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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap
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Új Fehérvár melléklet 1956-ról
11–22. oldal

Közmeghallgatás lesz az Árpádház-programról
2. oldal

Hétmilliárd kórházfejlesztésre
8. oldal

A Szent István Zarándokház
24. oldal

Mostantól dupla élvezet
30. oldal

HYUNDAI H350 Van Eco már nettó

6.649.000 Ft-tól!
A fenti hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, mely a HYUNDAI H350 Van Eco modellre
vonatkozik. Az ajánlat tájékoztató jellegű, a részletekről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben vagy a www.ivanics.hu oldalon! Az új
személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben,
amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen és a www.ivanics.hu oldalon, ahol a 3 év garancia
részletes feltételeiről is tájékozódhat. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 8,1 l/100km; kombinált CO2-kibocsátás: 212 g/km. A kép illusztráció.

Új Hyundai H350 teljesíti a küldetését!

Az Ön Hyundai kereskedője:

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Tel.: (22) 600 100

www.ivanics.hu
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Választókerületi
programok

Közmeghallgatás lesz az Árpád-ház-programról
Heiter Dávid Tamás

Alsóváros
Mészáros Attila
Az önkormányzati képviselő módosított időpontban,
október 26-án, szerdán tartja
fogadóóráját Alsóvárosban.
Mészáros Attila 17 és 18 óra
között várja a Sárkeresztúri
út 1. szám alatti irodájában a
városrész lakóit.

2016. október 20.

Közélet

Fejlesztik a kerékpárutakat, felújítják a
Brassói utat és közmeghallgatást tartanak az
Árpád-ház-programmal kapcsolatban. Ülést
tartott pénteken Székesfehérvár közgyűlése.

Felújítják a Teleki Blanka Gimnázium belső homlokzatát, a
városházán pedig tető- és homlokzatrekonstrukciót végeznek majd.

Létrejön a Székesfehérvári Foglalkoztatási Fórum – többek között
ezekről is döntött a testület. A
városatyák tárgyaltak a Brassói út
felújításáról, és stratégiai tervet fogadtak el a kerékpárutakra vonatkozóan annak érdekében, hogy
megkezdődhessen az európai uniós források lehívásával azok fejlesztése. A javaslatot egyhangúlag
fogadta el a testület, ami jól jelzi,

hogy a képviselők érzik, mennyire
fontos a kerékpáros közlekedés
fejlesztése annak érdekében, hogy
alternatívája lehessen a biciklis
közlekedés az autózásnak – emelte ki Cser-Palkovics András. „Arra
kérjük a kerékpáros szervezeteket,
hogy a tervvel kapcsolatban írásban
fogalmazzák meg javaslataikat, ötleteiket, hiszen van lehetőség a tervezet
folyamatos módosítására.” – mondta
el lapunknak a polgármester.
A közgyűlés döntött arról is,
hogy az idei évben is egyszeri
juttatásként plusz tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt
kapnak azok az önkormányzati
intézményekben dolgozó közalkalmazottak, akik bruttó százhatvanezer forintnál kevesebbet
keresnek.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Az önkormányzatnak október végéig
kell megfogalmaznia az állam felé az
Árpád-ház-program következő ütemeit.
Ezzel kapcsolatban közmeghallgatás lesz október 25-én 16 órakor a
Városháza Dísztermében. „A korábbi
évtizedekben ennek a kérdéskörnek az
egyik legnagyobb hibája az volt, hogy
nem volt lehetősége a fehérváriaknak
elmondani a véleményüket, csak utólag, amiből sok probléma és nehézség
alakult ki.” – indokolta a közmeghallgatás összehívását Cser-Palkovics
András polgármester.

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

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

Fotó: Simon Erika

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Felújítják a Teleki belső homlokzatát is

Több fény az utcákon
Bácskai Gergely
Nagyszabású közvilágítás-korszerűsítési program kezdődött: a város saját forrásból, a Városgondnokság bevonásával közel kétezer darab
korszerűtlen higanygőzlámpát cserél le. A több
városrészt érintő beruházás költsége várhatóan
százötven millió forint lesz. Az új technológiát a
Verebélyi utcában próbálták ki előzetesen.

Az öreghegyi Verebélyi utcában és
Verebélyi közben elkészült a régi 80
W-os higanygőzlámpák cseréje. A
beruházás során tizenegy új, nátrium fényforrású, 50 W teljesítményű
lámpát helyeztek ki. A korszerűsítés
fontos az ott élők számára, a csütörtök esti bejáráson azonban azért

is tesztelték az új lámpatesteket és
teljesítményüket, mert ezzel a technológiával tervezik a több városrészt
érintő közvilágítás-korszerűsítési
programot.
A közbeszerzési eljárás folyamatban van, sikeres pályáztatás esetén
várhatóan még idén elkészülnek
mindenhol a cserével. A felszerelés után öt évig garanciálisak a
szerkezetek, de utána is olcsóbb
az esetleges javítás, mint a LED-es
lámpák esetében. A felszerelésre kerülő korszerű lámpatestek megfelelő
erősségű fényt adnak, üzemeltetésük azonban olcsóbb lesz mind az
árammegtakarítást, mind a karbantartást tekintve.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SzolgáltatáSi
koordinátor
• általánoS tEMEtkEzÉSi
dolgozÓ, HalottSzállÍtÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• lakatoS
• ParKoLóŐr
• ÉpÍtÉSztEcHnikuS

Fotó: Bácskai Gergely

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Kétezer korszerűtlen lámpát cserél újra az önkormányzat

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

közéleti hetilap

„A magyar kultúra a több mint ezeréves
kereszténységünkben gyökerezik, éppen
ezért fontos a kereszténységet jelképező tér
felújítása a Szent Sebestyén-templom előtt.
Az Európát manapság sújtó, embert próbáló
időkben ez különös hangsúlyt kap!” – emelte ki sajtótájékoztatóján Földi Zoltán
önkormányzati képviselő.
Elmondta, hogy ősszel elkészült a
templom előtti félköríves, térkövezett
tér megnagyobbítása, a parkban pedig a
századelő stílusát idéző kandelábereket
helyeznek el, és lesznek olyan lámpatestek is, melyek megvilágítják a Szentháromság-szobrot. A járdaépítés bruttó 8,2
millió, a közvilágítás kiépítése bruttó 3,5
millió forint, melyeket teljes egészében
képviselői keretből finanszíroznak.
Ugyancsak fontos beruházás lesz a Felsővárosi Közösségi Ház vizesblokkjának
felújítása. A munkálatokra 8,5 milliós
forrást biztosít a város. A Szent Sebestyén-templom rekonstrukciója a lábazat
felújításával folytatódik, ugyancsak
költségvetési forrásból, ötmillió forint
értékben.
Forrás: ÖKK

NATO-katonák a városházán

Megkezdte működését Székesfehérváron a
NATO-erőket Integráló Elem. A városba érkezett magyar és külföldi katonákat valamint
családjaikat Cser-Palkovics András fogadta a
Városházán.

Több nemzet katonáival és családjaikkal telt meg szombaton
délelőtt a Városháza Díszterme. A
hazánkban létrehozott NATO-erőket Integráló Elem szeptemberben
települt Székesfehérvárra, az ott
dolgozókat ünnepélyes keretek között fogadta a város polgármestere.

ban az esetben, ha NATO-erőknek
kell beérkezniük Magyarországra,
innen, Fehérvárról fogják támogatni a beérkezést.
„A katonai múlt szerves hagyománya
városunknak. A Magyar Honvédség
fontos szervezeti egységeinek is otthont adhatunk, és ez most kiegészült
egy NATO-parancsnoksággal, ami
új szervezeti egységként szintén
rangot és megtisztelő elismerést jelent
Székesfehérvár számára.” – mondta
Cser-Palkovics András polgármester az új katonai parancsnokság
munkatársainak ünnepélyes
fogadásán.

A NATO-katonákat és családtagjaikat szombaton fogadta a polgármester a városházán

Öné a lehetőség,
mi hozzásegítjük egy
kedvezőbb hitelhez!
Ez is erősségünk!

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.
Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,56% – 5,51%
Az igénybevétel feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban személyesen vagy telefonon.

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.
* A feltüntetett THM a bank 2016.08.31-én hatályos vonatkozó Kondíciós Listája alapján az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével került meghatározásra, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a fedezeti ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díját annak nem ismert mértéke miatt.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100
www.oberbank.hu

A parancsnokság elsődleges műveleti feladata a NATO nagyon magas készenlétű erői fogadásának,
állomásoztatásának, átcsoportosításának, gyors és hatékony bevetésének támogatása, de részt vesz a
kollektív védelemmel kapcsolatos
tervezésben és a gyakorlatok előkészítésében, végrehajtásában is.
Garas László ezredes, a NATOerőket Integráló Elem parancsnoka elmondta, hogy a magyar
katonákon kívül kilenc külföldi
szakember már megérkezett. A
fehérvári parancsnokság kulcsfontosságú szerepet tölt be, hiszen ab-
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Fotó: Bácskai Gergely

Tovább szépül a Szent Sebestyén-templom
előtti tér, ahol a park végéig tartó térköves
sétány és a századelő stílusát idéző közvilágítás
készül. Folytatódik a templom rekonstrukciója
is, továbbá megújul a Felsővárosi Közösségi Ház
vizesblokkja. Az óvoda udvara az elmúlt hétvégén szépült meg a szülők közreműködésével.

Szabó Petra

FehérVár

Az új egység elutasítja Brüsszel politikáját
Heiter Dávid Tamás
A népszavazást követően Magyarországon
új egység jött létre – fogalmazott Kósa
Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
azon a fórumon, amit a Városházán tartott
a múlt héten. Kiemelte, hogy az alkotmánymódosítás megvédheti Magyarországot a migrációval szemben.

A népszavazást követően a
Fidesz elnöksége végigjárta az
országot, hogy vezető megyei és
városi politikusokkal értékeljék
az október 2-i népszavazást, és
megköszönjék a választópolgároknak a támogatást.
Magyarországon példátlan
összefogás valósult meg – fogalmazott Kósa Lajos. Kiemelte,
hogy több mint hárommillió
ember mondott nemet a kötelező betelepítési kvótára október
2-án. A frakció- vezető arról is
beszélt, hogy a népszavazásnak
komoly politikai következményei vannak. Orbán Viktor
ugyanis a szavazást követően
benyújtotta az Országgyűlésnek az alkotmánymódosításról
szóló javaslatot.
Kósa Lajos szavai szerint az
európai politikai elit nem foglalkozik a polgárok véleményével, hiszen Brüsszel továbbra
is invitálja a migránsokat, míg
ezt a választók döntő többsége
határozottan elutasítja, úgy
ahogyan azt Magyarországon
is tették. Európát és az országunkat is meg kell védeni, és
nem szabad idehozni a bajt.

Fotók: Simon Erika

Új járda és világítás
a Szent
Sebestyén-templomnál

Közélet

Európát és az országunkat is meg kell védeni

A gondokat ott kell megoldani, ahonnan ezek az emberek
jönnek.
A miniszterelnök a héten arról
beszélt a Parlamentben, hogy
a népszavazáson létrejött új
egység felülírja a pártpolitikai
határokat. Az alaptörvény
módosításáról november 8-án
szavaznak a Parlamentben.

FehérVár
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Hívó szó az összefogás

Jó úton haladunk
Szabó Miklós Bence

A civilkoncepciónak tartalmaznia
kell a civilszervezetek és az önkormányzat együttműködéséhez
szükséges kritériumokat, az egyeztetések rendszerét, például az évente
tartandó konferenciák, szakmai
találkozók szervezését. A fogyatékosok ügyeivel foglalkozó szervezetek
kiemelték, hogy régóta hiányzik egy
jól átgondolt információs rendszer,
melynek működtetési folyamatát a
civilstratégiában lehet kidolgozni.
Molnár Tamás civiltanácsnok ismertette az Esélykör által megfogalmazottakat, majd hozzátette, csak akkor
valósulhatnak meg az elképzelések,
ha az összefogás áll a középpontban.
Az Esélykör tagjai fontosnak tartják,
hogy a közpénzek hatékony és
átlátható rendszerben kerüljenek
felhasználásra, mely a szervezetek
átvilágításával, fejlesztésével, a
nyilvánosság biztosításával valósítható meg. Azt is hangsúlyozta, az
önkormányzat hídszerepet töltene be
a civil koncepcióban.
2016-ban indította el a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány az új
szolgáltatást, ami a székesfehérvári

Előkelő helyen áll az országban városunk a
zöldterületeket és játszóparkokat tekintve –
ez is kiderült azon a városi zöldterületekről
és játszóparkokról szóló konferencián, melynek már negyedik alkalommal adott otthont
Székesfehérvár. A rendezvényen szó volt a
Sóstói Természetvédelmi Terület rendbetételéről és a Fehérvár tüdeje programról is.

Az utóbbi pár évben számtalan
játszóparképítés és zöldterü-

let-felújítás történt Fehérváron
– ezeknél arra törekedtek, hogy
az egyes parkokban minden
korosztály megtalálja magának
a kikapcsolódási lehetőségeket.
A Magyar Önkormányzatifőkertész-szövetség elnöke szerint
ezeknek köszönhetően a város
előkelő helyen áll országos szinten a zöldterületeket tekintve. A
konferencián kitértek a következő évek zöldterület-fejlesztéseire
is.

Farnady Judit szerint szorosabbra kell fűzni a
gazdasági kapcsolatokat a cégekkel

civilszervezeteket, a munkáltatókat
és az álláskeresőket segíti. Az Esélykör szakmai tevékenysége ebben az
évben is sikeres volt. 2017-től a fogyatékosügyi hálózat fejlesztése a cél.
Farnady Judit, a Civil Centrum
Közhasznú Alapítvány ügyvezetője
szerint a gazdasági szektorral, a helyi
multinacionális vállalatokkal való
együttműködés fontos szerepet játszik
a megújuló koncepcióban. A helyi
társadalmi ügyeket helyezik előtérbe,
ilyenek például az álláskeresőknek
szóló munkaerőpiaci szolgáltatásaik,
melyek elsősorban a kisgyermekes és
az ötven év feletti nőket, a pályakezdőket és a megváltozott munkaképességű embereket segíti.
Az új koncepcióval kapcsolatos javaslatok és elképzelések az év végéig
fognak megszületni.

Fotó: Bácskai Gergely

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány az Esélykörbe csatlakozott fogyatékosügyi szervezetek javaslatairól tárgyalt a Civil Centrumban. A stratégia
megújítása a cél, emellett az együttműködés
elősegítése a civilszervezetek, az önkormányzat és
a gazdasági szféra között.

Fotó: civilcentrum.hu

Dávid Renáta

Mészáros Attila alpolgármester a Sóstói Természetvédelmi terület rendbetételét és a következő
időszakban induló Fehérvár tüdeje programot emelte ki. Utóbbi keretében kormányzati támogatásnak köszönhetően bővül majd a városközeli erdők száma.

