATTILA. A szabadság védelmének következményei-

Rejtvény

2015. november 5.

ről a 4. és 5. megfejtésben olvashattak: A GIMNÁZIUMBAN TARTÓZTATTÁK LE ÉS
HURCOLTÁK EL ÉS MÉRTEK KI RÁ HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST
Mostani rejtvényünkben Romain Gery regényírótól, filmrendezőtől idézünk, aki
egyébként Roman Kacew néven Litvániában látta meg a napvilágot. Írói tehetségén
túl a legjellemzőbb volt rá, hogy írói álnevét igen gyakran változtatta. Ennyi nevet
nem sok ember viselt kerek e Földön: Émile Ajar, Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat,
René Deville, Lucien Brûlard és a legjobban befutott Romain Gery. A díjak osztásánál az ítészek gondosan vigyáznak arra, hogy ugyanannak az embernek csak egyszer
adományozzanak. Ez Kacew esetében nem sikerült, ő a világon az egyetlen író, akinek kétszer is odaítélték a Goncourt-díjat. 1956-ban Gary, majd 1975-ben Ajar kapta
a rangos francia díjat.
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Ökumenikus megemlékezés a Béla úton
Bácskai Gergely

„A vigasztalás evangéliumának megszólaltatása” címmel városi megemlékezés volt vasárnap délután mindenszentek és halottak napja tiszteletére a Béla úti temetőben. Az ökumenikus megemlékezést követően a résztvevők átsétáltak a megújult ravatalozótól nem messze található, Nagy Edit
szobrászművész által készített Elhunyt magzatok emlékhelyére, ahol közösen gyújtottak gyertyát.

Fotók: Bácskai Gergely

Az ökumenikus megemlékezés harangszóval kezdődött, majd Cser-Palkovics András polgármester bevezető gondolatai után irodalmi műsort adott a Szabad Színház és a Vox Mirabilis Kamarakórus. Köszönetet
mondtak a felújított ravatalozóért a Városgondnokságnak, és annak a civil kezdeményezésnek, melynek
köszönhetően „felavathatták” a Nagy Edit szobrászművész által készített Elhunyt magzatok emlékhelyét.

A megemlékezésen Bencze András evangélikus lelkész, Révész Lajos baptista lelkipásztor, Berze
János református lelkész és Tornyai Gábor katolikus pap mondott imát az elhunytakért, majd
megáldotta a Béla úti temetőkert felújított ravatalozóját

Szabó Miklós Bence

A halál és az elmúlás okozta érzelmek nagyon nehezen fejezhetők ki szavakban, különösen
akkor, ha gyerekekről vagy nagyon várt, de meg nem született magzatokról van szó. Nekik állít
emléket a temetőben Nagy Edit szobrászművész alkotása. Egy kötegnyi újságot is átáztatnának
könnyeink, ha engedjük lelkünknek, hogy megérintsenek az ilyen tragédiák.

Székesfehérvár művészetéért

Egy komplex, kutatási programon
alapuló kiállítás-, kiadvány- és
rendezvénysorozat indul ezekben
a napokban Székesfehérváron.
A program megvalósításához a
fehérvári intézmények széleskörű
összefogása mellett az országos múzeumokkal, könyvtárakkal, levéltárakkal is szükséges az együttműködés. A Székesfehérvár Művészetéért
projekt Magyarországon egyedülálló
tudományos és társadalmi kezdeményezés. Azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy a programban résztvevő
szakemberek a város ezeréves történelmét módszeresen tekintsék át.
A tudományos szakmai közösséget
történészek, művészettörténészek,
régészek, zenetudósok, néprajzosok
alkotják, céljuk a város kultúrtörténetének legfrissebb kutatásokon
alapuló minőségi bemutatása.
A projekt szakmai vezetője Marosi
Ernő Széchenyi-díjas művészettörténész lesz. Mint elmondta, a
kutatási programhoz Kralovánszky

Fotó: Bácskai Gergely

Hétéves projekt keretében mutatják be a város
kultúrtörténeti emlékeit.

Az országban egyedülálló kezdeményezést, a Székesfehérvár Művészetéért projektet sajtótájékoztatón mutatta be Smohay András művészettörténész, projektvezető, Marosi Ernő Széchenyi-díjas művészettörténész, akadémikus és Cser-Palkovics András polgármester

Alán és Fitz Jenő Székesfehérvár
évszázadai című kötetegyüttese
adhat egy jó alapot, bár a mos-

A projekt első állomása a november 7-én, szombaton megrendezésre kerülő konferencia, mely a Városháza Dísztermében kezdődik délelőtt fél 10-kor. A projektnyitón
az önkormányzat együttműködési megállapodást ír alá a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István Király Múzeum, a Városi Képtár – Deák-gyűjtemény, a Városi
Levéltár és Kutatóintézet, a Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és a Fehérvári Programszervező Kft. képviselőivel. Előadások illetve vitaaindító referátumok is lesznek, egyebek mellett a város
középkori, valamint 19. századi művészetéről.

tani projekt a hatvanas években
készített kutatáshoz képest jóval
elrugaszkodottabb lesz. Az elképzelések szerint olyan tanulmányok,
kiállítások, kiadványok készülnek
majd el 2022-ig az országban is
egyedülálló mintaprojekt keretein belül, amiknek köszönhetően
Fehérvár felkerül majd Európa
művészettörténeti térképére.
A program november 7-én indul
egy vitaindító tudományos kon-

ferenciával. 2016-ban kutatási év
indul, az első eredményeket pedig
2017-ben tárják majd a szakemberek a nagy nyilvánosság elő. A
projektet Fehérvár önkormányzata finanszírozza, bár idő közben
pályáznak is majd plusz forrásokra.
A Székesfehérvár Művészetéért
projekt 2022-ig tart. Az az év az
Aranybulla kiadásának 800. évfordulója lesz, amit emlékév keretében ünnepel majd Székesfehérvár.
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„Szívügyünk Fehérvár”

2015. november 5.

November tizedikén egészségügyi szűrőnapot szerveznek

Tanácsadások, szűrővizsgálatok,
előadások egész sora várja majd a
nagyszabású programra érkezőket. Az
általános állapotvizsgálaton túl lesz
sportsebészeti-mozgásszervi szűrés,
csontritkulás-kockázati felmérés,
anyajegyvizsgálat, táplálkozási és dietetikai tanácsadás, BMI-meghatározás,
koleszterin-, vércukorszint-, vérnyomás-, húgysav- és tüdőkapacitás-mérés, urológiai szűrés, átmozgató torna,
masszázs, újraélesztési és emlőönvizsgálati oktatás, szemészeti és szájsebészeti vizsgálat valamint dohányzásról
való leszoktatási program is.

A szűréseken közreműködő orvosok: dr.
Békefi Péter, dr. Elekes Ágnes, dr. Filkorn
Rózsa, dr. Guseo András, dr. Hönigschmied Éva, dr. Karaszi Margarita, dr. Karászi
Péter, dr. Kató Ernő, dr. Kovács László,
dr. Lampert Erika, dr. Mikola József, dr.
Mohai Tamás, dr. Rácz Lajos.

Szabolcs karnagy vezényletével. Ezt
követően a Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület gyermekcsoportjának
bemutatóját láthatják. 16 órakor a
„Szívügyünk Fehérvár” egészségügyi
szűrőnap fővédnökei – Cser-Palkovics András polgármester, Vargha
Tamás és Törő Gábor országgyűlési
képviselők – és Csernavölgyi István
főigazgató köszöntik a látogatókat. A
hagyományokhoz hűen a Szabadművelődés Háza idén is rajzpályázattal
szólította meg a téma kapcsán a
legkisebbeket, melynek eredményét
a megnyitót követően Csernavölgyi
István és Brájer Éva alpolgármester
hirdeti ki. A díjátadót követően a
kórház gyógytornászai átmozgató
tornákat, Klupács Péter mentő-technikus és Mészáros Zalán mentőtiszt
újraélesztési bemutatót tartanak. A

Fotó: Simon Erika archív

Számos rizikófaktor van, ami veszélyezteti, hogy
hosszú és egészséges életet éljünk. A szűrővizsgálatok fontosságát, a prevenció életmentő erejét
nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ennek jegyében
ismét nagyszabású egészségügyi szűrőnapra várják
az érdeklődőket. Székesfehérvár önkormányzata és
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház november 10-én rendezi meg a „Szívügyünk
Fehérvár” elnevezésű programot. 15 és 19 óra
között a Vodafone Sportcentrumban városunk
ismert és elismert szakemberei a különféle
ingyenes szűréseken, méréseken, tanácsadásokon
nemcsak a betegségek megelőzésére, de azok korai
felismerésére, a szövődmények kialakulásának
megelőzésére is felhívják a figyelmet.

A rendezvényt 15 órakor a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház kórusa nyitja meg Tóka

Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória

„Szívügyünk Fehérvár” – tanácsadások, szűrővizsgálatok, előadások egész sora várja november tizedikén a városlakókat a Vodafone Sportcentrumban

programpalettát a délután második
felében az Alba Regia Táncegyüttes,
a Felicita Kulturális és TáncSport
Egyesület valamint a Fehérvár Hangja
első győztese, Lovas Petra produkciója
színesíti. A család apraját-nagyját
igyekeznek megszólítani az eseményen. A szűrőnapon játszóházban és
csemetebölcsődében játékos formában ismerhetik meg a legkisebbek is a
helyes táplálkozás, mozgás, tisztálkodás és a környezettudatos élet alapjait. A rendezvényen részt vesznek a

területi és iskolai védőnők is, akik a
fontos életszakaszoknál vannak jelen
a családok életében.

Tudta-e?
A statisztikák szerint a születéskor várható
élettartam Magyarországon is növekszik, ami
szül egyfajta társadalmi korfát is. 2048-ra a 65
év felettiek becsült aránya 30% lesz a KSH adatai szerint, ami magával hozza azt, hogy olyan
kórképek jelennek meg, amiket kezelni kell.
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Jótékony akció a férfiak egészségéért

Kiss Árpád Tamás, Vas Miklós és
Stankovics Lilla, a Movember Fehérvár
szervezői ismertették az adománygyűjtő „bajuszparti” részleteit. Az
adománygyűjtő koncertnapnak november 28-án az Öreghegyi Közösségi Ház
ad otthont. Koncertek, szórakoztató
programok és bajusz-szépségverseny is
lesz, valamint egy előadás az újraélesztésről, illetve vérnyomás- és vércukorszintmérés. A világméterű akcióhoz
ebben az esztendőben is csatlakoznak a
Fehérvár AV19 jégkorongosai.

Látrányi Viktória
„Növessz bajuszt, és ments meg egy manust!”
– hirdeti a szlogen immár tizenkét esztendeje
szerte a világon. A Movember egy nemzetközi
mozgalom, melynek keretében férfiak egy
hónapig növesztik a bajszukat, hogy felhívják a
figyelmet a prosztatarák veszélyeire. Magyarország hét esztendeje, Székesfehérvár pedig három
éve csatlakozott az akcióhoz. Idén szűrőnappal és
bajuszpartival készültek a szervezők.

csatlakozik Székesfehérvár a Movember mozgalomhoz. Az akcióval a
nőkhöz is szólni kívánunk, hogy ők is
figyeljenek oda a párjukra.” – mondta
Östör Annamária, Székesfehérvár
egészségügyi és sporttanácsnoka.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérváron a november a
férfiak hónapja. Ennek keretében
november 14-én három szakorvos
részvételével 8 és 13 óra között a
férfiak részére szűrőnapot szerveznek a Család- és Nővédelmi
Központban. Dr. Botos Árpád,
dr. Hermann János és dr. Barabás
Tamás urológusok prosztataszűrésre várják előzetes bejelentkezés
alapján azokat az ötven év feletti
férfiakat, akik eddig nem vettek
részt szűrővizsgálatokon, vagy az
utolsó részvételük óta eltelt legalább
két-három év. Várják a negyvenedik
évüket betöltött férfiakat is, akiknek
családjában előfordult prosztatadaganat vagy bármilyen prosztatamegbetegedés. A helyszínen ingyenes
vércukorszint-, koleszterinszint- és
vérnyomásmérés is lesz.

Látványos bajuszberetválás a sajtótájékoztatón – november a férfiak hónapja

Jelentkezni és előjegyzést kérni november 9. és 12. között a 70 380 9512es telefonszámon lehet. A telefonszám
munkanapokon 8-tól 16 óráig elérhető,
és csak az akció idején hívható.
„Székesfehérváron már több éve mindent megteszünk a lakosság egészségének megőrzéséért. Ezt a célkitűzést
szolgálja és erősíti a város egészségfejlesztési terve is. A prevenció fontossá-

gát nem lehet elégszer hangsúlyozni.
Mindenkinek ajánlott, hogy éljen a
megelőzés lehetőségeivel, és adja meg
önmaga számára az esélyt a gyors
gyógyulásra. Ne felejtsük el: minél
hamarabb felismerjük a betegséget,
annál biztosabb a gyógyulás. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ingyenes
szűrővizsgálatokkal könnyebb megszólítani a hölgyeket, mint az erősebbik
nem képviselőit. Immár harmadik éve

Tudta-e?
A kezdeményezés neve az angol
moustache (bajusz) és a november
szavakból származik, amiből ki is derül
a lényeg: november hónap folyamán a
férfiak megnövesztik a bajszukat, hogy
ezzel hívják fel a figyelmet a férfiak
egészségét érintő komoly problémákra,
elsősorban a prosztatamegbetegedések, a prosztatarák magas arányára.

Országos diabétesznap Fehérváron
Látrányi Viktória
A diabétesz világnapról november 14-én
emlékeznek meg mindenütt a világon.
Ezen a napon született ugyanis Frederick
Banting, akinek Charles Besttel közös
gondolata vezetett az inzulin 1922-es
felfedezéséhez. A jeles évfordulóról
hagyományosan városunkban is megemlékeznek különböző programokkal,
most azonban országos rendezvénynek ad
otthont Fehérvár.

A diabétesz világnap alkalmából
előadásokkal, bemutatókkal és
szűrővizsgálatokkal várják az
egyesület és a kórház szakemberei, orvosai az érintetteket és az
érdeklődőket. „A cukorbetegség a
leggyakoribb anyagcsere-betegség
világszerte. A magas vércukorszint
súlyos következményekkel járhat:
emeli a vakság, az agyvérzés,
a szívinfarktus kialakulásának
kockázatát, veseelégtelenséghez
valamint amputációhoz is vezethet.
A megfelelő kezelés és életmód akár
felére csökkentheti a szövődmények
előfordulását.” – mondta el Balsay
Miklós belgyógyász főorvos,
diabetológus.
Hazánkban másfél millió ember
érintett a betegségben és van
kitéve a szövődmények veszélyeinek. „Ezért irányítjuk rá a
világnappal is a figyelmet a szűrésekre és a megelőzésre, valamint
a megfelelő életmód betartására.”
– tette hozzá Östör Annamária
tanácsnok.
A program Székesfehérvár önkormányzata valamint a kórház

Tudta-e?
A cukorbetegség fogalmát már
az ókorban ismerték, bár lényegesen leegyszerűsítve. Az akkori
vizsgálatokhoz hozzátartozott,
hogy megkóstolják a vizeletet, és
bizony cukorbajban szenvedett
az, akinek édes volt a vizelete. Az
édes vizelet akkor alakul ki, ha a
vérben a vércukor értéke hosszabb
időn át meghaladja a 9,6 mmol/
liter értéket, ugyanis ez a veseküszöb, ami fölött már a vérben
lévő cukor a vesén is átjut. Az édes
vizeletű betegeket az ókorban
leírták, és nem jósoltak hosszú
időt nekik, de előfordult, hogy
fogyással hosszú életet élhetett a
„cukrosember”.
védnökségével jött létre. „Az
ingyenes világnapi rendezvényen
huszonnyolc település egyesületei
vesznek részt, de Szerbiából és Szlovákiából is érkeznek vendégek.” –
mondta el Kovács Ilona, a Fejér
Megyei Cukorbetegek Egyesületének elnöke. Idén huszonötödik alkalommal rendezik meg az
országos diabétesz világnapot. A
rendezvény együttműködő partnere a Magyar Cukorbetegek
Országos Szövetsége. November
14-én, szombaton 10 órától várják az érdeklődőket a Vodafone
Sportcentrumba.

Még több részlet november 12-én a
Fehérvár Televízióban, a 19.45-kor
kezdődő Együtt magazinban.

AZ ÉN TÖRTÉNETEM… TALÁN AZ ÖNÉ IS?
„A férjemmel és az unokákkal
gyakran jártunk sétálni. Idővel
egyre nehezebben értettem meg
őket a zajos utcán, és sokszor
a fejükhöz is vágtam, hogy
motyognak. Eltávolodtunk
egymástól, mert már nem
tudtam részt venni a beszélgetésekben. Örülök, hogy ez mára
megváltozott.”
V. Marika, 67 éves

Ha magára vagy
szeretteire ismer,
látogasson el
hallásvizsgálónkba!

AJÁNDÉKOZZA
A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!
Victofon Belvárosi
Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 56.
Bejelentkezés:
06-22/500-053
06-30/557-1731
Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
Némethné Haász Hilda
audiológus szakasszisztens

AJÁNDÉK BÖGRE a téli estékre*
* Az akció a készlet erejéig, maximum december 11-ig tart.
Az ajándék feltétele a díjmentes hallásszűrésen való részvétel és
a hirdetés felmutatása.
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Krisztus szeretetével, Mária hűségével
Vakler Lajos

utat előttem. A falumból a karmelita rend felé több fiatal tájolódott,
akiket ismertem az elemi iskolából.
De azzal is előkészítette az Úristen
az utamat a karmelita szerzetesi
hivatás felé, hogy a győri karmeliták tavasszal és ősszel a faluban
töltöttek néhány napot, és mivel a
tanulással nem volt problémám, a
tanítóim mindig szívesen odaengedtek a segítő karmelita testvérek mellé. Így ismerhettem meg
a rendet, a szerzetesi közösséget.

járt, rendszeresek voltak a közös
imádságok és beszélgetések. Talán
ezek az élmények is segítettek,
hogy az utam egyenesen a hit, a
papi élet felé forduljon.
Van egy vízválasztó, hogy ki milyen
célt tűz ki magának? Ebben segítettek
önnek?
Negyedikes elemista voltam 1937
nyarán. Az egyik falunkból származó papi ember a karmelita rendben
megkapta a papság szentségét,
felszentelték. Ő Rábacsanakon tar-

a szüleimen kívül még a nagymamámék is velünk éltek. Ebből a közösségből hasonló korú gyermekek
közé kerülni nehéz volt. A kollégium a karmelita atyák vezetésével
működött. Hiányzott az édesanya,
hiányoztak a testvérek, de ott volt
egy karmelita atya, aki gondunkat
viselte, minden problémánkkal
hozzá fordulhattunk. Ugyanakkor
kollégista pajtásaim, rendtársaim
hasonló helyzetből jöttek, így gyorsan barátságokat kötöttünk, ami

totta az új miséjét. Abban az időben
kerültem kisbojtárnak a szomszéd
faluba. A plébános atya édesanyám
kérésére intézte el, hogy felvegyenek
a kollégiumba, ahol a karmelita rend
felé kacsingató gyerekek gimnazistaként készültek jövendő hivatásukra.
A szeminárium egy falusi kisfiúnak
egészen különleges világ volt?
A családban elég szép számmal
voltunk, hiszen a testvéreimen és

átsegített bennünket a nehézségeken. Tehát ebben a közösségben –
amely összetartó volt – nőttünk fel.
Minden egyes nap új lelki kötődést
hozott számunkra. Mindannyian
természetes édestestvérei voltunk
egymásnak.
Mikor derült ki zenei tehetsége?
Édesapámmal voltunk egy nagy
házban, egy csodálatos belső térrel
rendelkező házban, s mikor kifelé

Fotók: Simon Erika

Takács Nándor Jusztin nyugalmazott megyéspüspök, Fejér megye és Székesfehérvár
díszpolgára 1927-ben született Rábacsanakon, tízgyermekes földműves családban.
Középfokú tanulmányait a Karmelita rend kis
szemináriumában végezte. 1943-ban tette le
első, 1948-ban örök fogadalmát. Hatvannégy
esztendeje, 1951. október 28-án szentelték
a Győri Egyházmegye papjává. Püspökké
szentelése Esztergomban, 1989. február 11-én
történt. 1991 őszétől 2003-ig a Székesfehérvári Egyházmegye kormányzója.