Zrínyi–emlékkonferencia
Vakler Lajos

Az előadásokban visszatekintéseket hallhattak a résztvevők Zrínyi
Miklós történelmi szerepéről, arról
a küldetésről, ami évszázadokon
át meghatározta a magyar-oszmán
kapcsolatokat.
Varga Szabolcs, a Pécsi Hittudományi Főiskola docense előadásában
a Zrínyi-legenda hatását elemezte:
„Zrínyi Miklós életútjának legfontosabb mai üzenete dicső halála – és
ahogy elszenvedte. Azzal, hogy 1566ban egy egyébként vesztes ostrom
végén tudatosan a halált választotta,
lehetőséget teremtett arra, hogy a török
korban is kialakuljon egy hősi mítosz,
a vitéz, a mártír eszménye. Hunyadi
János után a következő példaképe,
hőse a magyar és a horvát nemzetnek.
A 16. századból csak ő lehetett az, aki
körül kialakulhatott egyfajta kultusz,
és a török kor mai szemlélete. Ennek
alapján vagyunk mi, vannak a törökök,
és a kettő között nincs átjárás. Ez egyedül Zrínyinek köszönhető.”
Ana Šestak, a csáktornyai múzeum
történésze a Zrínyiek emlékezetét
elevenítette fel, azt a gondolatgazdag világot, amely beépült a
magyar és a horvát nép históriáiba: „Ha visszatekintünk az 1500-as
évekre, a Zrínyiek korára, meg kell

Fotó: Simon Erika

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős halálának négyszázötvenedik évfordulóján rangos előadókkal
rendezett emlékkonferenciát a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat a Szent István Művelődési Házban.

A magyar és a horvát nemzet számára Zrínyi Miklós ma is példakép

állapítanunk, hogy ők voltak az egyik
legtehetősebb család Magyarországon,
és mind a történelmi hétköznapokban,
mind a keresztény életükkel nagy

hatással voltak a társadalom széles
rétegeire, a hétköznapi emberekre.”
A konferencián az előadók betekintést engedtek a legendás család

leszármazottainak sorsába illetve a
15. és a 17. század közötti történelmi gondolkodásmód hatására kialakult 21. századi értelmezésekbe.

FehérVár

Kultúra
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A határon túli irodalom napjai

Vakler Lajos

Brájer Éva alpolgármester köszöntőjében hangot adott annak a meggyőződésének, hogy az irodalmi
élet képviselőinek munkája hozzásegítheti a köznapi embereket a
forradalom történéseinek megértéséhez: „Mindannyian tudjuk, hogy
a XX. század nemzeti sorstragédiái
mennyire megviselték a magyarságot.
A nagy háború felmérhetetlen veszteséget hozott számunkra, elveszítettük
hazánk területének kétharmadát, a
második világháború és az azt követő

Fotók: Simon Erika

Tizenhetedik alkalommal rendezte meg A határon túli irodalom napjait a Vörösmarty Társaság
Székesfehérváron. Az idei találkozó középpontjában az 1956-os forradalom hatvanadik
évfordulóján az elszakított területeken élő és
az emigrációba kényszerített magyar irodalom
alkotóinak munkássága, szerepe állt.

Kabdebó Tamás nagy idők tanúja

lehet: „Egy teljes programsorozattal
készültünk. Pályázatok, kiadványok,
ünnepi megemlékezések sora követi
egymást egészen a jövő év tavaszáig.
Külön figyelmet fordítunk a fiatalok
érdeklődésének felkeltésére, hiszen
tapasztalataink szerint nagy szakadék
van a rendszerváltozás után született
generáció és az ötvenhatos örökséget
továbbvivő nemzedékek között. Ezt a
szakadékot kell áthidalnunk!”
A Vörösmarty Társaság legfontosabb feladatainak egyike, hogy
ébren tartsa a forradalom iránti
valóságos érdeklődést a jelenben
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sokáig nem lehetett tiszta szavakkal
szólni róla. Az irodalomban a sorok
között, rejtett képi világban azért megjelent. Takács Imre költészetére például
igen komoly hatást gyakorolt a forradalom, ahogy Nagy Lászlónál és Juhász
Ferencnél is megvannak a nyomai.”
Pomogáts Béla irodalomtörténész
személyes életének egy olyan
szakasza volt ötvenhat, aminek
feldolgozása máig várat magára:
„Nekem a forradalom életem élménye
volt, hiszen egyetemi hallgató voltam,
részt vettem az eseményekben, majd
börtönbe kerültem. Egészen 1962-ig
rányomta a bélyegét a sorsomra a
vállalt szerepem. Van egy történelmi
tapasztalat, ami érvényesült a Rákócziés a 48-as szabadságharc után is. Arról
van szó, hogy az ember ilyenkor úgy
érzi, gyorsan elhomályosodik az az
eseménysorozat, aminek tanúja volt.
Egy ilyen találkozó talán segít abban,
hogy most ne így történjék. Talán még
időben vagyunk!”
Kabdebó Tamás Írországból
érkezett, hogy elhozza alkotásait,
melyekből az egész világ megismerhette a kommunista rezsim
szörnytetteit: „Az 1955-56-os
verseimet osztom meg a résztvevőkkel.
Az emlékezés nagyon fontos, bele kell
élnünk magunkat abba az időbe, át kell
alakulnunk olyanná, mint amilyenek
akkor voltunk, bármilyen fájdalmas
is.”
Az üldöztetés éveiben csendre
kényszerített író- és költőnemze-

Pomogáts Béla korosztálya megszenvedte az üldöztetés időszakát

évek, évtizedek pedig tovább rontottak Magyarország helyzetén. Aztán
1956-ban meggyengült öntudattal,
de felszínre került egy feszítő erő, és
bár a forradalom elbukott, a változást
mindenképpen segítette. A határon
túli irodalom napjainak egyik fontos

kérdése, miként látták ezt a folyamatot
a Kárpát-medencében és az emigrációban élő alkotók.”
Szentmártoni János, a Magyar
Írószövetség elnöke bizalommal
tekint a jövőbe, melynek záloga a
fiatalok érdeklődésének felkeltése

A Vörösmarty Társaság vendége volt a határon túli irodalom színe-java

Székesfehérvár számára kiemelt fontosságú a határon túliak találkozója – hangsúlyozta Brájer
Éva alpolgármester

is – hangsúlyozta Bobory Zoltán,
a társaság elnöke: „A határon túli
irodalom napjai mindig különleges
eseményt jelentenek számunkra – ez
egy gyönyörű szolgálat. Aki itt van
köztünk és meghallgatja a külhoni
magyarokat az 56-os forradalomról,
az meggyőződhet arról, hogy egy rendkívüli eseményről beszélünk, amely
minden magyar ember számára szent.”
Bakonyi István irodalomtörténész
előadásában azt a költői világot elemezte, mely meghatározta egy teljes
nemzedék gondolkodásmódját
egészen napjainkig: „Nagyon fontos
az a hatvan esztendő, ami eltelt, hiszen

dék képviseletében Ferdinándy
György gondolatait hallhatták
az érdeklődők: „Ötvenhat nyugati
visszhangjáról beszélek, arról, hogy a
forradalomnak milyen utóélete volt az
emigrációban élő fiatal írók között. Mi
az első tíz évben keveset vagy egyáltalán nem írtunk a forradalomról. Ennek
vannak egyszerű okai is, hiszen nyelvet kellett tanulni, be kellett illeszkedni
egy idegen társadalomba, és ez minden
energiáját felemésztette az akkori
húsz-huszonkét éves fiataloknak. Ezt
mintegy tíz év elteltével pótoltuk, amikor már kiérlelt, átgondolt történeteket
osztottunk meg az olvasókkal.”
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Közélet

Adománygyűjtő akció indult

2016. október 20.

Szabó Miklós Bence

Egészséges élelmiszer-alapanyagokkal és az előállításhoz
szükséges eszközökkel segíti egy
fehérvári cég, a Vegital Böjte Csaba
alapítványát. Az adományokat még
karácsony előtt szeretnék eljuttatni
Dévára. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, alapanyagokat is szeretettel fogad a vállalkozás. Rizst,
kókuszt és mandulát, különböző
gabonákat várnak elsősorban.
Az adománygyűjtő akcióhoz Fehérvár önkormányzata is csatlakozott.
Östör Annamária egészségügyi
és sporttanácsnok lapunknak
elmondta, hogy minden hasonló
kezdeményezést igyekeznek támogatni: „Egyrészt ez az akció az egészségről, az egészséges táplálkozásról
és azokról szól, akik különböző okok
miatt nem ihatnak tejet. Reméljük,
hogy a Jót tenni jó! kampány nyitott
szívekre talál a fehérváriak körében,
akiket arra kérek, hogy segítsenek,
ahogy tudnak.”

Fotó: Simon Erika

„Jót tenni jó!” – ezzel a szlogennel hirdettek
kampányt Székesfehérváron Böjte Csaba gyermekeinek támogatására. Egy helyi vállalkozás
az ötletgazda, de a kezdeményezéshez bárki
csatlakozhat, aki adománnyal, az adományok
eljuttatásával vagy önkéntes munkával tud
segíteni.

Az adományok Böjte Csaba alapítványát segítik

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(132 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1. szám alatti nagytanácsterem
rendezvények, egyéb összejövetelek
céljára, max. 200 fő befogadására
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

közéleti hetilap
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Közélet

Az első felsőoktatási gólyabál

Jubileumi borrendi kiadvány
Vakler Lajos
Megjelent a Magyarországi Borrendek Országos
Szövetsége negyvenedik évfordulója alkalmából készült A magyar borrendek 1976-2016
című jubileumi kiadvány. A kötetet Székesfehérváron, a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend Öreghegyi Borházában mutatták be.

hiszen a szakmai szervezet jelentősen hozzájárult a magyar borkultúra megismertetéséhez.
A kötet ajánlójában Fazekas Sándor
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter így fogalmazta meg a
magyar borászat jelentőségét: „Sok
helyen írják, hogy a szőlőminőséget a
termőföld, a napsütés és a csapadék
mennyisége határozza meg. Pedig ez nem
elég. A bor lelke a szőlészek és borászok
szakmai tudásán, befektetett munkáján, a
szőlő és a bor szeretetén múlik.”

Hagyományteremtő szándékkal, először rendezték meg a Székesfehérvári Felsőoktatási Gólyabált, ahol a Kodolányi János Főiskola, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa
és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara hallgatói találkozhattak egymással. A Hotel
Magyar Királyban ismert zenészek és DJ-k gondoskodtak a talpalávalóról, sőt az este során
megválasztották az év bálkirályát és bálkirálynőjét is. A mulatság hajnalig tartott.
L.-T. K.

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

Fotó: Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Bognár Zoltán nagymester az ünnepi borrendi találkozón hangsúlyozta, hogy a magyarországi borrendek
megalakulása kiemelt jelentőségű,

A FehérVár mindenkinek jár!
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A bor lelke a szőlészek és borászok tudásában rejlik

Társasházkezelés?

SZÉPHŐ Zrt.

TÖRVÉNYES és
ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,
RENDEZETT HÁZ,
SEGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,
ALAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,
SZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,
HATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,
ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,
ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,
KÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,
EMELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,
ZAVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,
EGÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,
LEKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,
ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG,
SÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.
Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707
telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Hétmilliárd kórházfejlesztésre

Egészségnap
a Köfém-lakótelepen

Megkezdődhet az új belgyógyászati tömb
kialakítása a Szent György Kórházban. Az erről
szóló kormányhatározat megjelent a Magyar
Közlönyben. A fejlesztéshez szükséges hétmilliárd forintot a kormányzat biztosítja a Modern
Városok Program keretében.

Fotó: Bácskai Gergely

Megszületett a kormányhatározat:
bekerült az állami költségvetésbe a
kórház belgyógyászati tömbjének
megépítéséhez szükséges forrás.
Székesfehérvár önkormányzata
örül a hétmilliárdos támogatásnak, hogy a város a kormányzattal együtt fejlesztheti tovább az
egészségügyi ellátást – adta hírül
a Magyar Közlönyben is megjelent
döntést Cser-Palkovics András
polgármester. Az elmúlt években
megkezdett fejlesztések folytatására kért forrást Székesfehérvár,
amikor a Modern Városok Programba beemelte a belgyógyászati
tömb kialakítását. A meghozott
kormányhatározattal újabb fontos
programpont véglegesedett. A
polgármester megerősítette: a
pénzügyi forrás rendelkezésre állásával az utolsó akadály is elhárult,
megkezdődhet a tervezés, majd a
kivitelezés. Mindez az elmúlt években megkezdett szakmai program
folytatása, amely az ellátás magas
színvonalú biztosítása, a térséget
kiszolgáló kórház fejlődése miatt is
kiemelt fontosságú a város számára.
Forrás: ÖKK

Látrányi Viktória

Egy közel tizenegyezer négyzetméter alapterületű ötszintes, kiemelten a modern kori népbetegségek kezelésére alkalmas belgyógyászati tömböt építenek. A betegeket egyetlen, zárt és
biztonságos rendszerben látják el a kórházba kerüléstől a rehabilitációig. A Szent György Kórház új belgyógyászati tömbjének építésén túl a parkolási problémák megoldására is tartalmaz
forrást a Modern Városok Program.

Életmentő készülék a mentőknek
Novák Rita

Ezentúl, ha szükséges, mellkaskompressziós géppel felszerelt mentőautó vonul segítséget nyújtani Fejér
megyében. A négymillió forint értékű
szerkezet megvásárlására százötvenkétezer forint adományt gyűjtöttek a
térségben, a város kétmilliós támogatásán felüli összeget a mentők alapítványa
biztosította. Az állandó teljesítményt
nyújtó eszköz helyettesíti a kézzel
végzett mellkasi összenyomást az

újraélesztéskor, és mozgó gépjárműben
is alkalmazható. Ez elhúzódó újraélesztés során és kihűlt betegnél életmentő
lehet. A mellkaskompressziós szerkezet
teljesen automatán működik. Amíg az
pumpálja a szívet, a mentősök gyógyszerezéssel és monitorozással folytathatják
az életmentést. A szerdai átadón részt
vett Brájer Éva alpolgármester, Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok, Vörös Péter régiós igazgató, László
Gyula vezető mentőtiszt és Takács Márk
mentőállomás-vezető.

Ingyenes állapotfelmérés, számos szűrővizsgálat
egy helyen. Szombaton folytatódik a városrészeket
érintő egészségnapok sorozata. Október 22-én reggel
kilenc órától a Köfém Művelődési Házba várják az
érdeklődőket. A szűrés mellett hasznos tanácsokkal,
szükség esetén további vizsgálati javaslatokkal látják
el a résztvevőket a programhoz csatlakozó orvosok.

A program nem titkolt célja, hogy felhívják
a figyelmet az egészséges életmód fontosságára és a megelőzésre.
„A szokásos állapotfelmérés keretében lesz testsúly-, testzsír-, vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés és BMI-, azaz testtömegindex-számítás.
Emellett kardiológiai és dietetikai tanácsadáson
is részt vehetnek a látogatók, de kiemelném a
melanomaszűrést valamint a csontsűrűségmérést is. Délelőtt 10 órától a csontritkulásban
szenvedők számára speciális torna is lesz.
A vizsgálatokat a Szent György Kórház és a
Humán Szolgáltató Intézet orvosai, munkatársai
végezik.” – tájékoztatott Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok.
„A Köfém Művelődési Házban immár második
alkalommal szerveznek egészségnapot. Fontosnak tartom ezt a programot, ez egy jó lehetőség
az itt élőknek, hiszen nem kell időpontot kérniük és sorban állniuk, és bármilyen komolyabb
probléma esetén további útmutatást kapnak.”
– mondta el a városrész önkormányzati
képviselője, Dienesné Fluck Györgyi.
A programok szombaton reggeltől egészen
13 óráig látogathatók ingyenesen a művelődési házban.

3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!
A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon
jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )

Csak ott mozog,
ahol nyomod!

E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről,
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:

Táskarugós matracok

25% kedvezménnyel!