A liturgiában olyan erő rejlik, amely minden nehézségen átsegítette Takács Nándort

Ön egy tízgyermekes család nyolcadik
gyermekeként választotta magának a
papi hivatást.
Az Úristen választja ki a hivatást.
Legfeljebb érzékeli a fiatal, merre
kell mennie, hogy a földi létben betölthesse küldetését, amit vallásos
nevelésénél fogva és emberi adottságát tekintetbe véve is betölthet.
Magamról azt mondhatom, hogy az
Úristen előkészítette, kisimította az

Az Úristen rajtam kívül intézte és
rendezte a sorsomat.
A földi emberek közül ki egyengette
útját?
Édesanyám testvérbátyja szintén
papi ember volt. A győri egyházmegyéhez tartozott. Akkoriban,
amikor kisgyermek voltam, még
káplánkodott, aztán plébános lett,
és a nagymamánál sokszor találkoztunk. Amikor Rábacsanakon
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közéleti hetilap
mentünk, kérleltem, hogy menjünk
fel oda, ahonnét valami egészen
szép muzsika szólt. Utólag azonosítva a helyzetet, templomban
voltunk, és az orgonamuzsika volt
az, ami életre keltette bennem a
vágyat, hogy később megtanuljak
a hangszeren játszani. Faluhelyen
egy gyermeknek, aki ráadásul szegény parasztcsaládban nő fel, már a
gondolat is istenkísértés volt, hogy
valaha is zenei nevelést kapjon. Pedig hát a hangom, ahogy a tanítóim
mondták – és az indexem szerint
is – kitűnő volt. Nagyon szerettem
énekelni, ahogy a családomban
mindenki. Édesapám autodidakta módon citerázott és hegedült.
Senki nem tanította sem őt, sem a
testvéreimet, akik később szintén
belekóstoltak a zenélésbe. Mindannyiunkban volt egy természetes
affinitás és vonzódás a zenéléshez,
az énekhez. Harmadikos elemista voltam, amikor advent idején,
a hat órai adventi mise után, az
előadások előtt ott maradtam az
iskolában, és a tanteremben lévő
harmóniumon elkezdtem pötyögtetni a „Harmatozzatok” és az
„Ébredj ember” dallamait. Nagyon
örültem neki, hogy az ujjaim mozgatásával dallamot tudok „varázsolni” a dobozból. Itt indult el a zenei
pályafutásom, hogy aztán amikor
Keszthelyre kerültem a karmelitákhoz, autodidakta módon ugyan, de
elkezdjek először harmóniumon,
majd orgonán játszani. Kedvencem
Bach és Liszt művei voltak. Nagyon
sokat gyakoroltam, így amikor
Budapestre kerültem, már egészen
jól játszottam.
A mesterei bátorították?
Igen, kiváló emberek segítettek.
Miután Budapesten, a központi szemináriumban folytattam tanulmányaimat 1950-ben, Gergely Ferenc,
Pécsi Sebestyén, Virág Endre,
Kopeczky Alajos – mind- mind magasan kvalifikált orgonaművészek
– voltak a tanáraim, nekik köszönhetően több-kevesebb időt járhattam órákra. Így kaptam lehetőséget
arra, hogy az Úristen által nekem
ajándékozott tehetséget kiteljesítsem. Amikor végeztem a Hittudományi Akadémián, úgy alakult a
sorsom, hogy a kispapoknak énektanára, kórusvezetője lettem, majd
tizennégy éven keresztül hivatásos
kántorként az ország különböző
településein kamatoztathattam
megszerzett tudásomat.
1951-ben szentelték pappá.
Különös körülmények között
szenteltek bennünket. Általában
a törvény az az egyházban, hogy
a huszonnegyedik vagy a huszonötödik év előtt ne szentelődjenek,
hogy éretten legyenek szolgálatukban elfogadottak a kispapok.
Amikor mi az ötödik évfolyamot
megkezdtük, rendkívüli feszültség
volt az egyház és az állam között.
1950-ben hurcolták el a szerzeteseket, 1951-ben és 1952-ben pedig
vidéki szemináriumokat szüntetett
be a pártállami vezetés. Amikor
1951 szeptemberében bevonultunk
a Központi Szemináriumba, egy-két
hét elteltével felhívást kaptunk
püspökeinktől, hogy október-november környékén, idő előtt lesz
a papszentelés, amely csak 1952
júniusában lett volna esedékes.
Ekkor már diakónusok voltunk,

azaz a papság előtti fokozatot már
megkaptuk, hogy bármi történjék
velünk, ha elhurcolnak, börtönbe
zárnak, nem engedik hivatalosan
tovább folytatni a tanulmányainkat, legyünk felszentelve, hogy

hitoktatásban is részt vettem – bár
a templomokban hivatalosan nem
prédikálhattam. Szerencsés voltam,
hiszen az énekeken keresztül a
fiataloknak és a felnőtteknek is
elmagyarázhattam, mit jelente-
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kizártak engem a püspöki rendből:
a mi ötfős csoportunk – öten lettünk új püspökök – kinevezéséhez
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
Elnökének hozzájárulására volt
szükség a Vatikán kinevezése mel-

A zene és az ének több mint nyolcvan esztendő múltán is meghatározó része életének

így egyházunknak és a híveknek
nagyobb hasznára lehessünk. Ez
egy hihetetlen koncentrált és fokozott készülődést jelentett, hiszen
szeptembertől október végéig
kellett ezt a közvetlen felkészülést
megtennünk, Ebben benne voltak
a lelkigyakorlatok közösségben,
de többnyire egyedül készültünk
a papi szolgálatra. Nagyon sok
tennivalónk és tanulni valónk volt
még. Meg kellett tanulnunk az igehirdetés módjait, mozgástechnikát,
gyakorolnunk kellett a születést,
a születési és a halálozási egyházi
törvények hiteles bemutatását. A
vizsgák és a vizsgálatok után így
lettünk felszentelt pappá.
Meddig kellett várnia ebben a helyzetben a teológiai doktorátusára?
1954-ben történik meg. A doktori
disszertációm címe, amit a Mária-dogmatika tanából választottam: „Vajon szép volt-e a boldogságos Szűzanya, az Úr édesanyja
emberileg szólva is?”
1959-ben száműzték, mivel nem
lett békepap. Miként élte meg ezt az
időszakot?
Nehéz volt, de az Úristen a szüleimen keresztül derűs lelkületet örökített át. Nem volt mindig könnyű,
amikor egyik helyről a másikra
kellett mennem. Az állami hatóságok sokallták, hogy mindenhol
felnőtt énekkart, gyermekkórust
szerveztem, és azokon keresztül a

nek a zsoltárban énekeltek, mit
jelentenek a kánonszövegek, a latin
nyelvű kórusművek. Ebben nagyon
sok örömem volt, tulajdonképpen
pótolta azt, hogy hivatalosan nem
prédikálhattam. Utólag visszagondolva, annak is nagyon örülök,
hogy megismerhettem az ország
jó néhány tájegységét, az ott élő
embereket, lelkületüket. Talán az
Úristen így készített fel azokra a
feladatokra, amik rám vártak, amire engem szánt, hogy egyszer majd
egy vármegyére kiterjedő egyházmegyét vezessek.
Újra kellett kezdenie, amikor 1973-ban
rehabilitálták?
Nem. Vállaltam, hogy Damoklész
kardja ott van a fejem felett: prédikáltam vasárnap és ünnepnapokon.
Nem politizáltam, hanem a keresztény hit tételeit valamint az abból fakadó erkölcsi magatartást igyekeztem
a hívek elé tárni. Tizennégy év után
Dömsöd községből Magyaróvárra helyeztek. Reaktivált a megyéspüspök,
káplán lettem, mikor már huszonkét
éve felszentelt pap voltam.
1989. február 11. jelentős dátum az
életében?
Ebben az időben a győri Teológiai Főiskolának voltam tanára és
a kispapok lelki nevelője. Soha
életemben meg nem jelent előttem,
hogy a karmelita rend tagjaként
valamikor is püspök lehetnék. Az
1959 óta történt események szinte

lett. A Vatikán és a Magyar Állam
között több mint egy évig húzódott
a tárgyalás a kinevezésünkről,
mert az állam eredendően másokat
akart, és mást akart a Vatikán. Végül kineveztek bennünket – talán
már idehaza is alkalmas lett az
idő a felpuhult államszocializmus
idején az elfogadásunkra.
1991. október 8-tól Székesfehérvár
megyéspüspöke.
Számomra egy teljesen új terület
volt ez. Az a tény, hogy egy egyházmegyét kell irányítani, gondját viselni anyagiakban, lelkiekben, szellemiekben, külön a kispapjainkra
és papjainkra figyelni, híveinkben
az új lehetőségek között megtartani
azt az utat, hogy minél teljesebben
bekapcsolódjanak az egyházmegye
életébe, erre sehol nem tanítottak
bennünket.
Mindenszentek ünnepét, halottak
napját követően vigaszt vagy reményt
adna azoknak a hittel élő embereknek,
akik ilyentájt rászorulnak a jó szóra?
A vigasz és a reménykeltés édestestvérek. Az isteni erények
között ugyan nem soroljuk fel a
vigasztalás képességét, a remény
azonban ott van. A hit a remény
és a szeretet. Biztatom a nem hívő
embereket is, hogy a jobb, a szebb
az egészségesebb, a boldogabb élet
reménye mindig előttünk van, de
sok mindent tehetünk mi magunk
is ennek érdekében.
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Közélet

Lehalászták a Csónakázó-tavat

Stefkó Krisztina, Bácskai Gergely

A víz leeresztése közben lehalászták a hétvégén
a Csónakázó-tavat. A tó rehabilitációja a meder
szikkadása után, a tél végén kezdődhet a meder
kotrásával. De felújítják a partfalat is, illetve egy
sétányon körbesétálhatóvá teszik a partot.

halakat a mederkotrás és az újratöltés
után visszatelepítik a tóba.
A mederből a Varga-csatornán keresztül több mint 52 ezer köbméter vizet
eresztettek le, hogy a tómeder szikkadása után, a tél végén megkezdődhessen
a kotrás. A leeresztés a múlt héten
kedden kezdődött. Ahogy csökkent a
vízszint, egyre több meghökkentő tárgy
került felszínre. Több kerékpárt, szemetes kukát, egy feltört széfet, WC-kagylót,
műszaki cikkeket és különböző használati tárgyakat rejtett a tófenék a rengeteg
behajított szemét mellett.
Fontos ismét felhívni a fehérváriak
figyelmét: vegyék komolyan a kihelyezett táblák szövegét, mely szerint tilos és
életveszélyes a tó medrébe lépni, hiszen
az alján 40-50 centiméter mély, szemét-

Megmozdult a város: nem mindennap láthatunk tavat „belülről”

tel és üvegszilánkokkal kevert iszap van,
mely súlyos sérüléseket okozhat.

Sok érdeklődőt vonzott vasárnap a
tópartra a lehalászás, amit a Széchenyi István Horgász Egyesület végzett
el. Óriási példányok is előkerültek. A

Fotók: Bácskai Gergely

Talán még a szakembereket is meglepte a lehalászáskor, hogy sok mázsányi 30-40 kilós busa volt
a tóban. Mellettük néhány 10-13 kilós amúr, sok
ponty, keszeg, kárász, naphal és törpeharcsa is
gazdagította a halállományt. A halakat a mederkotrás és az újratöltés után visszatelepítik a tóba.

Nem véletlenül nem lehetett bemenni a tóba: a képen csak az „apróságok” láthatók, de előkerült bicikli is az iszapból

A felújítás után ismét megnyílik a
lehetőség a tavon a csónakázásra,
melynek kiszolgálására egy csónakház építése is szerepel a tervekben.
Tárgyalnak a VVSI-vel is, hogy szezonális jelleggel legyenek edzések a
Csónakázó-tavon a fehérvári gyerekeknek, ahogy az évtizedekkel ezelőtt
is történt.
A Csónakázó-tó rehabilitációja az Orbán-kormány
döntése alapján állami támogatásból, mintegy
kétszázmillió forintból valósul meg. Ebből az első
ütem, a mederkotrás és a partfalerősítés 113
millióba kerül. A Csónakázó-tó megújítása egy
sokkal nagyobb projekt, a Sóstó Természetvédelmi
Terület rehabilitációjának része. Ez utóbbira 3
milliárd 850 millió forintos állami támogatást
kapott Székesfehérvár a kormánytól.

A kooperatív-duális koncepció célkitűzése, hogy a Dunaújvárosi Főiskola képzései a munkaerőpiaci igények alapján
fejlődjenek, miközben regionális szinten erősödjenek a szakmai együttműködéseink a piaci szereplők képviselőivel.
Jelen projekt során a partnerek fő feladata a gépészmérnök és mérnökinformatikus képzéseken belül duális
képzések kialakítása, módszertanának kidolgozása, tananyagának előállítása és a képzők felkészítése, a konzorcium
és a gyakorlati helyek képviselőinek aktív jelenlétével és szakmai partnerek bevonásával. Teszik ezt úgy, hogy 12
tananyagot kidolgoznak, és 50 képzőt kiképeznek két megyében. A hallgatók a gyakorlóhelyen töltött idő alatt
tantárgyaikat és kurzusaikat online tananyag segítségével teljesíthetik, valamint a képzők képzését is ilyen online
tananyag teszi hatékonyabbá, elősegítve az újonnan belépő képzők felkészítését a későbbiekben.
November 18-án megrendezésre kerülő rendezvényen mutatjuk be a mostani felvételi eljárás sajátosságait és
lehetőségeit, illetve a Dunaújvárosi Főiskola duális képzését.
Pályaorientációs rendezvények keretében igyekszünk bemutatni a képzés nyújtotta lehetőségeket a harmad- és
negyedéves középiskolai diákoknak, amelynek helyszínei a József Attila és a Nemes Nagy Ágnes kollégiumok
lesznek ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Továbbra is lehetőség van minden olyan vállalkozás jelentkezésére a programba, akik a kifejlesztett duális
képzésben oktatási feladatokat vállalnának.
Amennyiben többet szeretne megtudni a régióban működő duális képzési lehetőségekről, a rendezvények helyszínéről és a pontos programokról tetszikelje facebook
oldalunkat vagy látogasson el weboldalunkra, ahová folyamatosan töltjük fel a
legfrissebb információkat!

www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A J

BE

Vakler Lajos
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Hangversenybérlet
a szimfonikusokkal
László-Takács Krisztina

Smohay János, az 1975-ben elhunyt kalaposmester és festő végrendeletében a Szent István
Király Múzeumot bízta meg, hogy nevében
alapítványt tegyen, s vagyona kamataiból
tehetséges fiatal, lehetőleg székesfehérvári
képzőművészek számára díjat, illetve ösztöndíjat adjon.

Csütörtökön indul az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar új hangversenybérlet-sorozata.

Sipos Eszter tudatos történetei párhuzamosan kutatják a múltat és a jövőt

ezek munkáinak alapjai. Tekintve, hogy
János jelenleg Bécsben ösztöndíjas egy
kortárs képzőművészeti kurzuson,
rendhagyó módon tudjuk átnyújtani
neki a Smohay-díjat.”
A díjátadón Tatai Erzsébet nyitotta meg Sipos Eszter, a tavalyi
Smohay-díjas képzőművész „A
láthatatlan gyár” című kiállítását

Fotók: Simon Erika

A neves művészettörténészekből
álló kuratórium 1981-ben adta ki
első ízben a rangos elismerést. Az
idén Izinger Katalin művészettörténész, a Szent István Király Múzeum
kiállítási osztályának vezetője jelentette be a 2015-ös díjazott személyét: „Székesfehérvár nagy büszkesége,
hogy idén harmincnegyedik alkalommal tud a Szent István Király Múzeum
Smohay-díjat adományozni. Harmincnégy év alatt számos harmincöt év
alatti kiváló képzőművész érdemelte ki
ezt a rangos elismerést. Fantasztikus a
művésznévsor. A kuratórium büszke
lehet, hogy olyan alkotókat jutalmazott, akik ma már nemzetközileg is elismert művészek. Idén Brückner János
érdemelte ki az elismerést, aki sokféle
műfajban bizonyította tehetségét,
rátermettségét. Festményeket, digitális
fotókat, printeket, installációkat készít,
sőt utcai akcióiról is híres. Főleg a társadalomban létrejött legendákra figyel,

FehérVár

A rendhagyó díjátadón Izinger Katalin köszönti Brückner Jánost, az „alkotót”

az Új Magyar Képtárban. A tárlat
Kelet-Közép-Európa közelmúltját,
emlékezetpolitikáját és valóságos
tapasztalatának ellentmondásos
viszonyát dolgozza fel egy titkos
magyarországi földalatti lőszergyár
átalakulásának történetén keresztül. Sipos Eszter olyan kérdésekre
keresi a választ, hogy vajon a közelmúlt társadalmi változásai mennyiben gyökereznek a hidegháborús
félelmekben, illetve az álcázás és
az elfedés berögzült szokásaitól
mennyire tud megszabadulni egy
közösség. Az installáció bunkerbejáratot idéző épületelemeivel megeleveníti a hidegháború korszakát,
miközben a hely jelenlegi történetei
vizuálisan és hangelemekben is
körbeveszik a teret. A film, a fotó, a
rajz egyaránt része a kiállításnak.
„Egy ilyen tárlaton az ember be tudja
mutatni, hogy éppen milyen fázisban
van a munkája – mondta Sipos Eszter. – Ez nagyon fontos, mert mostanában olyan munkákat csinálok, amelyek
komoly háttérkutatással járnak együtt.
Vannak olyan időszakok, amikor kutatok, s nem áll össze úgy az anyag, hogy
kiállítást csinálhassak belőle. Ezt most
odáig toltam, hogy a jelenlegi kutatásaimat pont be tudjam mutatni, hogy a
kiállításon egységes egészet alkossak.
Arra a munkametódusra, mely tetten
érhető a tárlaton, tudatosan készültem.
Olyan történetet szándékoztam megmutatni, amelyhez személyes kötődésem van, amit azonban a munkáimban
szeretnék feloldani. Távolságtartással
kezelem a személyes eseményeket,
ezáltal az a fajta gondolkodásmód,
amely a felmenőim életét meghatározta, elmúlóban van bemutatva. Talán ez
izgalmas lehet mindenki számára.”
A kiállítás az Új Magyar Képtárban,
a Megyeház utca 17. alatt november
9-ig tekinthető meg.