Akár Egészségpénztári
megtakarításból is!
Az akció 2016. okt. 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Székesfehérvár, Huszár utca 2.
(az OBI mögött)

Bejelentkezés és információ:
22/340-048, 20/561-6501

Ultrahang vizsgálatok széles spektrumban
a hét minden munkanapján: a LIFE Egészségcentrumban!
Az elmúlt esztendőkben nagy tapasztalatra tettünk szert a különböző egészségügyi szűrések,
ezek között kiemelten az ultrahangos vizsgálatok területén, a Székesfehérváron és
a régióban élők között egyre nagyobb igény mutatkozott vizsgálataink iránt, ezért:

Ultrahangos rendeléseink számát megdupláztuk!
A LIFE Ultrahang Centrumban a következő ultrahangos vizsgálatok folyamatosan elérhetők:
hasi és hüvelyi 2D-3D-4D magzati genetikai ultrahang, kismedencei (hasi és hüvelyi 2D-3D-4D) UH,
hasi áttekintő UH, epehólyag kontrakció ultrahangos vizsgálata, kardiológiai UH, pajzsmirigy UH,
lágyrész és here UH, koponya UH, ízületi UH, nyaki verőerek vizsgálata, alsóvégtagi erek vizsgálata.
Ha panasza van, forduljon hozzánk bizalommal! Minimális várakozási idő, modern vizsgálati eszközök!

www.lifecentrum.hu

• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek,
gerincoszlop

• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)
• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető
tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok
hátteréről, amelyek még nem érik el a kimutatható betegség határát.
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

AKCIÓ!

3Dimenziós ESG vizsgálat mellé ingyenesen ultrahangos
érvizsgálatot biztosítunk, melynek eredeti ára 6.000Ft.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra október 27-ig,
a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 14.000 Ft.

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig

06 70 428 8895 • 06 22 806 148
www.plantis.hu
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Kurucz Tünde
Október a látás hónapja, melynek keretében a
programsorozathoz csatlakozó optikákban ingyenes a látásvizsgálat. A kezdeményezés célja, hogy
felhívja a rendszeres szemvizsgálat fontosságára a
fiatalok és idősek figyelmét.

Cserta János optometrista és látszerészmester lapunknak elmondta,
hogy Magyarországon másfél millióan
még soha nem vettek részt szemészeti
szűrésen, pedig érdemes évente egyszer elmenni: „Egy ilyen szűrésen általában nemcsak a látás élességét, hanem

a szem állapotát is vizsgáljuk. Például a
cukorbetegség és a magas vérnyomás különböző szemfenéki elváltozásokat okoz,
amit ha nem kezelnek, hosszabb távon
látáskárosodáshoz vezethet.”
Egy komplex szemvizsgálat keretében
olyan szembetegségekre is fény derülhet, mint a kialakulóban lévő zöld
hályog, mely a kezdeti stádiumában
nem jár tünettel. Később a megnövekedett szemnyomás miatt viszont
a szemfenéken a látóreceptorok
elhalhatnak, így beszűkül a látótér,
látótérkiesés alakul ki, ami akár
vaksághoz is vezethet. A világon ez

az egyik vezető szembetegség, mely a
legtöbb vakságot okozza.
Akkor is célszerű látásvizsgálaton
részt venni, ha valaki napi több órát
tölt számítógép előtt: „Ha úgy érzi, hogy
tökéletesen lát, de ennek ellenére könnyezik
a szeme, fáj a feje vagy éppenséggel feszült
lesz, néha elhomályosodik rövid időre a
monitor képe, nehéz a közeli és távoli tárgypontok közötti váltás, akkor mindenképpen
gondolni kell arra, hogy mégis szemüvegre
van szükség. A monitorok kékes fényt
bocsátanak ki magukból, melyek a legutóbbi
kutatások szerint szemfenéki elváltozásokat
is okozhatnak, így érdemes annak, aki több
órát tölt monitor előtt, speciális védőréteggel
ellátott szemüveget hordania!” – tudtuk
meg Cserta Jánostól.
A szakember megjegyezte: előregyártott, pár száz forintos szemüve-

Fotók: Kiss László

Októberben ingyenes a szemvizsgálat

Ma már nem szükséges rossz, hanem divat
szemüveget viselni

get sose vegyünk, mert ártalmas a
szemre. Az olcsó lencsék torzítanak,
ezért rendszeres viselésük hosszú
távon komoly idegrendszeri terheltséget, szédülést, ingerültséget, fejfájást
okoz.

Így dolgozzunk képernyő előtt!

Október
hónapban
ingyenes
látásvizsgálat

tar t.
g
i
1
3
l
ő
ber 1-t
ó
t
k
o
IÓ
Az AKC
Székesfehérvár, Madách tér 1.
Telefon: 22/340-556
Székesfehérvár, Távirda u. 25.
Telefon: 22/507-360
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SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

Őszi állapotfelmérés
20% kedvezménnyel!
Tartalma:
Belgyógyászati vizsgálat
Hasi ultrahang vizsgálat
Vérvétel (alaplabor)
További szakrendeléseink:
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

Az ajánlat 2016. 10. 20.-tól visszavonásig tart.

Évente egyszer érdemes megnézetni a szemünket

¿ A képernyő felső széle legyen tíz fokkal lejjebb a dolgozó egyenes nézésének
szögétől. A távolság a lehető legnagyobb legyen, minimum ötven centi!
¿ A képernyő fényereje legyen háromszor, négyszer akkora, mint a környező fény!
¿ Ha lehet a szoba fényét csökkenteni, tegyük meg. Ne dolgozzunk azonban
sötétben!
¿ A képernyő karakterei jelentősen világosabbak vagy sötétebbek legyenek, mint
a háttere. Legyen nagy a kontraszt, de ne annyira, hogy kápráztasson.
¿ A tükröződéseket a képernyő beállításával kell minimalizálni, hogy az ablakok
és más fényforrások ne látszódjanak rajta!
¿ Ne üljünk szembe nyitott ablakkal és más fényforrással!
¿ A képernyő fölé egy kiegészítő kis ernyőt tehetünk, hogy felülről se érje fény!

• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Nefrológia
• Gasztroenterológia

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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SZERKESZTI: A FEHÉRVÁR MÉDIACENTRUM AZ ´56-OS FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁN

A magyar lét legszebb napjai ´56-ban
sorban a nemzet elleni „hibák
elkövetőinek” felelősségre vonását kezdeményezték. A helyi hatalom tétovázását mutatja, hogy
ez a közlemény megjelenhetett, és
később röplapon is terjesztették.

„Ne dolgozzunk, míg
Budapesten magyar vér folyik”
Október 24-én a város üzemeiben még folyt a munka, de már

Az egyre feszültebb helyzetben
a székesfehérvári hadtest alárendeltségébe tartozó katonai alakulatokat készenlétbe helyezték, de
a feladatuk főként a középületek
megvédése és az utak ellenőrzése
volt. Mindeközben a késő délutáni
órákban jelentős tömeg gyűlt
össze a belvárosban: diákok,
munkások, irodai alkalmazottak,
főként fiatalok tüntettek a statárium és a kijárási tilalom ellen.

Forrás: sZékesFehérvári városi levéltár

1956. október 23-án, kedden
délután a fehérvári diákok a
Hunyadi Mátyás Közgazdasági
Technikumban tartottak gyűlést,
amin huszonöt-harminc középiskolás volt jelen. A gyűlésen a
Magyar Egyetemi és Főiskolai
Egyesületek Szövetsége újjáalakulásának hatásairól, a középiskolásokat érintő kérdésekről
tárgyaltak, emellett erősen kritizálták a Demokratikus Ifjúsági
Szövetség helyi szervezetének
munkáját. Úgy határoztak, hogy
új diákszervezetet alakítanak, és
követeléseiket pontokba foglalva közzéteszik a Fejér Megyei
Néplapban.
Az elkészített közlemény
megjelentetésére este hét óra
körül egy ötfős küldöttég kért
engedélyt a megyei pártbizottságnál, azonban annak titkára, Sebes Imre nem járult
hozzá valamennyi pont kinyomtatásához, végül megtagadta az
engedély kiadását. A hosszas,
eredménytelen
megbeszélés
alatt a diákok értesítették a
kollégiumokat, ennek hatására
mintegy nyolc-kilencszáz főre
duzzadó tüntető tömeg tartott
tiltakozó nagygyűlést a Városi
Kultúrház Színháztermében – a
mai Szent István Művelődési
Házban. A gyűlést követően a fehérvári diákok a városi nyomda
épületéhez mentek, és követelték
a délután megszövegezett tizenkét pont kinyomtatását, azonban itt sem jártak eredménnyel.
Végül október 24-én mégis megjelent egy ötpontos felhívás a Fejér Megyei Néplapban, amiben
bejelentették a Székesfehérvári
Középiskolás
Diákszövetség
megalakulását.
Csatlakoztak
a Műszaki Egyetem követeléseihez is, amiben március 15.
és október 6. nemzeti ünneppé nyilvánítását és nem utolsó

Különkiadás

Fegyvertelenekre lőttek

mindenki a fővárosi eseményekről
beszélt. Végül reggel fél nyolckor
a Vadásztölténygyár szerszámkészítő üzemében leállt a termelés,
majd sorra a többi üzemben is. A
munkások a központi iroda előtti
téren gyülekeztek. Az MDP hiába próbálkozott szónoklatokkal,
az üzemek dolgozóit nem tudták
munkába állítani. „Ne dolgozzunk
addig, míg Budapesten magyar vér
folyik, és míg az orosz csapatok ki
nem vonulnak az országból!” A
dolgozók követeléseiket táviratban továbbították a szakminisztériumba.

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

Nekem ez az ötvennyolcadik
októberem, de hasonló hangulattal még nem találkoztam. Az
első tízet nyugodtan el is felejthetjük, mert azt hiszem, ma-

tönkretett, esetleg megölt. Ha
csak a propagandát hallgatta, akkor úgy vélte, hogy a semmiből
megszülető mocskos csőcselék
kivonult az utcákra, és szétvert
mindent, ami a keze ügyébe
akadt, és halálra kínzott ártatlan

a Szabad Európa Rádiót, ott a
kívánságműsorok között sokkal
többet tudhatsz meg!”
Cseke László a rövidhullámon
érkezett sisteregve, recsegve,
kínálva a jobbnál jobb zenéket
és a pocsékot is, a számok

gam is elfelejtettem. A hetvenes
években ’56-tal kapcsolatban zavarosban halászgatott az a fiatal,
akinek nem voltak olyan családtagjai, ismerősei, akiket a diktatúra meghurcolt, megalázott,

katonákat. Nekem is ezt szajkózták tévéből, rádióból, iskolából,
a környezetemből. De akadtak cimborák, akik valamilyen
forradalomról beszéltek, népfelkelésről. „Hallgasd csak meg

között emigrált magyarok üzentek itthon maradt rokonaiknak,
és vált kérdésessé, miért nem
találkozhatnak. Ahogy az elmém is felnőtt, a válasz is kibontakozott: mert diktatúra van.

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

A forradalom megállíthatatlan
A sortűz nem tartotta vissza
az embereket az utcai csoportosulásoktól. A gyárakban leállt a
munka. Ideiglenes munkástanácsok alakultak. A későbbi tüntetéseket már az üzemekben
szervezték meg, és folyamatos
volt a kapcsolattartás a budapestiekkel. A tüntetések fő színtere a Városház tér lett, az emberek nemzeti függetlenséget,
az elnyomás megszüntetését,
az orosz csapatok kivonulását,
az ÁVH feloszlatását, sajtószabadságot és a Fejér Megyei
Néplap felelős szerkesztőjének
leváltását követelték.

Pósa Lajos:

ÁRA: 56 FILLÉR.

RIADÓ!

Fel a szent harcra, fel magyar,
Ifjak és aggok, fel hamar!
Ha most nem védjük meg magunk,
Életre méltók nem vagyunk,
Világ csúfjára meghalunk.
Az Őskárpátok zárt övét
Álnok szomszédok áttörék,
Míg bóbiskoltunk itt henyén,
Úr lett földünkön könnyedén
A sok mihaszna jövevény!
Nem tettünk láncot másra mi,
De mi sem fogunk hordani,
Mintsem így nyögjük éltünk,
Inkább egy szálig elveszünk,
De más szolgái nem leszünk.
Hol gyermekségünk kora telt,
A szülőföld, a ház, a kert,
Kedves cintermünk temploma,
A mezőnk búzája, meg bora
Nem lesz másé, nem, soha!
Ha e hazát elvesztenők,
Felsírnának a temetők,
Nagy bánattal őseink
Poraiból a földre kint
Fekete virág nőne mind.
Nem fogjuk mi ezt tenni, nem,
Nem lesz itt gyáva senki sem.
Úgy áldjon meg az Istenünk,
Úgy legyen boldog gyermekünk,
Úgy nyíljon meg az Ég nekünk!

(Forrás:
Csurgai
Horváth
József, Farkas Gábor, Komlósi
József: „Egy nép kiáltott. Aztán
csend lett.”)

Ez a föld a mi hazánk,
Ezer esztendő hagyta ránk.
Míg csak bírjuk két karunkkal,
Ha kell, ezerszer meghalunk,
De magyarnak maradunk.

Beszéltünk ötvenhatról, de tudtuk, hogy szinte semmit sem
tudunk, amit viszont titokban is
kell tartanunk.
A nyolcvanas években megnyíltak a szelencék. Gazdasági érdekek úgy kívánták, hogy
eresszenek a diktátorok a
szorításon. Így aztán több ember jött a külvilágból, és több
mehetett oda. Az információk is
szabadabban áramoltak, a SZER
is érthetőbb lett. Nekem mégis
a legnagyobb szerelem hozta a
változást. Olyan lányba bolondultam bele, akinek édesanyját
és népes családját meghurcolta a
legvadabb rákosista rendszer. A
homály eltűnt a szemem elől, de
nem lettem boldogabb, mert láttam az ötvenes évek áldozatain,
hogy még a nyolcvanas években
is meghurcolják őket. Kinyílt
a kapu 1989-ben, és akkor az a
fiatal, hosszú hajú srác kimondta: „a hatodik koporsóban nem
csupán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkező húsz
vagy ki tudja hány évünk is
ott fekszik.” És milyen igaza
lett! Huszonhét éve képtelenek
vagyunk felemelni a fejünket.
Majd három évtizede ünnepeljük az 1956-os forradalmat, de

úgy, hogy már az ünnep napján
eltaposnak bennünket a tankok.
2016 velem mindenképpen
kegyes volt, olyanokkal beszélhettem arról a fiatalság által
létrehozott forradalomról, akik
boldog, vidám, összetartó napokról emlékeztek. Az akkori ifjak emléke a ráncos szemhéj alól
csillogva mosolyog. Idén látom
először, hogy felfogja a magyar:
forradalom, szabadságharc volt
1956-ban, és örül neki! Nem a
puszta dráma köszön be októberben, hanem a szabad együttlét. Láthattam munkám során,
hogy nem ciki fiatalembereknek
nemzeti karszalagot viselni, lányoknak lódenkabátban mosolyogva ünnepelni. Hallhattam
idős hölgyet boldogan emlékezni azokra a nehéz időkre,
mert reményt, életkedvet adott
nekik a nép ébredése.
Elképzelhető, hogy amint
távolodunk az 1956-os évtől,
úgy lesz úrrá bennünk a magabiztosság, hogy akkor fiatal
lányok és fiúk tapostak nekünk
utat a szabadság felé, amire
mostanáig csak remegő lábbal
lépkedtünk. Ezt érzem akkor is,
ha ennek a mellékletnek a sorait
olvasom 2016-ban.

Ébredj magyar, a fény utat akar!