Brückner János 2009-ben Köztársasági
Ösztöndíjat, 2011-ben Barcsay-díjat,
a Ludwig Alapítvány Ösztöndíját kapta.
2015-ben Derkovits Gyula-ösztöndíjas.
A kortárs képzőművészet egyik meghatározó magyarországi alakja. Alkotásaiban döntő részben táblaképekkel
jelentkezik és számítógépes animációval foglalkozik. Műveit az úgynevezett
lipcsei iskola hatásai mellett az irónia
és az abszurd humor jellemzi.

Igazi komolyzenei csemegét ígér
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar új, felnőtteknek szóló hangversenybérlete, amit az 1946-ban
alakult Székesfehérvári Állami
Zenekonzervatórium igazgatójáról, a 110 éve született Farkas
Ferenc Kossuth- és Erkel-díjas
zeneszerzőről neveztek el. A
négyalkalmas kulturális sorozat
első koncertjét november 5-én,
csütörtökön este fél nyolckor
tartják a felsővárosi Szent Sebestyén-templomban, ahol Franz von
Suppé Requiem című darabját
hallhatja a nagyérdemű, neves
szólisták közreműködésével.
Az osztrák zeneszerző e művét
Magyarországon most adják elő
először.

Fotó: Simon Erika
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A Farkas Ferenc hangversenybérlet illetve
a koncertekre szóló jegyek a Vörösmarty
Színház jegyirodájában kaphatók

A sorozat 2016. január 1-jén
újévi koncerttel folytatódik, majd
március 18-án Skandináv est lesz
Bogányi Gergely Kossuth-díjas
zongoraművész közreműködésével, ahol felcsendül Sibelius
Finlandiája és Grieg Holberg
szvitje is. A hangversenysorozat
május 6-án a megújult Szent István-bazilikában zárul, ahol Haydn
Te Deuma, D-dúr „A reggel” szimfóniája és Harmoniemesse című
műve hangzik el.

Gyerekénekesek kerestetnek!
Táncdalok zenekari kísérettel történő
előadására keres gyerekénekeseket
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A
felhívásra hét és tizenegy év közötti
lányok jelentkezését várják, akik
tudnak és szeretnek is énekelni.
Jelentkezni november 15-ig lehet Kozáriné Szabó Szilvia zenekari titkárnál
a zt@arso.hu e-mail-címen vagy a 70
682 0238-as telefonszámon.
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Itt az utánpótlás: Hajrá, Pulutyka!

Látrányi Viktória

Ugye emlékeznek még a tavalyi év
izgalmas pillanataira, amikor együtt
dobbant a fehérváriak szíve? Szorítottunk, szavaztunk és hajráztunk
az Alba Regia Táncegyüttes felnőtt
csoportjáért. Idén folytatás következik, hiszen a legifjabbak továbbjutottak a népszerű tehetségkutató
műsor elődöntőjébe. A Fölszállott
a páva már számos szép pillanattal
ajándékozta meg a nézőket, de azt
is bizton állítják a résztvevők, hogy
a fellépők számára is örök emléket,
nagy lehetőséget jelent a műsor.
Profizmus és óriási lelkesedés –
ez fémjelzi továbbra is a fehérvári

Képek: Körtvélyes Tivadar

A Fölszállott a páva tehetségkutató 2015ben sem marad fehérvári táncosok nélkül.
Ország-világ szívébe zárta a táncegyüttest
már tavaly is. Az MTVA és a Hagyományok
Háza közös népzenei és néptáncos tehetségkutató műsorának harmadik évadában több
mint kétezer hat és tizennégy év közötti ifjú
tehetség állt a szakmai zsűri elé, idén ugyanis
a gyermekeké a főszerep. Városunkból is az
utánpótlás száll ringbe: az Alba Regia Alapfokú
Művészeti Iskola Pulutyka csoportját nevezték
a tehetségkutató műsorba. A próbák már
javában zajlanak, az őszi szünetben is ropták a
kis táncosok. Szükség is lesz minderre, hiszen a
zsűri döntése értelmében rábaközi produkciójukkal továbbjutottak a fehérváriak.

Apró csizmák, kis masnik és pergő ritmusok – folyamatosan próbál a Pulutyka

táncosok produkcióját. No és
persze jól működő csapatmunka,
hiszen a felkészítők felelőssége is
órási, de ahogyan azt a zsűri is kiemelte, ráéreztek minderre, a produkció összeállítása során pedig
a gyerekekre szabták a feladatot.
Minden a helyén volt, színvona-

las, jól összeállított és jó hangulatú műsor keretében mutatkozott
be a Pulutyka. Ahogy a gyerekek
fogalmaznak: „Az a legfőbb, hogy
jól érezzük magunkat.” A produkciót látva ez teljesült. A gyerekek
közül legtöbben óvodás koruk óta
ropják a táncot. Sokuknak már a

szülei és a nagyszülei is az Alba
Regia Táncegyüttesben táncoltak.
A Pulutyka csoport vezetői Majoros Róbert és Majorosné Szabó
Veronika.

Élő adás november 27-én 20.35-től a
Dunán!

MEGHÍVÓ
A SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelési Osztálya ezúton értesíti a tisztelt társasházi számvizsgálókat, számvizsgáló bizottsági tagokat, tulajdonosokat, hogy
fórumot rendez.
Időpont: 2015. november 25. 17 óra
Helyszín: SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. Nagytanácsterem

Munkával telt az őszi szünet a Táncházban

Programajánló
November 14-én Márton-napi táncház lesz a Malom utcában. Muzsikál a Galiba zenekar. 17 órától kézműves foglalkozás, 18 órától gyermekjátszó várja az érdeklődőket. 19 óra 15 perctől az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportjának és
a 2015. évi Fölszállott a páva című televíziós népművészeti vetélkedő elődöntőjébe
jutott Pulutyka csoportjának műsora lesz látható, amit 20 órától táncházi mulatság
követ.

Témakörök:
• A SZÉPHŐ Zrt. megújult Társasházkezelési Osztályának bemutatása
• Társasházak villamoshálózatának felülvizsgálata, amperbővítés kérdésköre
Előadó: Sellei Gábor, Villamos Biztonságtechnikai Felülvizsgáló
• Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014.(XII.5) BM. Rendelet) társasházakra vonatkozó szabályozások ismertetése
Előadó: Katczer László ny. tű. alezredes
• Tájékoztató mellékvízmérők cseréjéről, hitelesítéséről, a felhasználók
költségeiről
Előadó: Hegedűs Sándor, SZÉPHŐ Zrt. Társasház-kezelési osztályvezető
• 146/2014. (V.5.) Kormány rendelet ismertetése felvonók felújításáról
Előadó: Kész Ottó, ALBA-LIFT Kkt.
• Kérdések-válaszok
Jelenlévők a SZÉPHŐ Zrt. részéről:
Dr. Vajda Ádám stratégiai igazgató
Dr. Németh Mátyás ügyvéd
Hegedűs Sándor társasház-kezelési osztályvezető
Társasházi ügyintézők
Társasház-kezelési adminisztrátor

A gyerekek szerint a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat. Mindez a próbákról sem hiányzik: a
szakmai munka, a felkészülés jókedvűen telik.

Előzetes regisztrációhoz részvételi szándékát kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:
06-22/541-300/3013
06-70/492-0699
szakonyine.anita@szepho.hu

közéleti hetilap

Történelem
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 11. rész
Lukács László
Két adat is tanúskodik a kisebb kihágást elkövető
székesfehérvári molnárok megszégyenítő büntetéséről, a „nyilvános förösztés”-ről.

A pékek 1751-ben bepanaszolták
a molnárokat, hogy nem őrölnek
nekik fehér lisztet, ezért nem tudnak
fehér zsemlyét sütni. A városi tanács
50 forint pénzbírság és „nyilvános
förösztés” terhe mellett kötelezte

téren álltak. Ha a zsemlyék súlyát
ellenőrző piaci bíró súlycsonkítást
állapított meg, a pék összes áruját
azonnal elkobozta és a közeli Palotai-kapunál a vár vizesárkába szóratta. 1771-ben a pékeknek megtiltották
a mindenszentek napjára sütött
fonott kalács (Heilige Stritzl) készítését. Ausztriában, Németországban
hasonló nevű (Allerheiligenstriezel,
Seelwecken, Seelenlaibl) ünnepi
kalácsot ma is sütnek.

lékül. Hagyomány szerint az 1842-es
évszámú rézpénzt a vándorszínész
Petőfi Sándor szögezte a tuskóra.
A vastuskó a XIX. század második felében egy belvárosi vendéglő cégére
volt. Párhuzamai az egykori Habsburg Birodalom céhközpontjaiban
(Pozsony, Győr, Buda, Szekszárd,
Pest, Arad, Temesvár) találhatók
meg. Előképük valószínűleg a bécsi
Szent István templom közelében ma
is látható vastuskó (Stock im Eisen).

dulása napján jelképes vándorlásra
indult a városban. Smohay Ferenc
1912-ben szabadult kalaposlegény
mesterének Sütő utcai műhelyéből a
vándorlegények batyujával felszerelve tette meg a jelképes vándorutat:
„Nekem meg kellett kerülnöm a Sütő
utcát, a Tolnai utcát egészen a Simor
utcáig, ott visszafordultam a Boldogasszony téren, ez volt a képletes
vándorlás. Megtettem, emlékszem, a
városban a kijelölt útvonalat, és úgy

Krausz Károly asztaloslegény vándorkönyve, a kiállítás dátuma 1832. május 29. (Szent István Király Múzeum)

a molnárokat a fehér liszt őrlésére.
A molnárok a város malmaiban
a pékek számára is csak akkor
őrölhettek, ha ezek a város gazdasági hivatalától kért őrlési cédulát
felmutatták. Ezzel tartották nyilván a
molnárok vámjövedelmét. A rendelkezést megsértő, őrlési cédula nélkül
őrlő molnárt a belső tanács elrettentő
például megúsztatta a csatornában.
A súlycsonkítást vagy minőségrontást elkövető soproni német pékeket
is nyilvános fürösztéssel büntették.
Székesfehérváron a pékek kenyeres
és zsemlyés sátrai a ferencesek előtti

A mesterség alapos elsajátításának,
sokoldalú szakmai, kulturális és
nyelvi ismeretek szerzésének igazi
iskolája a legényvándorlás volt. A fehérvári mesterek közé csak olyanok
kerülhettek, akik a kötelezően előírt,
3 éves vándorlást teljesítették. A
legényvándorlás egyik tárgyi emléke
a székesfehérvári vastuskó, ami a
Szent István Király Múzeum néprajzi
állandó kiállításában látható. Ez a
vaslemezekkel borított faág a XVIII.
században a városkapunál állt. A
Székesfehérvárt érintő mesterlegények egy-egy szöget vertek bele em-

A vastuskó hagyományköre újult fel
az első világháború idején a fehérvári városháza elé felállított vértes
vitézben, amelybe pénzért verhettek
szögeket a hadiözvegyek és hadiárvák számára adakozók. Vértes vitézt
ugyanezzel a céllal az első világháború éveiben Bécsben is állítottak.
A legényvándorlás emléke a céhek
megszűnése után is erősen élt a
székesfehérvári iparosok körében.
Évtizedeken keresztül őrizték a vándorúttal kapcsolatos céhes hagyományokat. Példa erre a kalaposlegények
jelképes vándorútja. A legény szaba-

mint hogyha idegenbe mennék, a
műhelybe visszamenve beköszöntem:
Herr Gott wiensch Glück zu Handwerk! és a munkaasztalra ráütöttem.
A bent dolgozó öreg segéd azt felelte
rá: Hutmacher? A belépő segédnek
azt kellett mondani, hogy: Ja! Ezután
kezet fogtak. Ez a beköszöntés azt
jelentette, hogy elfogadták a legények maguk között.” Tehát még a
XX. század elején is német nyelven
tanulta meg a segéd a műhelybe való
jelentkezés párbeszédét, mint egykor,
amikor a Habsburg Birodalom tartományaiba indult vándorútra.
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Kolonics György, a sportlegenda

Vakler Lajos
Életmű-kiállítással tisztelegtek a kenus legenda
emléke előtt sporttársai, barátai a Köfém Művelődési és Oktatási Központban. A kiállítást a Kolonics
György Alapítvány, Székesfehérvár önkormányzata
és a Köfém Művelődési és Oktatási Központ gondozásában tekinthetik meg a látogatók.

A 2008-ban tragikus hirtelenséggel
elhunyt kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok sportoló, Atlanta
és Sydney hőse pályafutását idézi meg
az a kiállítás, ami az első szárnypróbálgatásoktól a világsikerig követi
nyomon a kenus mindennapjait.

a fiatalokat szeretnénk megcélozni ezzel
a kiállítással, mert az iskolásoknak és a
sportoló gyermekeknek szükségük van ma
is olyan példaképekre, akikre felnézhetnek. Ez a kiállítás a múltról szól, de a
jövőt célozza meg, hiszen ha végignézzük
a képeket, láthatjuk, hogy Gyuri ugyanúgy kezdte, mint a maiak. Példa lehet
számukra, hogy hosszú, kemény, alázatos
és következetes munkával meddig el lehet
jutni!”
Simon József, a Köfém Művelődési és
Oktatási Központ igazgatója számára
sportkedvelőként és művelődésszervezőként is fontos pillanat, hogy egy
ilyen tárlattal idézhetik meg a kiváló
sportoló emlékét: „Örülök, hogy mi adhatunk otthont ennek a kiállításnak, hiszen
a Köfém SC-nek komoly kajak-kenu múltja
volt. Ezért is vettük örömmel, és éltünk a
lehetőséggel, hogy november 10-ig otthont
adunk a Kolonics Györgyhöz fűződő
kiállításnak. Megpróbáljuk méltóképpen
képviselni emlékét, tudva, hogy azok közé
tartozott, akik mindig csak örömet szereztek a magyar sportkedvelőknek.”
Pető Zsolt a Kolonics György Alapítvány képviselőjeként sokat tett azért,
hogy a sportoló érmei, pályafutása
pillanatait rögzítő képei egy egységes,
nívós gyűjteményt alkossanak, amit
országszerte megismerhetnek az

Fotók: Simon Erika
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Kolonics György 1972-2008

kvalitásait, szerény és alázatos maradt
mindenkor.”
Fidel László, a többszörös világbajnok kajakos számára a tárlat
legfontosabb hozadéka, hogy a múlt
megismerése mellett megmutatkozik
a sportoló és környezete, a vízi sport

Azok a boldog szép napok – Fidel László és
Kovács Zoltán

Székesfehérvár önkormányzata nevében Mészáros Attila alpolgármester
emlékezett a nagyszerű sportemberre:
„Kolonics György igazi példakép volt,
nemcsak sportolóként, hanem emberként is. A mai világban nagyon fontos,
főleg a fiatalok számára, hogy legyenek
olyan példaképek, akik sportolói és
emberi mivoltukban is példát tudnak
mutatni. Ilyen volt Kolonics Gyuri is. A
székesfehérváriak nevében köszönöm az
Alapítványnak és a Köfém Művelődési és
Oktatási Központnak, hogy ezt a kiállítást
megrendezték.”
Angyal Zoltán, az egykori sikerkapitány biztos benne, hogy Kolonics
György példája segíti azokat a fiatalokat, akik most teszik meg első lépteiket a sikerhez vezető úton: „Elsősorban

A szalag átvágása jelképes: Simon József, Mészáros Attila és Angyal Zoltán utat biztosít a
látogatóknak, hogy megismerhessék a páratlan életút állomásait

érdeklődők: „Kolonics Gyuri pályafutásával példát állított az őt követő
korosztályok számára. Megmutatta, hogy
egy egyszerű, átlagos család gyermekéből hogyan lehet valaki fantasztikus
eredményeket elérő, világhírű sportoló,
aki sikerei csúcsán is megőrizte emberi

Kolonics György minden siker után magához ölelte a világot

nagyszerűsége, s tetten érhető az a
sok munka is, ami a sikerhez vezet:
„Egy ilyen találkozás nagyon jó alkalom
arra, hogy a fiatalok megtapasztalják,
milyen út vezet a dobogó legfelső fokáig.
Ebből tudnak merítkezni, megtanulhatják, mennyi alázat, akarat és verejték kell

ahhoz, hogy valaki megvalósítsa álmait.
Remélem, hogy az idelátogató fiatalok
ugyanolyan hűségesek és kitartóak
lesznek választott sportágukhoz, mint
Kolonics Gyuri.”
Kovács Zoltán, aki szintén számtalan korszakos sikert ért el kajakos
pályafutása idején, igaz barátsággal
tekint vissza Kolonics Györgyre, aki a
lelkiismeret, a hit és az erő mintaképe
volt: „Gyuri a barátom, barátunk volt.
Közvetlen személyisége, a legnagyobb
sikerei idején is megmaradt szerénysége
emelte a legnagyobbak közé. Segítőkész és
nyíltszívű volt, a vízitelepek jó szándékú
lelkiismerete.”
Hüttner Csaba, a szintén kenus
világbajnok, barát és pályatárs
emlékezetében is egy olyan Kolonics
György él, aki mindig mosolygósan,
de elkötelezetten a nap huszonnégy
órájában szeretett sportágának élt:
„Gyuri egy külön jelenség volt Csepelen,
ahol szerény körülmények között edzett, s
a nap huszonnégy órájában megmutatta,
miként emelkedhet valaki a legnagyobbak közé úgy, hogy minden akadályt
elhárít, és töretlen hittel valósítja meg
céljait. Mosolygós arccal tette a dolgát,
száz százalékot adott önmagából minden
pillanatban. Nemcsak önmagát, hanem az
egész környezetét motiválta. Soha nem
feledjük.”
A Köfém Művelődési és Oktatási
Központ munkatársai november
10-ig várják a látogatókat a Kolonics
György-emlékkiállításra.

A kiállítás már az első napon vonzotta a látogatókat
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Szünet az EBEL-ben, nagyüzem a válogatottnál
Kaiser Tamás

Az utóbbi idők kevésbé sikeres
periódusa után és a válogatott szünet
előtt Rob Pallin, a Volán vezetőedzője mindenképpen szerette volna, ha
feljebb kapaszkodik a tabellán csapata.
Nos, az elmúlt hétvége összességében jól sikerült, hiszen – bár a csapat
szombaton hosszabbításos vereséget
szenvedett az idei évre igencsak
megizmosodó Dornbirntől (2-3) –
vasárnap sikerült két vállra fektetni az
Innsbruckot (2-1). A megszerzett négy
ponttal a Fehérvár a kilencedik helyre
lépett fel a tabellán, igaz, a felsőházi
középszakaszt és biztos rájátszást érő
hatodik hely még így is nyolcpontnyi
távolságra van. Jó hír azonban, hogy

Fotó: Kiss László

Tizenkét napos „pihenőre” tért az EBEL. A válogatott
mérkőzések miatti szünetet megelőző hétvégét
összességében jól zárta a Fehérvár AV 19, a hat
megszerezhető pontból négyet begyűjtött a csapat.
Hétfőtől már a stavangeri torna került a fókuszba.