Fotó: NZP

Nagy ZoltáN Péter

12. oldal

Csütörtök, 2016. október 20.

Ú J F E H É R VÁ R

A történelmet mi írjuk

„Az én ötvenhatom 1989-ben ért véget” – II. rész
látráNyi viktória
Schéda Mária tizenöt és fél
évesen a leánygimnázium tanulójaként élte át Székesfehérváron a
forradalom csodálatos, reményteli
és félelmetes pillanatait. Minderről naplót vezetett. Majd a kis
napló a Fehérvár Médiacentrumhoz került, és nem volt kérdés, hogy
a forradalom, a történelmünk hever előttünk. A Fehérvár magazin
előző lapszámában már megismerhették a napló első részleteit. Most
elevenedjenek meg a szabadsággal
átitatott két hét és a gyilkos megtorlás további pillanatai. Ismerjék
meg Schéda Mária történetének
folytatását!

gyártottuk, mert az utcán minden ember örömmel fogadja, ha
kitűzzük a gallérjára. Annyira

módomban – kimutathatom hazafiságomat. A kórház véradásra szólítja fel a lakosságot

Székesfehérvár, 1956.
október 29.

Székesfehérvár, 1956.
október 27.

Fotó: NZP

„Sok iskolában megszűnt a
tanítás hétfőtől kezdve. Nálunk
nem, és én még nem hiányoztam.
Tanítás persze nincs, feleltetés
vagy ehhez hasonló más, képtelenek vagyunk tanulni ilyen
idegállapotban. Meglehetősen
sok a hiányzó, főleg vidékiek,
akiknek nincs most vonatjuk. A
vasút teljesen leállt.”

Székesfehérvár, 1956.
október 28.
örülök, hogy én is teszek valamit.
… S amíg sok ezer magyar hazafi ontja a vérét, én legalább ilyen
csekélységgel – ha mással nincs

a pesti szabadságharcosok
részére. A külföld gyógyszerekkel, kötszerrel és vérrel segíti a magyarokat. Különösen a

„Az emberek hangulatuk
rabjai. A hangulat óráról órára
változik, aszerint, hogy ki milyen
híreket
hall.
Hol
reménykeltő bizalom, hol kétségbeesett kilátástalanság. Egyik
percben szent meggyőződésem,
hogy a magyaroknak győzniük
kell… Ha arra kell gondolnom,
hogy menthetetlenül elveszünk,
mert a Szovjetunió bekebelezi
ezt a maroknyi népet, őrült
kétségbeesés vesz erőt rajtam,
zokogni tudnék, tombolni, ölni!
Az ólomszürke égből kitartóan
esik az eső. Még az időjárás is
vigasztalan, szomorú… A Szabad Európát alig lehet fogni,
őrülten zavarják. Most mondja:
a magyar szabadságharcban

13-14 éves fiúk, lányok fegyverrel harcolnak… – a zavarógép
rákapcsol, többet nem lehet
hallani. Az iskolában megszűnt
a tanítás. Azt mondták, csak akkor menjünk, ha értesítenek. Akkor is azért, mert a kollégiumot
kórháznak rendezzük át, és elkél
a segítő kéz. Diák rendfenntartó
bizottságokat szerveztek a város
felszólítására, mert mindenütt az
a vélemény, hogy a nép sokkal
jobban hallgat a diákságra, mint
a katonákra és a rendőrökre...
Félek, szinte magamnak sem
merem bevallani, annyira rettegek az elkövetkező eseményektől... Most tudom csak, mi az,
hogy BÉKE. Most, ezekben
a forradalmi időkben. Békében élni, és nem szörnyűséget
szörnyűségre halmozva ölni
egymást. Ha még olyan béke is
az, mint amiben az utóbbi 12
évben volt részünk! Van, aki azt
mondja, az ostrom semmi volt
ahhoz képest, ami most van
Budapesten. És mi lesz még
ezután?… Repülőgépek zúgnak
a levegőben.”

Székesfehérvár, 1956.
november 3.
„Nem is tudom, hogy foglaljam össze az elmúlt napok
történetét! A politikai helyzet
óráról órára változik, és a változásokat rögtön le kellett volna
írni, hogy azokat sorrendben
hitelesen lehessen követni. De
nekem nem is ez a célom, hiszen

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

„Tegnap
egész
délután,
ma egész délelőtt és délután
mást sem csináltam, csak Kossuth-címereket rajzoltam. Az iskolában egy pár lánnyal közösen

lengyelek. Az ENSZ most tárgyalja a magyarok ügyét. Minden ország szimpatizál velünk,
megmozdulások
vannak
az
érdekünkben. A külföldi rádiók
mindenről beszámolnak, a magyar hazudik és hallgat. Csaknem az egész Dunántúl a felkelők
kezén van. A harc még nagyobb,
a magyarok ereje és ellenállása
egyre nő. Olasz újságírók szerint, akik szemtanúi voltak az eseményeknek, a magyarok a világ
legbátrabb emberei. Büszke
vagyok magyarságomra és arra,
hogy nemzetünk ismét megmutatta a világnak, hogy méltó a
szabadságra és a jobb életre!”

1956 a magyar szabadság éve, amikor a nemzet hősei megmutatták: nem félnek a megtorlástól, elég volt az elnyomásból!

ÁRA: 56 FILLÉR
ezeket az időket amíg élek,
nem felejtem el. Október 28-án
mindenki úgy érezte, győzött a
forradalom. A kormány tagjai
szóltak a néphez. A nép bízik
bennük és Nagy Imrében. A
Kossuth Rádió is bejelentette,
hogy ezentúl teljesen a forradalom mellé áll, s az a rádió, ame-
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Székesfehérvár, 1956.
november 4.
„Csak néhány szót. Háború van.
Éjjel 4-től ágyúztak. A fővárost
támadják. Minket is. Biztosan
minden várost. Nagy Imre beszélt
a rádióban. Hadiállapot. A gépfegyver nem szünetel. Elfoglalták

úgy határozott, hogy bizottságot
küld Magyarországra... Hogy mi
lesz ezután, nem tudjuk. Kádár
és társai átpártoltak az oroszokhoz, és ez az áruló banda
alakított új kormányt. Fasiszta ellenforradalmároknak és
csőcseléknek bélyegzik a hős szabadságharcosokat. A Kossuth

legorikus szobra állott. A kapu
összetörve, az ablaküvegek mindenütt kitörve. A környező házakban
és a szemben lévő Barátok templomában is. A Tiszti Klubot még
jobban helyben hagyták. A Pollák
csemegeüzlet kirakata is be van
lőve. A posta előtt egy nagy tank,
az épületet fegyveres oroszok őr-

hallani sem akar az ENSZ-ben
a magyar ügy tárgyalásáról,
mert az belügy… Hol vannak a
magyar nép szép álmai? Semlegesség, független Magyarország, szabad választások?
Eltemetve…
Magyar
szentek! Könyörögjetek! Ne hagyjátok elveszni a hazánkat!”
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Székesfehérvár, 1956.
november 16.

Szabadok akartak lenni. Együtt kiáltottak: ruszkik, haza!
a postát. Egy laktanyát szétlőttek
az éjjel. Az óvóhelyre már levittük
a holminkat. Könyörülő, jóságos
Isten, ne hagyj elveszni minket!
Csak segítene rajtunk a világ!
Szűzanya, ne hagyj el!”

Székesfehérvár, 1956.
november 5.
„Tegnap egész nap és egész
éjjel lent voltunk az óvóhelyen.

Rádió ismét hazudik, az oroszok
röpcédulákat dobálnak, tele
hazugságokkal. Rémes terror
– ha a világ nem segít rajtunk!
Mégpedig sürgős segítség kellene, mert minden elvesztegetett
nap óriási áldozat! Ki gondolta volna mindezeket két héttel
ezelőtt? A tegnapi vasárnapot
sohasem felejtjük el! Este hattól
reggel hatig kijárási tilalom van.
Ma délelőtt Édesapa bement a

zik. A Megyeházát nem láttam, de
azt mondják, azt is ágyúzták. És az
emberhalál! És ezek még azt merik
hazudni, hogy a barátaink, és hogy
felszabadítani jöttek! Szegény,
sokat szenvedett Magyarország!”

Székesfehérvár, 1956.
november 8.
„Hazugság, árulás, aljas
rágalmak,
sátáni
cinizmus

Székesfehérvár, 1956.
december 7.
„Reggel 9 óra körül. Talán
utoljára írok e füzetbe. Mi jobb?
Meghalni, megsebesülni vagy
elhurcoltatni?
Milyen
sors
vár ránk, gimnazista lányokra, nőkre, asszonyokra? Ma
délelőtt 11-re néma tüntetést
hívtak össze a fehérvári nők a
bazilika mögötti ismeretlen katona sírjánál, hogy virágokkal,
koszorúkkal adózzunk az elesett
hősök emlékének. Vajon gyávaság
lenne, ha nem mennék el a tüntetésre? A mi osztályunk a városi könyvtár előtt beszélte meg a
találkozót háromnegyed 11-re.
Csokrot is rendeltünk. Nem tudom,
hányan lesznek ott. Édesanyáék
nem tiltották meg, hogy elmenjek,
érzem, hogy ezzel is tiltakoznak.”

Székesfehérvár, 1956.
december 9.
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lyik hazudott éjjel és hazudott
nappal, most Szabad Kossuth
Rádió lett. Mindszenty József
hercegprímást a forradalmárok
kiszabadították, ismét elfoglalta
hivatalát, és ma szózatot intéz
a magyarokhoz és a világ népeihez. Jó hírek érkeztek arról,
hogy az oroszok kivonulnak.
Megérintett a szabadság lehelete. Úgy éreztük, nem harcoltunk hiába, mert a forradalom győzött! A nagy örömre
azonban ismét kétségbeesés
és elkeseredés következett. Az
oroszok újabb csapatokat küldtek hazánkba. Ezek a csapatok
teljesen körbezárták Budapestet
és sok nagyvárost. Útközben
elfoglalták a vasútállomásokat.
Fehérvár utcáin is rengeteg
orosz autó és tank vonult fel
csütörtökön-pénteken éjjel és
egész nap. A kormány és Nagy
Imre az egész nemzet nevében
tiltakozott a szovjet csapatok hadmozdulatai ellen. Az
ENSZ-hez fordult segítségért,
és kinyilvánította a magyar
nép évszázados álmát, a semlegességet. Az ENSZ-ben ismét
a magyar ügyet tárgyalja a
Biztonsági Tanács. Ha most
nem jutnak megnyugtató eredményre, akkor – szinte le sem
merem írni – elvesztünk... Ezért
is mondom, hogy ez a gyűlés
krízis. Ha most az ENSZ elismeri Magyarországot semleges államnak, és kényszerítik
a ruszkikat a kivonulásra, akkor nincs többé akadály, akkor
nem hiába haltak meg sok ezren! A forradalom hősi, szent
és dicső! Gyönyörű verseket,
igaz történeteket hallottam
a rádióban a forradalomról.
Megszólaltak írók, költők, akik
szemtanúi és résztvevői is az eseményeknek. Istenem, engedd,
hogy végre szabadok legyünk!”

„Már csaknem egy hónapja...
A helyzet nagyon bizonytalan
és szomorú. Az országos sztrájk
tovább tart. A Kádár-féle bábkormánynak nincs tekintélye.
Nagy Imre a jugoszláv követségen van, és nem hajlandó Kádárral tárgyalni. Az ENSZ-küldötteket nem engedték be. A fegyvert
még mindig nem tették le. Az
oroszok tömegesen deportálják
az embereket. Aki csak teheti, a
határon túlra menekül. Óriási a
zűrzavar, bizonytalanság uralkodik az országban. Sokan harmadik világháborút emlegetnek.
Én annyira félek, gyakran úgy
érzem, mintha egy rém várna és
fenyegetne bennünket. S ez a rém
az elkövetkező idők borzalmai.”

„Tegnap egész délután, ma egész délelőtt és délután mást sem csináltam, csak Kossuth-címereket rajzoltam.”
Levittünk egy díványt, a nyugágyat és néhány hokedlit. Pokrócba burkolózva ültünk vagy
feküdtünk. Alig aludtam valamit,
rengeteget fáztam. Az óvóhelyen
lent volt az egész ház. Éjjel 1
és 3 között hallgattuk a Szabad
Európát. Közvetítették az ENSZ
közgyűlését, ahol a magyar
ügyet tárgyalták. A közgyűlés

városba, sort állt kenyérért és
tejért. Azután mi is bementünk
Évával egy kicsit körülnézni.
Az utcákon rengeteg ember van.
Az idő szokatlanul enyhe. A
Városház téren törmelékek, ablaküvegek, a városházát agyonra
lőtték. Rémes látvány, amint egy
ember nagyságú lyuk tátong a
kapu fölött, ahol az Igazság al-

és orosz önkény. Ez uralkodik felettünk. Ez nyomja el az
igaz szót. Ez rombol, gyilkol
és pusztít. Erősebb – de csak
fizikailag! Az erkölcsi győzelem
a miénk, magyaroké! Tudja az
egész világ! Petőfi lelke nem
hal meg! Áruló kormány! Azt
mondja: köszönet a szovjet
segítségnek! A szovjet kormány

„Nem haltam meg, és semmi bajom nem történt. A tegnapelőtti tüntetésen nem volt
lövöldözés. Rengeteg ember, főleg nő gyűlt össze, hogy kegyelettel tegye le virágait, koszorúit
az ismeretlen katona sírjára. A
nagy fekvő kőszobrot és a föléje helyezett keresztet egészen
beborította a sok virág… Édesanya még utána, ahogy én eljöttem, lement a térre, majd
Édesapa is csatlakozott, ott
találkoztak. Sohasem felejtem
el ezt a délelőttöt! A szűk teret,
melyből két keskeny utca vezet
ki, a bazilika mögött fekvő ismeretlen halott katona szobrát,
az imádkozó és éneklő embereket. Úgy eggyé kovácsolódott
a város ezekben a kegyetlen
időkben! Együtt nevetnek, sírnak, szenvednek és imádkoznak
az emberek. Éjjelenként kommunista röpcédulák, feliratok
jelennek meg a házak falain.
Napközben lekaparják, keresztülhúzzák őket az emberek.
Pusztuljon a reakció! Alatta

14. oldal

Csütörtök, 2016. október 20.
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„A Városház téren törmelékek, ablaküvegek, a városházát agyonra lőtték. Rémes látvány, amint egy ember nagyságú lyuk tátong a kapu fölött, ahol az Igazság allegorikus szobra állott.”
krétával: Kádárral az élen! Ha
nyugalmat akarsz, ne sztrájkolj!
Valaki letörölte azt, hogy „ne”,
és egészen más lett a szöveg értelme. Ezer és ezer ilyen apró
jele van az ellenállásnak, és a
harc nem lankad, hiába tartóztatják le az embereket.”

Székesfehérvár, 1956.
december 26.

Székesfehérvár, 1957.
január 1.
„Milyen furcsa még leírni:
1957. Úgy megszoktuk már a jó
öreg 1956-ot. Hiszen annyi mindent hozott, ami nem egy évre, de
egy életre is elég lenne! Mindjárt
januárban földrengés, tavasszal
jeges árvíz és ősszel, októberben: forradalom! 1956 elment
– elment a történelem lapjaira,
hogy fényesebben ragyogjon
minden oda lejegyzett évnél, épp
oly fényesen, mint 1848!”
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„24-én elmentünk Évivel az
éjféli misére, amit délután 4
órakor tartottak meg annak ellenére, hogy 24-ről 25-re virradó
éjjel az egész ország területén
felfüggesztették a kijárási tilalmat az éjféli misék megtartása végett. Vallási és kulturális
vonalon enged a kormány, de
politikai téren egy tapodtat
sem. Reméljük, nem sokáig...
Ezt a szabadságvágyat nem lehet megölni. Úgy hozzátartozik
a magyar lélekhez, mint lélek
a testhez. Elpusztíthatatlan és
halhatatlan... Ha a forradalmat nem verik le, most nagyon
boldog, szabad karácsonyunk
lenne....”