Sikorcin Ladislav jó játékára a válogatottnál is szükség lesz a stavangeri tornán

ennek elérésére még huszonhat meccs
áll a rendelkezésre.
De csak a válogatott szünet után! A
Rich Chernomaz vezette magyar csapat

Csehverő szapporói hősök
Közel telt ház előtt köszöntötték kedden Budapesten, a Tüske Csarnokban a szapporói
hősöket. Az A-csoportba először feljutó válogatott gálameccsen fogadta a cseh legendákat. A vendégek egy perc alatt kétgólos előnybe kerültek, de szinte ugyanennyi idő
alatt Kovács Csaba és Horváth András révén egyenlítettek a mieink. Ezután betalált
még Fekete, Gröschl és Peterdi is, a rendes játékidő pedig 5-5-tel ért véget. Büntetők
után (Kovács jegyezte a győztes találatot) Magyarország 6-5-re diadalmaskodott.

november 5. és 7. között Norvégiában,
Stavangerben szerepel a négycsapatos
Euro Ice Hockey Challenge tornán,
Dánia, Franciaország és a házigazda norvégok mellett. Abban nincs meglepetés,
hogy ismét hemzsegnek az utazó keretben a fehérváriak, összesen tizenhét
Volán-játékos kapott beszállókártyát az
északra tartó repülőgépre. Nem tudott a
válogatottal tartani a lábadozó Bartalis
István, és Chernomaz ezúttal eltekint a
két frissen felépült honosított csatár szereplésétől, így Frank Banham és Andrew
Sarauer is itthon maradt.

Érdekesség, hogy Norvégiában nem
Chernomaz, hanem Diego Scandella irányítja majd a felnőtt válogatottat. Chernomaz a decemberi világbajnokságra
készülő juniorokkal tart Franciaországba, ahol a korosztályos válogatott egy
remek felkészülési tornán vesz részt.
Visszatérve a felnőttekhez: az oroszországi A-csoportos vb-re készülő gárda több
újoncot is avathat majd. A honosítandó,
miskolci Jesse Dudas és a fehérvári Kevin
Wehrs mellett Szabó Dániel (Fehérvár),
Könczei Áron (Debrecen) és Reisz Áron
(Fehérvár) sem játszott eddig a felnőtt
válogatottban. Magyarország először csütörtökön 19 órától a norvégokkal játszik
majd, ezt követően pénteken 15 órától
Dániával, míg szombaton Franciaországgal mérkőznek meg a mieink.

Franciaországban a juniorok
A decemberi világbajnokságot megelőző Négy Nemzet Tornára utazik a
magyar U20-as válogatott Franciaországba. Vaujany-ban hatan képviselik
Székesfehérvárt, öt játékos (Vokla
Roland, Vizi Dániel, Kiss Patrik, Szabó
Pál Krisztián, Szita Donát) mellett
Kiss Dániel szövetségi edzőként segíti
Rich Chernomaz munkáját. A junior
válogatott sorrendben Olaszországgal, Franciaországgal és Szlovéniával
játszik majd.

Nincs edzőkérdés az FKC-nál
Kaiser Tamás
Legutóbbi négy mérkőzésén nyeretlen maradt a Fehérvár
KC. Siófokon sem sikerült pontot szereznie a csapatnak,
így továbbra is hetedik a tabellán. Balássi Imre klubelnök
szerint nincs edzőkérdés, de egyelőre nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi a hiba a gárda játékában.

A cél a szezon előtt a legjobb négy közé
kerülés volt női kézilabdázóinknál. Az
alapozás nem sikerült rosszul, az utóbbi
időben azonban az eredmények elmaradnak a várthoz képest. Balássi Imre, a klub
elnöke elmondta, mindent megtesznek,
hogy megtalálják a gyenge szereplés okát:
„Ha pontosan tudnánk, mi a hiba, akkor már
rég kijavítottuk volna. Azt azonban fontos
leszögezni, hogy a magyar NB I a világ legerősebb bajnoksága, ez szerintem látszik csapataink szereplésén a Bajnokok Ligájában. Nagyon
sok a jó csapat itthon, és nagyon sokan erősítettek a nyáron kifejezetten jól, igaz, főleg légiósokkal. Mi nem ezt az utat választottuk, hiszen
a nyáron is csak egy légióst szerződtettünk.
Sajnos az látszik, hogy többen nem képesek
azt nyújtani a pályán, amit várunk tőlük. Több
játékos edzésen és mérkőzésen nyújtott teljesítménye között hatalmas a különbség, ennek az
okát meg kell találnunk!”

Két meccs van még hátra a bajnoki szünetig.
Balássi Imre elmondta, az Érd és a Békéscsaba elleni találkozót követően kell majd
értékelni a helyzetet, és azt, hogy sikerült-e
elmozdulni a holtpontról ezen a két ös�szecsapáson: „Meg kell majd vizsgálnunk
november végén a helyzetünket, és le kell vonni
a megfelelő következtetéseket, illetve el kell döntenünk, hogy ha változtatunk, akkor min. Erre
több forgatókönyv is létezik.”
Az egyik lehetséges az edzőcsere. Kérdés tehát, hogy van-e edzőkérdés a Fehérvár KC-nál?
„Nincs! – mondta határozottan Balássi
Imre – Maradéktalanul megbízom Bakó Botond
vezetőedzőben, nagyon komoly munkát végez a
csapattal. Erről magam is megbizonyosodtam,
az utóbbi időben több edzést is végignéztem. De
nyilván meg kell vizsgálni azt is, hogy kilenc
meccsünkből nyolcszor miért az ellenfél vezetett
a szünetben. A legtöbbször sajnos a mi hibánkból él meg és győz le bennünket az ellenfél. A
Siófok ellen is volt két-három olyan pont, ahol
ha jó döntést hozunk, két ponttal utazhattunk
volna haza.”
A klubelnök szerint nagyon fontos lesz a
hétvégi, Érd elleni derbi. Kell a győzelem,
hogy Bakó Botond tanítványai valamit vis�szaszerezzenek az utóbbi időben fogyóban
lévő önbizalmukból.

Az első negyedóra végén már 10-5-re vezetett a Várpalota a VOK-ban. Nem kezdett tehát jól az ARKSE a férfi kézilabda NB I/b nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A győzelemre pedig nagy szüksége volt az Albának, hiszen
hét vereséggel kezdték a szezont. Mínusz öt után egy időkérést követően összeállt a hazaiak játéka, és egy 11-3-as
etapnak köszönhetően háromgólos előnnyel fordulhattak. A második félidőben állandósult a kettő-négy gólos
fehérvári előny, a Várpalota nem tudott ennél közelebb kerülni ellenfeléhez. Összességében elmondható, hogy ez a
játékrész ugyan végig szoros volt, de igazi izgalmat nem hordozott. Az ARKSE végül 32-27-re győzött, amivel megszerezte első pontjait a bajnokságban.

Fotó: Kiss László archív

Megvan az első siker

Össze kell szorítani a fogakat és keményen küzdeni az Érd,
majd a Békéscsaba ellen
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Csirke-fogók lennének

Németh Zoltán

Fotó: Simon Erika

Négyről az ötre lépne a TLI-Alba Fehérvár kosárlabdacsapata, legalábbis a győzelmek terén.
A remek szériában lévő Dzunics-legénység a
következő fordulóban a Csirke Ferenc irányítása
alatt kellemetlen riválissá váló PVSK-PannonPower ellen zsebelné be újabb sikerét.

A bajnokság elején becsúszó két
vereség után sokan már temették is
az Albát, a fehérvári gárda azonban zsinórban négy győzelemmel
vágott vissza a kétkedőknek.
Simon Balázsék rögtön az élbolyba jutottak e sikerekkel, a remek
szériát november 6-án 18 órakor

Anthony Myles és a többi Alba-játékos a PVSK-PannonPower ellen ötödik sikerükre hajtanak,
egyelőre még az új csapattárs, Ryan Pearson nélkül

Somos Zoltán

saját közönségük előtt folytathatják
a PVSK-PannonPower ellen.
„Most egyértelműen érezzük, hogy
formába lendült a csapat. Nagyon
bízom benne, hogy továbbra is így
folytatjuk a bajnokságot! Egyértelműen az a cél, hogy újra nyerjünk,
és lépjünk egyre feljebb a tabellán.
Milyen ellenfél a Pécs? Kellemetlen, nagyon kellemetlen. Mindig
nagyon nehéz ellenük játszani, de
hazai pályán leszünk, nekünk kell
diktálni az iramot és irányítani a
játékot. Nyerni szeretnénk ellenük!
– beszélt várakozásairól Tóth Péter,
az Alba irányítója.
A legutóbbi körben, a Jászberény
ellen már csak három légióssal
játszott az Alba, Shawn Glover
ugyanis nem fogadta el a klub
hosszabbítási ajánlatát. Hamarosan
azonban újra négy külföldi szerepelhet a csapatban, igaz, csupán a
pécsiek elleni meccset követően.
Vasárnap érkezik meg az Alba
új igazolása, a hármas és négyes
poszton egyaránt bevethető Ryan
Pearson. A huszonöt esztendős,
198 centis amerikai korábban pattogtatott Ukrajnában és Izraelben, a
legutóbbi két szezont pedig a belga
Antwerp Giantsnél töltötte. Dávid
Kornél szakmai igazgató tájékoztatása szerint Pearson és a klub
mindenben megegyezett, a szezon
végéig szóló szerződést kötöttek a
felek. Az amerikai játékos komoly
fizikummal rendelkező, agresszív,
gólra törő kosaras, aki Dávid Kornél reményei szerint tökéletesen
illeszkedik majd az Alba játékrendszerébe.

Szép emlékek Fehérvárról
Somos Zoltán

Boros Zoltán, Csirke Ferenc,
Matus Gábor – a három kiváló
irányító bármelyik magyar csapatban komoly szerepet kapott
volna, de ők nem ellenfelek,
hanem csapattársak voltak. Mégpedig az Albacompban, a három
bajnoki címet hozó aranykor
utáni szezonban, 2000-ben. Hogy
egy posztra három ilyen játékos
is rendelkezésre állt, okozhatott
feszültséget, de Csirke azt mondja, csak szép emlékei vannak
azokból az évekből: „Számomra
nagyon pozitív időszak volt az a két
év, amíg az Albacompban játszottam. Tetszett a város, kedvesek
voltak a szurkolók, és nekem jól is
ment a játék. Ezt az akkori újságcikkek is igazolják, amiket nagypapám
gondosan eltett, mint minden, a
meccseimről szóló írást. A három korábbi bajnoki cím után persze mindenkinek nehezebb volt feldolgozni
a vereségeket. Sajnálom, hogy nem
tudtam címet nyerni a csapattal, de
nagyon jól éreztem magam Fehérváron.” – emlékezett Csirke.