A szovjet tankok katonái sokszor elbizonytalanodtak, nem tudták, mitévők legyenek
Székesfehérvár, 1957.
január 30.
„Arról szeretnék írni, micsoda terror van. Haynau Kádárhoz
képest elbújhatna... Egymás
után végzik ki az embereket csak
azért, mert részt vettek a forradalomban, annak ellenére, hogy
megígérték, emiatt senkinek sem
lesz bántódása. Édesapa majd-

nem minden nap egy kivégzés
vagy súlyos statáriális ítélet
hírével jön haza az ügyészségről.
Az elkeseredés nőttön nő. A lehető legrosszabb politika, amit
csak választani lehetett! Bosszút
állni a népen, ez az egyedüli cél. Véres bosszút! Pedig
itt minden újrakezdődik tavasszal! Szörnyű vérontás lesz
akkor!”

Székesfehérvár, 1957.
március 8.
„Minél jobban közeledik a
végzetes 15-e, a terror annál
véresebb. Elvitték a magyartanárunkat, akit úgy imádtunk!
Mennyire gyűlölöm őket! Istenem, meddig hagyod még ezt?
Családja van, két kicsi gyereke.
Biztosan kínozzák!”

Székesfehérvár, 1957.
március 19.
„Szombaton este kiengedték
kedvenc tanárunkat. Úgy látszik,
csak 15-től féltek, pedig semmi
sem történt. Kimondhatatlanul örültünk neki, amikor hétfőn
megtudtuk. Zsuzsival rohantunk a
virágüzletbe, és majd megbolondultunk a nagy boldogságtól!”

ÁRA: 56 FILLÉR
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Fotó: NZP

„Hazugság, árulás, aljas rágalmak, sátáni cinizmus és orosz önkény. Ez uralkodik felettünk. Ez nyomja el az igaz szót. Ez rombol, gyilkol és pusztít. Erősebb – de csak fizikailag! Az erkölcsi
győzelem a miénk, magyaroké! Tudja az egész világ! Petőfi lelke nem hal meg!”

A Fehérvár Médiacentrum filmet forgatott Schéda Mária naplója alapján. A napló ifjú főhősét Tőke Zsófia
idézte meg.

„Ünnep van – nekik. Az ő
ünnepük. Kivonulás, cirkusz,
csinnadratta. Iskolai szünet,
hétfőn megyünk először. Rémes
terror van, sokszor már szinte nevetséges, mennyire félnek! Már szinte feltűnést sem
kelt, ha detektívek vannak az
iskolában vagy a kollégiumban, és házkutatást rendeznek.
Szólni, tenni nem lehet semmit,
mert elviszik az illetőt, s talán
sohasem látják többé. Mihály
bácsit, az egyik nagybátyámat
is elvitték. Anyuci unokatestvérét, Barna bácsit is elvitték.
Luci néni férje meg ideggyógyintézetben van, őt is el akarták
vinni. Szóval csak panasz, baj
mindenütt!”

Székesfehérvár, 1957.
november 2.
„Istenem, egy évvel ezelőtt!
Emlékszem, mintha ma lenne.
Alighogy egy kicsit hinni
mertünk, november negyedike
mindennek véget vetett. Milyen
gyönyörű és egyben szomorú napok voltak ezek! Sok-sok emlék,
kötetekre való. A röpcédulák,
tüntetések, a lelkesedés, a
rádióhallgatás szakadatlan. A
remény és csüggedés óránkénti

Budapest, 2016. június 16.
„1989. június 16-án Nagy Imre
és társai újratemetésén az ő nevét
is felolvasták a hősi halott kivégzettek névsorában. Városában a
rendszerváltozás után utcát neveztek
el róla, hamvai a 301-es parcellában
pihennek. Az én ötvenhatom voltaképpen 1989-ig tartott, de életem
kibontakozásának nagy lehetőségei
a hatodik koporsóban nyugszanak…
De azért boldog életem volt...”

hullámzása. Egyik végletből a
másikba estünk. Az óvóhelyeken a külföldi adókat fogtuk,
bíztunk az ENSZ-ben és a Nyugatban. Mindenütt szimpatizáltak velünk, de tenni nem tettek
értünk semmit. A magyar nép
ismét magára maradt.”

Székesfehérvár, 1958.
október 2.
„Tegnap és ma nem mentem
iskolába. Édesanya beteg. Ilyen

Részlet a film főcímből

Programtipp

Fotó: NZP

Székesfehérvár, 1957.
június 23.
„A tanári kart is szét akarják
szórni. Erzsi nénit leváltották,
nem igazgatóhelyettes többé.
Fegyelmit indítottak ellene. Az
ügyészségen most bocsátottak el
két ügyészt. Egyénileg vizsgálják
ki, hogyan viselkedtek a forradalom alatt. Nagyon féltem Édesapát!”

iskolából Anyámat szótlan sírásban találtam. Kérdeztem tőle,
hogy csak nem Zoltán bácsiról
hallott valamit? Erre összecsuklott a fotelban és elájult. Remegett
egész testében, nem tudott beszélni, csak a zsebére mutatott. Megtaláltam benne az egysoros levelet: Zoltán bácsit kedd reggel
kivégzik.”

kéP: NéMeth-Nagy róbert

Székesfehérvár, 1957.
április 4.

rosszul még nem volt az idegeivel.
Rémesen hatott rá Zoltán bácsi
kivégzése.
Ő édesanya unokatestvére,
nagyjából egykorúak. Gyermekkorukban együtt nyaralgattak,
hol ennél, hol annál a családnál. A többi gyerekkel. Együtt
nőttek fel, ahogy anyám mondja. Zoltán bácsit államellenes
szervezkedéssel vádolták meg,
„ellenforradalmár” volt abban
a szabadság illúziójában töltött
két hétben. Igazi hazafi – ezért
könyörtelenül halálra ítélték.
Természetesen fellebbezett, az
ügy mostanáig húzódott. De a
Legfelsőbb Bíróság nem kegyelmezett… Kezén, lábán bilinccsel,
de felemelt fővel lépett a tárgyalóterembe, és szempillája sem
rebbent meg, amikor tudatták vele
az ítéletet. Ennyit mondott: Ártatlan vagyok… Délben hazajövet az

A napló írója, Schéda Mária egykori iskolája előtt az alkotók egy
részével: Tar Károllyal, Látrányi Viktóriával és Nagy Zoltán Péterrel

Ismerje meg Schéda Máriát
és történetét ön is a Fehérvár
Televízióban! Október 23-án
19 óra 30 perces kezdettel
Fehérvári beszélgetések extra
című műsorunk vendége lesz
Schéda Mária.
20 órától pedig A történelmet
mi írjuk – 1956 címmel bemutatjuk azt a dokumentumfilmet,
amit Mária naplója alapján
készített a Fehérvár Televízió. A
filmben közreműködik: Schéda

Mária, Tőke Zsófia
A filmet készítették:
operatőr, világítás:
Nagy Zoltán Péter
Tar Károly
utómunka, effektek:
Hódi Dániel
főcím:
Németh-Nagy Róbert
rendezőasszisztens, hangmérnök:
Bodonyi Krisztián
rendező:
Látrányi Viktória
producer:
Hagymásy András

16. oldal

Csütörtök, 2016. október 20.

Ú J F E H É R VÁ R

Amelyik golyó fütyül, az már rég elment
Mindig pesti srácokat emlegetnek, ha az 56-os forradalomról van
szó, pedig volt olyan fehérvári ifjú
is, aki pesti srác lett a legszebb napokban, a forradalom alatt. Csernay Ádám Székesfehérvárról ment
Budapestre, a Corvin közbe, ahová
a szabadságvágy vitte.
A fehérvári születésű férfinek
idejekorán távoznia kellett Zsámbékra, mert édesapja 1946-ban
meghalt. Nagybátyjánál élt és a helyi apácáknál tanult. Budapestre a
piarista gimnáziumba került, ahol
az érettségiig élte életét. A gimnáziumi évek alatt szerelmese lett a
fővárosnak, ahová visszavágyott.
De a piarista gimnáziumokból nem
volt szokás abban az időben felvenni egyetemre az ifjakat, ezért
kénytelen-kelletlen Inotára ment
dolgozni, majd Fehérvárra a sütőipari vállalathoz.
Egy felsővárosi pékségben
dolgoztam 1956-ban éjszakai
műszakban. Minden nap vártuk
a Kossuth Rádió megszólalását,
mert az a műszak végét jelentette. Egyik nap olyan furcsa
recsegés-ropogás hallatszott a
rádióból. Október 24-én hajnalban fegyverek szóltak a Kossuthon, majd közleményeket
olvastak fel. Az első közlemény
az volt, hogy fasiszta fegyveres
alakulatok megtámadták alakulatainkat, közintézményeinket,
ezért a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokhoz fordulnak segítségért. Végül statáriumot hirdettek. Hazamentem egy
keveset aludni, majd dél körül
mentem a belvárosba. A Zichy
ligetnél a tömeg az előző napi
pesti eseményekről beszélgetett.
Néhány rádióhallgató adott információt, de főleg a vasutasok,
a füszértesek hozták a híreket.
Egyszer csak négy tank jött
nagy sebességgel a felsővárosi
templom felől. Három elfordult
a Vadásztölténygyár felé, egy
pedig megállt a bíróság előtt.
A tank a színház felé szegezte
az ágyúját, ekkor én felkapaszkodtam a csőre... Azt akartam
mondani nekik, hogy barátok
vagyunk, ne bántsuk egymást!
Aztán láttam a résen kibúvó géppuska csövét és a periszkópból
figyelő szempárt, és leengedtem
magamat a csőről. Úgy egy órát
szemezett a tank a tömeggel,
majd váratlanul visszafordult és
elment.
Mennyien álltak ott a Zichy
ligetnél?
Öt-hatezer ember, de csendben, csak a pesti eseményekről
beszélgetve. Kora este a Fekete
Sas Szálló épületénél diákok,
ifjú munkások gyülekeztek,
hogy mennek majd tüntetni.
Mint megtudtam, így is tettek,
aztán
az
ÁVH-székháznál
megtörtént a sortűz. Másnap
már követelésekkel jött össze
a tömeg, hogy engedjék el a
politikai foglyokat, váltsák le
Sebest. Október 26-án már ren-

getegen jöttek össze a fekvő
katonánál, ahol a koszorúk ellepték az emlékművet. Énekeltük a Boldogasszony Anyánkat.
Este már megint a Zichy ligetnél
tüntettünk, ahol a szovjet feleségek riadtan néztek ki az ablakokból, hiszen itt már elhangzott a „ruszkik, haza!”. Buszok
szerveződtek, hogy Pestre men-

Nem féltünk, csak izgultunk,
mi van, ha szétlőnek minket. A
célt elérve leszálltunk a teherautóról. Teljes sötétség volt az
egész városban. Egy pincében
húztuk meg magunkat az éjszaka. Reggel láttam a Ferenc
körutat, ami szörnyű volt.
Szétlőtt házak, betört kirakatok. Döbbenetes volt! Ugyan-

kiábrándító látvány volt: sebtében elhantolt harcosok, akik sírján estére ezrével világítottak a
mécsesek, gyertyák.
Nagyon egységesek voltak az
emberek. Idős asszonyok zsíros
kenyeret osztogattak az utcán
dolgozóknak. Mindenki segített
mindenkinek. Az érzés csodálatos és barátságos volt.

jenek az emberek, de egyszer
csak jött a hír, hogy a szovjetek
bekerítették a várost, és se ki,
se be nem lehet menni. Elkeseredve mentem haza magam is.
Október 28-án a Fekete Sas
Szállónál állt egy Csepel teherautó, rajta hatalmas lyukas zászló. Az autót fegyveres fiatalok
vigyázták. Megkérdeztem tőlük,
hogy kik, és mit csinálnak. Azt
mondták, ÁVH-sokat keresnek,
hogy átadhassák a rendőrségnek
őket, hogy a forradalom után
a független bíróság ítélkezzen
felettük. Ezután felkéredzkedtem hozzájuk, hogy Pestre mehessek. Éjszaka indultunk, és az
úton végig teljes sötétség volt.

akkor a kirakatokban senki
nem turkált, nem fosztogatták,
pedig az a nyolcadik kerület
volt.
Mindenki úgy konstatálta,
hogy vége a forradalomnak,
csendes napok jönnek diktátorok nélkül. Azon a napon a szovjet csapatokat is
kivonták, várható volt, hogy
október 29-től megkezdődik a
rendcsinálás. Meg is kezdtük
a tisztítást, a harckocsik elvontatását.

Hova került, melyik csoportosuláshoz?

Fotó: kiss lásZló

Nagy ZoltáN Péter

Azért a nagy éjszakában biztos volt félelem is.

Sokan mentek akkor vidékről
Budapestre?
Igen. A nagy többségükben
öröm is, bánat is kavargott.
Öröm a győzelem láttán, bánat
a szétlőtt főváros miatt. Az elég