Fotó: Simon Erika

A PVSK vezetőedzője, Csirke Ferenc a
kétezres évek elején két szezonon át az
Albacompban játszott. Az egykori irányító
edzőként azóta még csak ellenfele volt az
Albának, és az előző szezonban háromszor is
legyőzte csapatával a fehérváriakat.

Altatás vagy realitás? A pécsi vezetőedző, Csirke Ferenc szerint az Alba a meccs nagy esélyese.

Aki előtte és utána játékosként,
néhány éve pedig már edzőként
azt is megtapasztalta, milyen az
ellenfelek élete az Alba-meccseken. Fiatal, szerény költségvetésű
csapata markánsan magán viseli
a vezetőedző keze nyomát, és a
fehérváriak ellen nem is rossz a
mérlege: „Az utóbbi három idényben
öt Alba-edző ellen is játszottunk… A
Dzunics-féle, 2013-as bajnokcsapattól
csak 3-2-re kaptunk ki a negyeddöntőben, tavaly pedig négy mérkőzésből há-

romszor mi nyertünk. De most nem
mi vagyunk az esélyesek. A magyar
mezőny szintjén egyénileg nagyon
erős az Alba, márpedig a meccseket
az egyéni képességek döntik el. Négy
hihetetlenül domináns játékosa van
a Fehérvárnak Lóránt és a három
amerikai személyében, akik képesek
minden helyzetet megoldani. Mi
lehet, hogy egyetlen légióssal tudunk
csak kiállni, de azért megteszünk
mindent.” – ígérte a PVSK vezetőedzője.

Ösztönzött fiatalítás
Nem hiszek a magyar futball szép jövőjében. Persze örülök, hogy van már néhány
európai stadionunk, amelyekben kulturált
körülmények, kényelmes székek és tiszta
mosdók várják az egy-kétezer látogatót. (A
mosdókérdés valamiért mindig kardinális
volt, amikor a mucsai állapotokról esett
szó, pedig jó fociért még azt is elviseltük
harminc évvel ezelőtt, hogy szünetben a
pályának háttal állva, a sóstói dombról
vizeltünk le a mocsár utánpótlását biztosítva szünetben. Férfitársak, bizonyára
emlékeztek!) De foci, olyan igazi, élményt
adó és sikeres nem a bőrülésektől és a
VIP-boxoktól lesz, hanem a játékosoktól, akik a legmodernebb módszerekkel
felkészítve, minden fizikális, mentális és
technikai kihívásnak megfelelni képesen
futnak ki a pályára. Már tizenévesen
is. Csakhogy utánpótlás-válogatottjainkat – és akkor válogatotton tényleg a
korosztályok legjavát értsük – megint
mindenhonnan kiselejtezték, a következő
generációk sem mutatnak fel a sötétben
fáklyaként világító reménységeket. Hogy
van-e értelme az elegáns szponzori páholyok mélyéről az üvegfal mögül azt a focit
bámulni, amit a magyar bajnokságban
láthatunk, nem az én tisztem eldönteni.
Valamiért ezek a VIP-páholyok megtelnek,
az MTK (átlag nézőszám nagyjából ezer
fő…) vadonatúj stadionjában állítólag
negyvenkettő ilyen lesz. Miközben valódi
gazdasági ereje nincs a labdarúgás hazai
változatának, mégis gazdasági és politikai
tényező lett, az állam közvetett módon
milliárdokat invesztál bele, és megpróbálja
a nagy pénzekkel ösztönözni a klubokat.
Többek között arra, hogy fiatal játékosokat küldjenek pályára, a szövetség pedig
ezt anyagilag jutalmazza. A Videoton –
mindannyian tudjuk – nincs rászorulva
erre, olyan mértékben semmiképpen, mint
a kisebb csapatok. Amelyek edzői húzzák
a szájukat a pénzt hozó, de szakmailag
nem éppen átgondolt fiatalítás miatt. Így
aztán Fehérváron tényleg tehetsége miatt
kerülhet csapatba egy olyan játékos, mint
Sejben Viktor. Bízzunk most őbenne.
Gyors, ügyes, fejlődése folyamatos, utánpótlásszinten mindig gólerős volt. Nem
mellékesen a jól sikerült debütálás után
is szerénynek tűnik. Talán ha sok ilyen
lesz, megváltoztatom az első mondatban
megfogalmazott véleményemet.

Azonnali kezdéssel, székesfehérvári
partnereinkhez keresünk

FORRASZTÓ
TARGONCAVEZETŐ
GYÁRTÓSORI OPERÁTOR
kollegákat

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

06-20-320-8850
www.pannonjob.hu
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Sejben győzelmet érő belépője a nagyok között
Németh Zoltán

Hazai pályán már úgy szerepel a Videoton,
ahogy egy bajnoktól elvárható: zsinórban
ötödik meccsét is megnyerte. A Diósgyőr elleni
győzelem hőse a tizenkilenc éves, csereként
beálló Sejben Viktor volt.

A Videoton keretében olyan
csatárkontingens található, amit
a nevek és válogatott szereplések
száma alapján irigyelhetnének a
vetélytársak – ha nem látnák, hogy
a csapatnak ezzel együtt is komoly
gondja van a góllövéssel. A Feczesin
Róbert–Rudolf Gergely–Mirko Ivanovszki–Alhassan Soumah kvartett
az eddigi tizennégy bajnokin ös�szesen kettő gólt szerzett, és ha még
a szintén támadó Asmir Suljicot is
ideszámítjuk, akkor is csak háromra
ugrik fel ez a szám. Vérszegény mutató, ami persze az egész csapat játékát is minősíti. Tény, hogy Nikolics
Nemanját sehogyan sem könnyű
pótolni, de ő azért is tudott sok gólt
szerezni, mert a társak eljuttatták
hozzá (és a befejezésig) a labdát, a
támadásokat. Ha a Vidi támadásai
ismét olyan felépítettek lesznek,
mint az előző szezon nagy részében,
alighanem jönnek a gólok is.
A Diósgyőr elleni bajnokin vol-

Ez lehetett volna a második Sejben-gól, de kimaradt a helyzet

tehát tökéletes cserének bizonyult.
A szünetben állt be, előtte a múlt
heti, szombathelyi kupameccsen is
játszott harmincöt percet.
„Egy félidőt kaptam a Diósgyőr ellen,
ami elég sok játéklehetőség. Rögtön

lőni, meg kell fordítani egy meccset,
csatárként már találkoztam jó párszor,
nem volt nagy a nyomás.” – értékelte
utólag szombati teljesítményét a
fiatalon is igen megfontoltnak tűnő
Vidi-reménység.
Aki valóban nem rutintalan a
góllövés tekintetében, de eddig
a korosztályos bajnokságokban
riogatta az ellenfeleket. Nem
lehetett kérdés, hogy tehetségére
felfigyelnek, és most reménykedhetünk benne, hogy tényleg „pályára
áll”. Mondjuk mint annak idején
Horváth Ferenc, aki szintén ennyi
idősen, tizenkilenc évesen kezdte
termelni a gólokat fehérvári színekben. Talán ezért is bízik Sejbenben
a jelenlegi vezetőedző.

„Korábban főleg centerként játszottam az utánpótlásban, mostanában
már több poszton is, így mindkét
szélen. A gyorsaságomat kihasználva a védők mögé beindulva, pontos
labdákat kapva meg tudom bontani
a védelmet. A rövidpasszos játékot is
szeretem és érzem. Természetesen egy
ilyen mérkőzés után megjön az ember
érvágya, szeretnék minél többször
pályára lépni és gólokkal segíteni a
Videotont. Ezért dolgozom minden
nap, szeretnék meghatározó játékos
lenni a Vidiben a későbbiekben!” –
mondta Sejben Viktor, akinek biztosan nem kell sokat várnia, hogy
újabb lehetőséget kapjon, hiába
van a már említett konkurencia is
a keretben.

Fotók: Simon Erika

Decemberben ismét teremfocigála

tak biztató jelek, de egészen a
második félidő elejéig úgy tűnt,
megint nincs, aki feltegye az i-re
a pontot. Ekkor azonban érkezett
egy támadó (középpályás), szinte
első labdaérintéséből betalált, majd
egy szöglettel a második, győztes gólból is kivette a részét. (Ez
utóbbit egyébként a középhátvéd
Juhász fejese után a jobbhátvéd
Nego szerezte…) Sejben Viktor

gólt tudtam szerezni. Hihetetlen jó
érzés volt, főleg mert hátrányban voltunk.” – idézte fel élete első élvonalbeli találatát Sejben Viktor – „Utána
a pontrúgásokat is én végeztem el, egy
ilyenből született a második gólunk,
vagyis nagyon jól sikerült mérkőzés
volt ez számomra. Nem volt nehéz
beszállni, megpörgettük a melegítést, a
csapattársak is segítettek végig. Azzal
a kihívással pedig, hogy gólokat kell

Fotó: Kiss László archív

Tizenkilenc éves, és egygólos az NB I-ben: Sejben Viktor bemutatkozott

Tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Videoton Baráti Kör Egyesület év végi focigáláját, a
Fehérvári Futballfesztivált. Öregfiúk- és nemzetközi kispályástorna is szerepel a december 27-én
kezdődő programban, melynek a hagyományoknak megfelelően idén is a VOK ad otthont. S. Z.
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