A Tompa utcaiak társaságában
voltam, szemben a Corvin
közzel. November 3-án úgy
feküdtünk le, hogy semmi gond
nem lehet. Hajnalban jött a riasztás, hogy az oroszok elfoglalták
a körutat, tőlünk kétszáz méterre.
Hihetetlenül hangzott. Hármas,
négyes csoportokba verődve
elindultunk a körút felé. Egy
tanácsot kaptunk csak, hogy ne
reggelizzünk, akkor könnyebb
a lövéseket túlélni.
Az egyik kórház folyosóján
vadonatúj szovjet gépfegyvereket kaptunk, azokkal mentünk
a pincékben, párhuzamosan a
körúttal. Ott a pincében rengeteg
siránkozó, imádkozó lakó tartóz-

kodott gyertyákkal a kezükben.
Ott adtam oda a DIVSZ-könyvemet (Demokratikus Ifjúsági
Világszövetség) egy idős aszszonynak, hogy adja oda anyámnak, ha nem térnék vissza. Az
igazság az, soha nem tudtam
meg, kinek adtam a könyvet.
Amikor az épületben felmentünk, már több szovjet katonai teherautó lángokban állt. A
tankok az utca teljes szélességét
elfoglalták. Benzines palackokból csináltunk robbanóeszközöket, és amikor elegendő
összejött, elkezdtük dobálni
fentről a páncélosokat. Soha
nem felejtem, borzasztó látvány
volt, ahogy az égő emberek menekültek a harckocsiból. „Miért
jöttetek ide?” – hangos kérdéssel
nyugtattuk magunkat, mert nem
tartottuk őket ellenségnek, nem
akartunk velük harcolni. Ekkor
megelevenedtek a többiek is,
és iszonyú ágyútüzet kaptunk
lentről. Mi lemenekültünk a kijáratokhoz. Ott az egyik lánctalp
nélküli tank lövöldözött ránk,
de egyszer csak abbamaradt.
Visszavonták az oroszokat a
hídfőre, onnan lőtték be a körutat. A corvinosok nyugtatgattak, hogy amelyik golyó fütyül,
az már rég elment. A hídfőhöz
osontunk, ahol egy ablakot
választottam lőállásnak. Egy
szovjet katona felé lőttem egyet,
majd visszahúzódtam. Ekkor
elkezdték lőni az ablakot. El nem
tudtam képzelni, a sok ablakból
honnan tudták, melyikből lőttem.
Évek múlva jöttem csak rá, hogy
valószínűleg a fegyver csövét kidugtam. Így tudtam, hogy vége
mindennek, mert ahonnan egyet
lőnek, oda hamarosan ágyúval
válaszolnak. Elmenekültem onnan, megúsztam a válaszcsapást.
Másnap, november 5-én reggel vállalkoztam, hogy a Corvin köztől nem messze lévő
élelmiszerboltba
elmegyek
ételért a csapatnak. Kimentem
a kereszteződés közepébe, és
egy orosz páncélos fordította
rám a csövét. Kész, gondoltam.
Nekem most annyi! Megtorpantam, majd úgy voltam vele,
hogy inkább megyek, mintha
mi sem lenne. Pár lépést tettem,
amikor egy kis utcához érve egy
másik páncéloskocsi tetején egy
mongol képűt láttam meg, aki
csőre húzta a gépfegyverét. Akkor pillantottam meg a néhány
méterre fekvő szovjet katonát,
aki a kifolyó beleit tartotta a
kezével. Biztos voltam benne, hogy most a mongol képű
agyonlő. A helyében én nem
gondolkoztam volna. De a katona nem lőtt. Intettem neki, hogy
továbbmennék, ekkor elém
eresztett egy rövid sorozatot a
földre, ezzel jelezve, hogy nem
mehetek...
A fehérvári Csernay Ádám
ötvenhatos történetének folytatását is megismerhetik, ha
október 23-án 21 óra 45 perctől
a Fehérvári beszélgetések extra című műsort megnézik a
Fehérvár Televízióban.
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A Nagyboldogasszony úttól Dallasig
vakler lajos
Marton Bernát ciszterci szerzetes – a keresztségben Marton Attila – a mai Ménesi úton, az egykori
Nagyboldogasszony úton született
Budán. A forradalom Amerikába,
Dallasba vitte, ahol ma, hatvan
esztendő elteltével megbecsült tagja a ciszterci rendnek. Látogatásai
itthon immáron hetvenöt tavasz
elmúltával is élményszámba mennek.

mi baja nem esett, mondhatom,
hogy a gondviselés vigyázott ránk.
Nagytéténybe költöztünk, ez az

Aztán megszületett a döntés
édesanyám segítségével, s én
elmentem a Nándihoz még az-

Milyen lökést adott a forradalom?
Azon a bizonyos keddi napon,

Nem volt türelmetlen? Hiszen
a cél, Amerika, távolinak tűnhetett.

Budapesten született, a Nagyboldogasszony úton volt gyermek. Milyen volt az élet a
háború idején?

Még nem, mert működött a
mechanizmus, megvoltak az új
impulzusok, vittek bennünket
az egyik helyről a másikra. A
grazi gyűjtőtáborban több ezren voltunk. Egy istállószerű
épületben laktunk, szalma volt
a földön, az emberek egymás
hegyén-hátán feküdtek.

Karon ülő gyermekkoromra
emlékszem: édesanyám vitt a
misére, hallottam a szirénázást,
s ott megszűnnek az emlékeim.
A másik emlékem, hogy kis híján meghaltam, lehettem másfél
éves. Az ember általában nem
szokott hasonlókra emlékezni,
nekem bevillannak. Amikor
elköltöztünk a városi házba,
onnét is van néhány mozzanat:
amikor a „Muki” vonat megjött, a
fűtő bácsi levette a kalapját, és én
integetek neki. Kedves emlékeim
vannak a gyerekkoromról.
Miként nőtt fel egy kisfiú a
második világháború után?

Fotó: siMoN erika

Az áldatlan körülmények
megerősítik az embert?

Marton Bernát hitét megtartotta
időszak már élénken él az emlékezetemben.
Hittel élő családban nőtt fel.
Hogyan élte ezt meg?
Az anyatejjel szívtam magamba a hitet. A családomban mindenki hívő lélek volt, az idősebb
bátyám érettségi után belépett a
ciszterci rendbe. Amikor 1944ben fogadalmat tett, ott voltunk
Zircen, s amikor hazajött a nyugatra menekülése előtt 47-ben, bennem megmaradt a búcsú pillanata.

nap este. Azzal kopogtattam be
hozzá, hogy én holnap reggel
útnak indulok, és kértem, jöjjön
ő is. Ő azt mondta, meg kell
kérdeznie a családját, s ők nem
engedték…
Nehéz szívvel született meg a
döntés a Marton családban?
Az ma is kérdés számomra, hogy
egy édesanya, aki a legkisebb gyermekét szinte egykeként szerette,
hiszen tíz évvel voltam fiatalabb
a nővéremnél is, hogy volt képes

Fotó: MartoN berNát archívuMa

Mi elhagytuk a fővárost az ostrom alatt. A szüleim csallóköziek,
a rokonságom szintén ott élt. Öten
voltunk testvérek, és az a döntés
született, hogy a lányok és én édesanyámmal elmegyünk Csallóközbe, így az ostrom nem érintett bennünket. Mikor világossá vált, hogy
a Vörös Hadsereg nyomul tovább
nyugat felé, akkor mi a németekkel
együtt, a megmaradt néhány száz
katonával vonultunk vissza, így
jutottunk el egy kis németországi
falucskába, Kolnitzgradenbe. Az

Marton atya 1968-ban Dallasban, az első osztályával
összeomlás után hazajöttünk. Az
apám, egyik bátyám, aki akkor már
ciszterci szerzetes volt és a másik
bátyám, aki leventeként szolgált,
majd megszökött és hazajött,
fogadott bennünket itthon. 1946ban érkeztünk haza. A lakásunk
belövést kapott, de senkinek sem-

kerültem először. Egy Leopold
Radanovics nevű öregúr volt a
házigazda, aki az ottani kocsma tulajdonosa volt. Tőle egy
ferences kolostorba vezetett az
utunk, majd jött egy újabb tábor.
Akkor kezdtem naplót vezetni,
ami 328 oldalas, és minden nap
azt írtam bele, hogy hol jártunk,
hol laktunk, mit ettünk, mert akkor ez volt számomra a legfontosabb.

Ön 1956-ban indult útnak.
Mi szülte a gondolatot, hogy
nekivágjon az ismeretlennek?
Mi már előtte gondoltunk
erre Nemes Nándi barátommal, de megállapodtunk abban,
hogy még túl fiatalok vagyunk.

erre az elhatározásra jutni. Az ő
döntése mérvadó volt számomra
– hiszen ott volt édesapám példája, aki a Horthy-érában rendőrtiszt
volt és osztályidegenként nem volt
lehetősége ettől a bélyegtől megszabadulni – hogy más lehetőség
nincs.

amikor a forradalom kirobbant,
gyalog mentem a Mikszáth
Kálmán térről, majd a 49-es
villamosra szálltam a Móricz
Zsigmond körtéren. Láttam a
felvonulókat, de nem értettem
még, hogy mi miért történik.
Hazatérve a házi feladatommal
foglalkoztam. A bátyám valamikor éjfélkor jött haza, és ő
mondta, hogy kitört a forradalom Budapesten. Másnap reggel
gyalog bementem a városba. A
Móricz Zsigmond körtéren már
lövéseket hallottam, a Bartók
Béla téren pedig már harcoltak.
A Szabadság-hídtól a Kálvin
térig szintén nagy volt a mozgás,
folyamatosan lőttek, vértócsákat
láttam a földön. Megvallom,
inamba szállt a bátorságom, és
hazamentem. Akkor jöttek az
orosz katonákat szállító teherautók, tankok a Fehérvári úton.
Vasútikocsi-torlaszok, feltépett
sínek, barikádok. Ennyit láttam.
November 20-át írunk, reggel
hét óra van, Budafokon, a Templom téren járunk a trafóállomás
mellett…
Gyóntam, áldoztam, mindenre
felkészültem. Nem féltem, nem
voltam izgatott, bíztam a gondviselésben. A házaspárral, akiket
a bátyám bízott meg a segítésemmel, elkezdtünk stoppolni. Nem
vett fel bennünket senki, ezért
bementünk a budafoki vasútállomásra, és felszálltunk az első
vonatra, ami Fehérvárig jött.
A határig a véletlenek sorozata
vezetett el, majd Burgenlandban lajstromba vettek, és bevittek Güssingbe, az első nagyobb
városba. Innen Stegersbachba,
egy horvátok lakta falucskába

Bennem azt az elhatározást
indították el a megpróbáltatások,
hogy gyorsan tovább kell menni. Összebarátkoztam néhány
hasonló korú sráccal, s amikor
egyik nap indult egy vonat Svájcba, felszálltunk. Először német,
aztán francia nyelvű területre kerültünk. Lausanne-ban
egy kaszárnyában helyeztek el
bennünket. A legnagyobb gondunk az volt, hogy nem tudtunk
semmit sem csinálni. Felvettem
a bátyámmal a kapcsolatot a
Vöröskereszt segítségével, aki
biztatott, hogy legyek türelmes.
Akkor egy-egy turnusban hatvanezer embert fogadott az
Egyesült Államok, s mindenkinek ki kellett várni a sorát.
A várakozás idején születtek
barátságok?
A legfiatalabbak egyike voltam, tizenöt éves. Minden társam segített. 1957 tavaszán
változás történt az életemben,
egy genfi ügyvéd fogadott be,
aki arról volt híres, hogy az
algériai függetlenség egyik
kiemelkedő személyisége volt,
az Eviani Egyezmény atyja. Egy
érdekesség vele kapcsolatban,
hogy zürichi családja 1917ben befogadott egy menekültet,
akinek a neve Vlagyimir Iljics
Uljanov volt. Tehát Lenin, a
kommunizmus
megteremtője
után egy a kommunizmus elől
menekülő magyar srác élvezte a
vendégszeretetüket...
New York a következő állomás.
Amikor odaértem, angolul
csak annyit tudtam: yes, no,
how do you do. A bátyám nem
érkezett meg, ott álltam egy
világváros kellős közepén. Volt
egy papír a kezemben, az állt rajta, hogy Manhattan, St. George
Hotel. Látva tanácstalanságomat, odajött hozzám egy fiatalember, és magyarul kérdezte

ÁRA: 56 FILLÉR
meg, segíthet-e. Elmagyaráztam,
hogy mi történt. Segített kitölteni
a papírokat, beültetett egy taxiba,
s mielőtt kifizette volna, elmondta, hogy ő arab, és Budapesten,
a Műszaki Egyetemen tanult.
Az őrangyalom volt! Elköszönt,
soha többé nem láttam.
1957. december 30-a volt.
Egy nyüzsgő metropolisz készült
a szilveszterre, s ott állt egy alig
tizenhét éves magyar fiatalember, Marton Bernát egy szál
maga az álmok földjén.
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Milyen volt megérkezni Texasba?
Azonnal elkezdtem iskolába járni. A matematikával nem
volt gondom, az angolt pedig
úgy oldottuk meg, hogy a svéd
nemzetiségű
angoltanárral
megállapodtunk, hogy ő engem
angolul, én pedig őt franciául
tanítom. Naponta száz szót tanultam meg.
Mikor választott hivatást?

felelőssége, tegyek a legjobb
belátásom szerint. Döntöttem.
Milyen volt a noviciátus?
Nagyon nehéz. A novícius
mesterem ugyanazt a noviciátusi
rendet tartatta meg velem, mint
mikor egy csoport tanul együtt.
Nem nézhettem ki az ablakon,
nem ülhettem le az ágyamra,
csak a hátsó bejáratot használhattam, nem beszélgethettem a
többi atyával. Kemény noviciátust éltem meg.

Olyan iskolánk volt, van,
amit az amerikaiak is tudnak
értékelni. Komoly feladat volt
megtanulni az amerikai gyerekek nyelvén, de mindezt fiatalon kihívásként éltük meg. Szerencsére együtt tanultuk meg
egymást, többnyire sikerrel. Ezt
később igazgatóhelyettesként és
első számú vezetőként is meg-

zunk, ez egy szoros kapcsolat.
Nekünk a zirci főapát, Dékány
Árpád Sixtus az elöljárónk.
Együtt dolgozunk azért, hogy
a rend ismert és elismert legyen itthon és Amerikában. Ha
hazajövök
Magyarországra,
azt a munkát folytatom, amivel a Szentlélek megbízott.
Megérkezem, viselem a fe-

Kellően átgondolt döntést hozott? Volt olyan pillanat, amikor
már-már feladta?

Fotó: MartoN berNát archívuMa

Pályaívének fontos hat esztendeje köti Rómához. Mit adott
önnek az Örök Város?

A fekete-fehér kötelez
Biológiatanár szerettem volna
lenni már itthon is. Felvettek a
dallasi egyetemre, ahová ciszterci szerzetesek is jártak, segítettek
a püspöknek megalakítani a rendet. Megismertem a gondolataikat, megtapasztaltam elhivatottságukat, és felvetődött, hogy
szerzetes legyek. Sokat őrlődtem. Megkérdeztem a bátyámat,
aki azt mondta, enyém a döntés

Milyen nemzetiségű diákok tanultak az iskolában?

Otthon, édes otthon...
tartottam, arra törekedtem, hogy
ez ne változzék.
A magyar mellett beszél latinul, olaszul, franciául, angolul, németül. Hogyan sikerült
megőriznie az anyanyelvét?
Először is vigyázok, hogy ne
használjak idegen szót, ha az magyarul is létezik. Másodszor: annak ellenére, hogy a kolostorban
nem szabad magyarul beszélni, ha
ketten, hárman összejövünk, bevallom, bizony magyarul beszélünk.
Fontos még, hogy magyarul olvassunk és gondolkodjunk. Az Egri
csillagok a legkedvesebb könyvem,
már betéve tudom, de még mindig
tudok újat találni benne.
Milyen kapcsolata van a dallasi rendnek a zirci apátsággal?
Egy

kongregációhoz

tarto-

kete-fehéret, mosolygós arccal
járok-kelek, mert egy megelégedett, boldog ciszterci vagyok.
Rövidesen 1956. október 23ra emlékezünk a forradalom
hatvanadik évfordulóján. Dallasban önök miként gondolnak a
sorsfordító időszakra?
A mi kolostorunk még mindig
magyar – bár csak hatan vagyunk
– de ezt meg is tartjuk. Minden
hónapban van egy magyar mise.
Háromszor egy évben, március
15-én, augusztus 20-án és október
23-án a mise mellett tartunk ünnepséget is. Mindazok eljönnek
közénk, akik szeretik, tisztelik a
magyarságot. Idén, az évfordulón
bemutatjuk azt a könyvet, amely
egy cikksorozaton keresztül mutatja be a forradalom történetét.
Mert dolgunk, hogy emlékezzünk,
és őrizzük a hősöket öröklétükben.

Fotó: MartoN berNát archívuMa

Nehéz volt. Svájcban már csaknem otthon voltam, beszéltem
franciául, és ebből kitépni magamat és megérkezni egy új világba embert próbáló feladat volt.
Megérkezett a bátyám is, amit
soha nem felejtek el. Őt a dallasi
kolostorhoz kötötte a fogadalma,
és az elöljáróval úgy egyeztek
meg, hogy nekem is találnak ott
egy családot.

Én Rómában nem amerikai voltam, hanem magyar. Az
ötvenhatos
„zugnovíciusok”
példát mutattak. Annak ellenére,
hogy amerikai állampolgár voltam, jelentkezésemkor beírták,
hogy magyar vagyok, s úgy
is kezeltek. A doktorátussal
együtt hat esztendőt töltöttem
Rómában, majd felvettek Cambridge-be, de nem kezdhettem el
az egyetemet, mert osztályfőnök
lettem otthon, Dallasban. Ez azt
jelentette, hogy egy teljes osztályt kísértem végig nyolc évig,
s mellette a dallasi egyetemre
jártam, hogy megszerezzem a
franciatanári diplomát is. Mély
vízbe dobtak. Együtt lépdeltünk
felfelé a lépcsőkön.

Fotó: MartoN berNát archívuMa

Kétszer is válságba kerültem.
Először, mikor úgy döntöttem,
hogy ez nem elég kemény
számomra. Másodszor majdnem ott is hagytam, hogy nem
nekem való, inkább elmegyek
tengerésznek. A tézis-szintézisből kijött, hogy az a legjobb, ha
tartom Szent Benedek reguláját.

Maraton Minnesotában

20. oldal

Csütörtök, 2016. október 20.

Ú J F E H É R VÁ R

A történelmet mi írjuk – IV.rész
„Ez itt a Duna, nem Szuez!”

kurucZ tüNde

Tüntetés vakbélgyulladás
után
„A hírek terjesztésében nagy
szerepe volt a vasutasoknak.
Hegyeshalomtól Záhonyig azok
a kalauzok, akik le tudtak szállni
az éppen közlekedő vonatokról,
hordták szét a röpcédulákat. Az
utazó emberek híradásaiból a
pesti események itt hamar közismertek voltak.” – mesélte János,
majd hozzátette: október 23-án
Fehérváron még nem történt
„durva esemény.” 24-én viszont
a budapesti hírek hatására két
vagy három helyszínen is óriási
tömeg verődött össze.
„A kórházból jöttem kötözésről egy perforált vakbélgyulladás
után, a hasamban egy csővel,
amikor a Kossuth utcában
összetalálkoztam a tömeggel.
Az édesanyám a Kossuth utcai
Népboltnak nevezett élelmiszerboltban volt üzletvezető, neki
integettem, mikor elindultam a
tömeggel az akkor a fehérváriak
által Szabó-palotának nevezett
ÁVH-székház felé.”

Október 24-én óriási tömeg verődött össze
voltam, ami azt jelentette, hogy
amikor az eleje odaért a Budai
út és a József utca sarkához, a
hátsó része, hogy előre tudjon
kerülni, megkerülte a tömböt a
Pirosalma utcán keresztül, így én
magam is a József utca sarkáról
figyeltem az eseményeket. Az
ÁVH-t szidták mint a bokrot!
Egészen besötétedett, amikor
lövéseket hallottam. Azon a helyen, ahol én álltam, nem lehetett
megállapítani, hogy ezek csak
riasztó lövések voltak vagy az
ÁVH-ból lőttek-e ki. A hangok-

„Krisa, eltévedtél!”
Ezek után János előtt közvetlenül három-négy méterrel megjelent egy szovjet páncélautó.
A vasút felől jött. A fiataloknak
nem volt nagyon hova húzódni.
A biztonság kedvéért azért beállt
a sarkon lévő méretes fa mögé.
A páncélos teteje kinyílt, előbújt
egy tizenéves forma „mongoloid
képű” srác. Jánosék szóba elegyedtek vele. Vagy negyedórán,
félórán keresztül együtt nevetgéltek, beszélgettek.

Az első lövések
Eleinte nem tudta, hova mennek, de később világossá vált.
Az emberek a József utca sarkán
lévő épület teherportája előtt
álltak meg, és teljes szívből
skandálták, hogy „Ruszkik,
haza!” és „Minden ország katonája menjen haza hazájába!”
„A tömeg hátsó részében

Néhányan a páncélos szoknyájára a gyenge orosz tudásukkal felírták, hogy ruszkije
páslitye damoj. Ő föntről ezt
nem tudta elolvasni, de mikor
mondták neki, hogy mit csináltak, csak megvonta a vállát
és nevetgélt tovább. Egyszer
csak elkomorodva visszabújt
a páncélautóba, majd amikor
újra kibújt, már a fején volt
a páncélsisak. Megfogta a
forgótányéros golyószórót, és
három-négy rövid sorozatot a
tömeg közepébe lőtt.”

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

Pintér János tizenéves fiúként
csöppent bele a forradalomba. Akkoriban már hetekkel,
hónapokkal október előtt volt
egy különleges vírus a levegőben, ami a fiatalokat és az időseket is megfertőzte.
„Mindenkiben volt valami szálka, mert a háború után
a felnőtt fiatalok elég hamar
megérezték, hogy itt valami
nincs rendjén. Emlékszem, az
államosítás után szomorúan
aludtunk a belvárosi lakásunkban, szinte bútor nélkül. Tudat
alatt éreztük, hogy jobb lenne
valami mást csinálni.”
Folyamatosan
napirenden
voltak az összejövetelek és
a tüntetések. A fiatal János a
barátaival rendszeresen az Állami Áruház bejárata előtt találkozott, így hamar magával sodorták a Városház téri események.

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

Ötvenhat októberében a remény
és a küzdeni akarás puskaporos
illata átjárta Magyarországot.
Budapest és a vidék lángba borult. Azóta eltelt hatvan év. Egyre
többen vannak azok, akik a lyukas
zászlót és a vörös csillagot csak a
történelemkönyvekből és az iskolai megemlékezésekről ismerik.
Sorozatunkban azt mutatjuk be,
hogyan élték át a fehérváriak az
ötvenhatos forradalmat.

Az emberek az ÁVH-székház elé vonultak
ból aztán arra következtettünk,
hogy éles lőszert is használtak.
A tömeg egyre dühösebb lett,
bedobáltak különböző tárgyakat az ÁVH udvarába, és még
inkább szidták a rendszert és a
vezetőit.”

„Többen ugratták, mert akkor volt a Szuezi-válság: Krisa,
eltévedtél, ez itt a Duna, nem
Szuez! Meg hogy mindjárt felborítunk. Ő csak nevetett ezeken, mert tudta, hogy nyilván
nem tíz kiló egy ilyen szörnyeteg.

Piros női szandálcipő
Óriási
kiabálás,
ordítozás
támadt. Mindenki arra futott,
amerre látott. Jánost kivéve, aki
csak egyszerűen visszahúzódott a
fa mögé, és onnan figyelte az ese-

ményeket. Pillanatok alatt kiürült
a környék. A páncélautó tovább
gurult. A háttérben csak a mentőautók szirénáit lehetett hallani.
Még mindig nem mozdult, mert
nem tudta, hogy a székházból az
ÁVH-sok kijöttek-e. A csend túl
nagy volt, így János szépen lassan
elindult hazafelé. A sarokháztól
nem látta a mentősöket, de hallotta, hogy beszélgettek. Ebből gondolta, hogy valakik meghaltak.
„Az utolsó kép, ami megmaradt bennem, egy piros színű
női szandálcipő. Érdekes, hogy
ez ott és akkor nem rázott meg,
csak belül egyfajta ürességet
éreztem.”
János a mai Kiskulacs épületét
is elérte, amikor látta, hogy
három-négy
páncéloscsoport
tart a belváros felé. Behúzódott
a mély kapualjba, és onnan figyelte, hogy a járművek a Köztársaság útnál és a Vörösmarty
térnél hogyan válnak ketté.
„Jó késő volt, mire hazaértem
a Petőfi mozi mellé, az Arany
János utcai lakásunkba. A
szüleim finoman szólva nem kis
idegeskedéssel vártak. Nagyon
örültek, de alapos leszúrást kaptam. Mint utólag kiderült, abban
reménykedtek, hogy talán bent
maradtam a kórházban. Másnap
aztán elmeséltem nekik, hogy
voltam ugyan a kórházban, de
mielőtt a tömeggel mentem, integettem anyámnak a bolt ablakán, ő viszont nem vett észre.”
Néhány nappal később valamelyik újság lehozta, hogy
bizony többen meghaltak a tüntetésen. Utána meg arra is fény
derült, hogy az áldozatok közül
néhányan az akkori Vadásztölténygyárban dolgoztak.
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Forradalmi programok

Október 20.

előadás háromszáz fiatal részvételével.

Október 27.
Ünnepi konferencia
10 óra, Városháza, Díszterem
„1956: A szabadságharc narratívái” című konferencia.

Emlékezzünk együtt ‘56 hőseire! – ünnepi kamarazenei
koncert Gárdonyban
18 óra, Gárdony, Nemzedékek
Háza
Ünnepi kamarazenei koncert a
Daniel Speer Brass Rézfúvós
Quintettel.

Október 28.
Rendhagyó történelemóra
10 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
1956: Ami a történelemkönyvekből kimaradt. Sinka Jenő (PO-

Október 21.
Iskolai megemlékezések az
‘56-os forradalom tiszteletére
9 óra, 56-osok tere
Házigazda:
Székesfehérvári
Szakképzési Centrum Jáky
József Szakgimnáziuma
11.30, Hotel Magyar Király,
‘56-os emléktábla
Házigazda: Ciszterci Szent István Gimnázium
Városi ünnepség Velencén
10 óra, Velence, Hősök parkja
Koszti András polgármester úr
köszöntője után ünnepi beszédet mond Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, majd a dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak
ünnepi
műsorát
követően
kitüntetések átadására (Velence
Díszpolgára cím és Velencéért
Oklevél) kerül sor.
Ünnepélyes megemlékezés
Pákozdon
12 óra, Pákozd, Mészeg-hegy
Pákozd önkormányzata és a
Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Székesfehérvári Szervezete

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM

Emlékfutás
15 óra, Palotavárosi tavak
Kegyeleti
futás
és
gyalogláspróba az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére és Kürti Csaba
testnevelőtanár emlékére. A
résztvevők a szabadságharc
mártírjainak emlékére 1956
métert futnak, a nyugdíjasok
ugyanezt a távot gyalogosan
tehetik meg. (Indulás a
Székesfehérvári
István
Király Általános Iskola előtti
területről.)

koszorúzással egybekötött ünnepélyes megemlékezést tart
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.
Nemzeti ünnep Sukorón
15 óra, Sukoró, Kultúrház
Az Esztrád színház előadása.

21. oldal

Forrás: sZeNt istváN király MúZeuM
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Október 22.
Megemlékezés
9 óra, Szent István-bazilika,
‘56-os emlékkereszt
A
Püspökség
imádságos
megemlékezése. A résztvevők
együtt imádkozhatnak a forradalom
és
szabadságharc
áldozataiért.
Egy nép kiáltott. Aztán
csend lett.
14 óra, Tourinform Iroda,
Hiemer-ház
A
résztvevők
felkereshetik
azokat a helyszíneket, amelyek
tanúi voltak ’56 fehérvári eseményeinek.
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc ünnepe Gárdonyban
17 óra, Gárdony, Hősök parkja
Koszorúzási ünnepség a Hősök
parkjában. Közreműködik az
Alborada vegyeskar. Ünnepi
beszédet mond Tóth István polgármester.

Október 23.
Ünnepi megemlékezés
15.30, Szent István-bazilika,
‘56-os emlékkereszt
Megemlékezés és koszorúzás.
Kiállítás
16.30, Szent István Király
Múzeum, Országzászló téri
kiállítóterem
A „Rabok tovább... 1956 és
Székesfehérvár” című kiállítás
ünnepélyes megnyitója.
Ünnepi műsor
18 óra, Vörösmarty Színház
Ünnepi műsor az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a
Fehérvár Médiacentrum közreműködésével.

Október 24.
Megemlékezés
10 óra, Szent István-bazilika,
‘56-os emlékkereszt
Házigazda: Tóvárosi Általános
Iskola
Megemlékezés
11 óra, ’56-osok tere
A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa,
a Kodolányi János Főiskola és
az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara hallgatói tartanak
megemlékezést.
Magyar Advent
16 óra, belváros
A Városház tértől a Hotel Magyar
Király előtti térig öt színpadon a
hatvan évvel ezelőtti történések
dramaturgiájára építve zajlik az

FOSZ Fejér megyei Szervezete)
előadása.
Középiskolásoknak
ajánlott.
„Egy nép kiáltott. Aztán
csend lett.”
17 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott. Szikra János beszélget Csurgai Horváth József
kutatóval, a könyv egyik szerzőjével.

22. oldal

Csütörtök, 2016. október 20.

Ú J F E H É R VÁ R

Szétlőtt városok: Poznań és Budapest
vakler lajos
A székesfehérvári Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat és a
Klub Polonia gondozásában nyílt
meg az a kiállítás, amely az 1956os forradalom hatvanadik évfordulójának állít emléket.

ami a közös ezer évünket összekötötte – hogy számíthatunk
egymásra – mutatkozott meg
1956-ban is.”
A tárlaton a forradalom hatásait elemző, annak utóéletét, a
kommunista éra megtorlóeszközeinek bemutatását szolgáló
áttekintés mellett a kor fotódokumentumai segítik a látogatókat a történelmi időszak
megértésében. Michal Andruko-

népet megannyi közös történelmi szál köti össze: „Nagyon fon-

különleges számunkra, hiszen a
magyar Parlament és a lengyel

Fotó: siMoN erika

A Szétlőtt városok című tárlat
az 1956. júniusi poznańi felkelés
és a budapesti októberi forrada-

A
kiállítás
megnyitóján
Róth Péter alpolgármester a
lengyel-magyar barátság egy
kivételes történelmi pillanatának
jellemezte a két nép forradalmi
megmozdulását: „Nagy öröm
számunkra, hogy Székesfehérváron köszönthetjük ezt a
vándorkiállítást, együtt tekinthetjük át a két nép dicsőséges
pillanatait, amely összeköti a
nemzeteket. Ötvenhatban mind

Fotó: siMoN erika

Michal Andrukonis ügyvivő megerősítette: a szolidaritás évében az
ötvenhatos emlékezés közös magyar-lengyel ügy

A tárlat megnyitóján minden korosztály képviseltette magát
lom párhuzamait, utóéletét mutatja be. A kiállítás hű tükre a két
nemzet közös gondolkodásának
és tetteinek.

a két nép azt mondta, hogy elég
volt az elnyomatásból, amibe
taszították a II. világháború
után. Az a történelmi tapasztalat,

nis, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője köszöntőjében
emlékeztetett arra, hogy a két

tos a 2016-os évben a poznańi
és a budapesti események közös
évfordulója. Ez a kiállítás megmutatja az igazat, az emberi
történeteket, és még szorosabbá
teszi a magyar-lengyel kapcsolatokat. Fontos számunkra, hogy
sok diák is részt vett a megnyitón, hiszen az új nemzedéknek
is meg kell ismernie a két ország
közös történelmét. Ez az év

Szejm úgy határozott: ezt az
évet a magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánítja. Ennek
keretében számos olyan esemény lesz mindkét országban,
melyeken képviselteti magát a
két nemzet legfelső vezetése is.
Október 23-án Budapesten, a
megemlékezésen részt vesz Andrzej Duda, a Lengyel Köztársaság
elnöke.”

Magyar Advent – a forradalom hazatalál
Nagy ZoltáN Péter
Nem mindennapos utcaszínház
költözik Székesfehérvár belvárosába az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója tiszteletére október
24-én 16 órakor.

Fotó: Lőrincz MikLós

Hét játszóhelyszín, öt épített
színpad, háromszáz résztvevő
és egy PT 76-os úszótank,
egy légvédelmi ágyú és egy
működő Csepel teherautó – rövi-

madják a tankokat, miközben a
vasszörnyetegekből gépágyúval
lőnek az emberek közé.
A forradalom soha nem hal
meg,
generációk
születnek
újra és újra, hogy az öröklött
eszmékkel ismét nekimenjenek
a szabadság elnyomóinak – fejtette ki a Fehérvár Televíziónak
Matuz János: „1956-ban pont
az a legfantasztikusabb, hogy
középiskolások csinálták. Úgy
mentek ki az iskolapadokból

Fotó: igari baláZs

A Csepel teherautó és a forradalom Matuz János vezényletével hazatalál Székesfehérvár belvárosába

A próbák iskolákban, tornatermekben, közösségi házakban, vállalati termekben zajlottak szerte a városban. A dalpróbát a színházban tartották.
den összefoglalva ez vár a fehérváriakra október 24-én.
A harci eszközök nemcsak
díszletei az előadásnak, hanem dramaturgiai szerepük is
lesz, ahogy ezt Matuz János, a
Magyar Advent című előadás
írója,
rendezője
elmondta.
Talán az 1956-os forradalom
legszimbolikusabb képe, ahogy
fegyvertelen fiatalok megtá-

az utcákra, hogy azt mondták,
most már elég volt. Azt mondták,
elég a szó, a hit és a mozdulat ereje ahhoz, hogy itt egy
csapásra megváltozzon minden.
Mindez nem lehetett elegendő
a győzelemhez, de arra igen,
hogy lépéskényszerbe hozták a
mögöttük gondolkodókat. Ezért
is Magyar Advent a cím: folyamatos várakozás, folyamatos

újraszületés, ilyen minden korok
forradalma. A darab tiszteletadás az ifjúságnak. A hétfői egy
órában egy vonzó forradalmat
szeretnénk bemutatni, és nem arról beszélni, hogy jöttek a tankok
és eltiporták! Elég volt abból,
hogy születésnél sírunk azon,
hogy egyszer meghalunk!”
És valóban, 1956. október 30ig az emberek hittek abban, hogy
legyőzték a Rákosi-rendszert,
megroppant a diktatúra, és létezik nemzeti szabadság.
A háromszáz fiatallal való
közös munka közben Matuz
János így vélekedett a mai fehérvári középiskolásokról: „Hihetetlen az az együttműködés,

lelkesedés, ami most már egy
ideje a Magyar Advent körül
zajlik. A mai ifjak elhitték, hogy
itt egy nagyon nagy esemény
következik, amelynek ők nemcsak szem- és fültanúi, hanem
alkotótársai is. Hihetetlen hangulatú próbáink vannak, és a
létszám naponta duzzad.”
A múltidéző utcaszínházban
közreműködnek a széchenyisek, árpádosok, felsővárosiak,
rákóczisok, a szabad színházasok, tópartisok, vasvárisok,
de ott lesznek a kórusok, néptáncosok is. Zenészek segítenek
a népzenétől a kemény rockig.
„Ekkora stábbal még sosem
dolgoztam együtt, mégis teljes

bizalommal hiszek a fehérvári ifjakban!” – mondta Matuz János.
A Magyar Advent sajátossága, hogy darabokban készülnek
fel belőle a szereplők, közreműködők. Egyben, jelmezekkel a teljes darab csak október
24-én, hétfőn lesz látható.
A Magyar Advent próbáiról,
készülődéseiről
videoklipet
készítettek a fiatalok Örökifjak
címmel. A videoklip zenéjét és
annak szövegét a produkcióban
is résztvevő Ferenczy-Nagy
Boglárka és Váradi Imre szerezte. Az Örökifjak című videoklipet megtalálhatják a város
közösségi portálján.
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A Szent István Zarándokház

2016. október 20.

Vakler Lajos
Magyarországon úgy tartják, hogy az egykori
Szent Péter-bazilika mellett álló San Stefano-templom és zarándokház fontos helyszín
volt a Magyar Katolikus Egyház történetében,
hiszen maga Szent István alapította a házat.
Amikor VI. Pius pápa a Szent Péter-bazilika
bővítése miatt 1776-ban lebontatta a Szent
István Házat, a magyar zarándokok Rómában
otthon nélkül maradtak.

A Szent István Ház tulajdonosa és fenntartója a Szent István
Alapítvány, melynek mindig hét
tagja van. A tagok egyházi és világi
személyek, akik Rómában élnek
és dolgoznak. Az alapítvány célja
a zarándokház fenntartása és működtetése, valamint szent királyunk
emlékének ápolása. Az alapítvány
jelenlegi elnöke, a Szent István Ház
igazgatója, Németh László Imre
pápai prelátus arról a rendkívüli felelősségről beszélt lapunknak, amit
az Örök Városban kell viselniük az
embereknek:
„A Szent István Ház annak a zarándokháznak az utódja, amit 1030 körül
István király hozott létre a Szent
Péter-bazilika közelében. Ezt 1776-ban
lebontották, és közel kétszáz évig nem
volt a magyaroknak zarándokháza.
1945-ben az akkor kinevezett Mindszenty érsek kijött Rómába, és első
dolga volt, hogy azon fáradozzon: újra
legyen zarándokház. Úgy gondolta, a
Santo Stefano-templom mellett kellene
létrehozni. Több kísérlet irányult arra,
hogy ez ott megvalósuljon. Sajnos
addig, amíg Mindszenty bíboros
szabadlábon volt, ez nem sikerült.
Bebörtönzése után próbálkoztak zarándokházat létrehozni a Rotondo mellett,
de minden kísérlet kudarcot vallott.
1964-ben az emigráns magyar papokat
kitették a Pápai Magyar Intézetből, és
ezután a gondviselés megteremtette,
megadta azt a lehetőséget egy Svájcban
élő magyar hölgy adományából, hogy
felépíthették a Via del Casalettón ezt a

Fotók: Simon Erika

A zarándokház és a kápolna ma is államalapító Szent István királyunk oltalma alatt áll

Az emléktábla az 1776-os zarándokház fenségét őrzi

zarándokházat. Ez a ház is úgy készült
el, hogy Mindszenty József bíboros az
amerikai követségről hozzájárulását
adta, hogy itt a házat felépítsék.
Rómában az emigráció két kiemelkedő
személyisége foglalkozott a tervek
megvalósításával, Zágon József és
Mester István. Zágon József 1965-ben
hozta létre a Szent István Alapítványt,
ami aztán két év múlva ünnepelhette,
hogy elkészült a ház. Augusztus 20-án
szentelték fel a kápolnát. Zágon József
győri kanonok volt, aki 1949 januárjában emigrált, mert őt is a letartóztatás
fenyegette. Sorsa és élete Mind-

szentyéhez kötődik, hiszen hűségesen
dolgozott azon, hogy a bíboros álmát
megvalósítsa. Amellett, hogy létrehozta ezt a zarándokházat, neki jutott
osztályrészül az is, hogy a Vatikán
felkérésére közvetítsen Mindszenty és
a Szentszék között. Az ő közreműködésével sikerült meggyőzni a bíborost,
hogy hagyja el az amerikai követséget,
és jöjjön ki Rómába.”
A háznak különleges művészi
értéket adott megépítését követően
a kalocsai születésű festő és író,
Prokop Péter, aki Rómában fejezte
be képzőművészeti tanulmányait.

Kultúra
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Szent István a Via Casaletto ura

Ő alakította ki képeivel a ház belső
tereit és a kápolna szentélyét, az
imádság helyét. A házat körülvevő
kertet szintén ő tervezte. Emberöltőnyi idő óta több ezer magyar
volt a ház vendége a vasfüggönyön
túlról és innen. Ma már szerencsé-

re egyre többen érkeznek Magyarországról, de Erdélyből, Felvidékről
és Délvidékről is. Új és visszatérő
vendégek, akik már tudják és
hirdetik, hogy minden jó szándékú
ember előtt nyitva áll a római Szent
István Ház kapuja.

Az egyszerűség és a szentek méltósága minden zarándokot kötelez

Krisztus szeretetével és Mária hűségével

Zágon József, Mester István és Fáy Erzsébet invitálja honfitársainkat a Szent István Házba
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Programajánló

Egészségnap és szüreti bál

Gyereksarok
Nagy frizbi kihívás
Október 22. 9 óra, MÁV-pálya
A szervezők Székesfehérváron és
környékén verbuválódott középiskolás
csapatokat várnak, melyek tagjai olyan
fiatalok, akik még nem vagy csak keveset találkoztak a frizbi csapatsporttal.
XIII. Töfi Kupa – táncosok összeröffenése
Október 22. 9 óra, Bregyó Sportcentrum
A programok a Táncházban folytatódnak, az est házigazdája a Buda Folk
Band
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely
kézműves foglalkozása
18 óra: Gyermekjátszó Kneifelné Laczkó
Kriszta vezetésével
19:30: A Buda Folk Band koncertje
21 óra: Táncházi mulatság a Buda Folk
Band muzsikájára
Gyermekjóga
Október 22. 10 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
A szervezők a 4-12 éves korosztályt
várják.
Animóka – kreatív szombat az egész
családnak
Október 22. 15 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Ingyenes kreatív családi nap.
Retró játékok partija
Október 22. 16 óra, Új Nemzedék
Közösségi Tér
A résztvevők retró és modern játékokra,
bajnokságokra, tombolára, fotósarokra,
meglepetésekre számíthatnak.

2016. október 20.

Programok október 21-től 30-ig

Szabó Petra
Október 21.
Asszonyműhely a Fehérvári Kézművesek
Egyesületében
14 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Különböző technikákkal dísztököket lehet készíteni. Lesz varrás, sőt ismét lehet nyakláncot,
kitűzőt, karkötőt készíteni. Ugyanezen a napon
17 órakor megbeszélés lesz az indítandó gyapjúszövő foglalkozásokról.
Kiállítás
16 óra, Szent István Művelődési Ház, Szent
Korona Galéria
Maria de Faykod szobrászművész Jézus
kínszenvedésétől a feltámadásig – A spirituális szépség megújítása a művészetben, a
lourdes-i stációk című egyedülálló fotókiállítás
megnyitója.

Palotavárosi sport- és egészségnap
Október 22. 14 óra, Palotavárosi tavak
14 óra: Megnyitó
14.30: Az Ikarus Néptáncegyüttes bemutatója
15 óra: Újraélesztési bemutató Mészáros
Zalánnal
15.30: Török-Hajzer Márta előadása: A sport
hatása a lelki egészségre
17 óra: Kovács Zoltán színművész előadása
17.40: Tombola
18 óra: Az E.V.M zenekar koncertje
Ezen kívül napközben rendvédelmi szervek
bemutatói, kézműveskedés, vásár és ugrálóvár is várja az érdeklődőket.
Október 24.
„Eötvös Károly aggódik Vörösmartyért”
18 óra, Királykút Emlékház

Beszélgetés Praznovszky Mihály irodalomtörténésszel
Október 25.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Előadás könyvbemutatóval egybekötve. Gazda
JózsefA hajótörött című műve kerül középpontba.
Október 26.
Serdül a kölök!
17.30, Szent István Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadása.
Október 28.
Lukácsy József: Agyfogyatkozás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Könyvbemutató.

Élmény és tudomány
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Nagy Veronika muzeológus előadása.
Szentes Ottokár képzőművész tárlata
18 óra, Pelikán Galéria
A kiállítást megnyitja Hermann Júlia művészettörténész. Megtekinthető november 18-ig,
keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Apacuka gyerekkoncert
Október 22. 17 óra, Művészetek Háza
Hétvégi családi színház.

Október 22.
Szabó Márta fotókiállítása
10 óra, A Szabadművelődés Háza
A kiállítás november 6-ig látogatható.

Ne dobd ki, gondold újra!
Október 29. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtár
Kézműves foglalkozás újrahasznosított
anyagokkal. Kupakállatkák készítése.

Német nemzetiségi kulturális est és szüreti bál
19 óra, Volán Étterem
A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
Horoszkóp
október 20. – október 26.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A feladatai megoldásában a konkrét elképzelései
szerint halad, melyben magas fokú objektivitása
a vezérfonala. A hét közepe fele azonban az egyik
kollégája kihozhatja a sodrából a határtalan egoizmusával és makacsságával.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ezekben a napokban érdemes több szálon gondolkodnia, hogy ha szükséges, mindig kéznél legyen
egy mentőöv. Ezen a héten előfordulhat, hogy egy
előadást vagy beszédet kell tartania. Győzze le a
lámpalázát!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ahhoz, hogy előrelépéseket tegyen a szerelmi életében, meg kell erősíteni az önmagába vetett hitét! Most
találkozhat ugyanis egy olyan személlyel, aki egy hullámhosszon tud lenni Önnel, és akivel egy magasabb
szellemiségben tudnak kommunikálni.

Úgy tűnhet, hogy Ön körül minden a feje tetejére
állt, főképp a párkapcsolatát érintő tényezők. Előbb
összevesznek egy semmiség miatt, utána keresik
egymás kegyét a kibéküléshez, és bizonygatják
egymásnak szerelmüket.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Amennyiben vezető pozícióban van, most különösen kitűnik a csapata iránti lojalitása és a kollegái
érdekeinek oltalma egy ügy kapcsán. Sikerei kulcsa
most is a veleszületett megérzéseiben és a határtalan
képzelőerejében áll.

Koncentráljon a pénzügyeire! Minden mást másodlagos pozícióba helyezhet az életében, a magánéleti
problémáit is. Ha van ilyen, most tegye félre egy kis
időre! Ha új ötletei támadnak egy vállalkozás terén, a
későbbiekben azok nagyon sikereseknek bizonyulnak.
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Seuso kedd: újraindul a sorozat

Látrányi Viktória

A Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Médiacentrum szervezésében hamarosan újraindul a kerekasztal-beszélgetések sora. A Seuso kedd keretében
első alkalommal Dézsy Zoltán „Seuso II” dokumentumfilmjét láthatják majd. A vetítés után vendégünk
lesz a filmrendező. A beszélgetést Nádorfi Gabriella
vezeti. A hagyományokhoz hűen a látogatók is feltehetik kérdéseiket Dézsy Zoltánnak. Október 25-én
(kedden) 17 órától mindenkit szeretettel invitálunk
a Csók István Képtárba!
Felbecsülhetetlen érték, számtalan rejtély,
gyilkosság. Titkok sora veszi körül mind
a mai napig a Seuso-kincseket. Sokan
úgy vélik, bizonyíték lehet a quadripus is,
amit korábban találtak a kincsek másodlagos előkerülési helyénél, a Borbély-pincénél. Arról is beszélnek, hogy több tárgy
még Magyarországon lehet. Sok esetben a

A filmes, aki a rejtélyek nyomába eredt. Dézsy
Zoltán filmrendező lesz a vendége a Seuso kedd
kerekasztalbeszélgetés-sorozat első állomásának.
legmagasabb katonai körök és az elhárítás
is említésre kerül. Ilyen és ehhez hasonló
témák kerülnek majd ismét napirendre a
Seuso kedd előadás-sorozat keretében.
Dézsy Zoltán rendező húsz éve dolgozik
azon, hogy a nyilvánosság folyamatosan

értesüljön a Seuso-kincs történetéről. Két
évtizedes oknyomozó munka eredményét
összegzi a dokumentumfilm. A Magyarország családi ezüstjeként is emlegetett
kincs szövevényes történetét feldolgozó
dokumentumfilm ősbemutatóját tavas�szal Székesfehérváron tartották. A 91
perces alkotást dramaturgiai elemekkel
átszőtt bűnügyi riport-dokumentumfilmnek nevezte Dézsy Zoltán. A filmben
nemcsak a meggyilkolt kiskatona története elevenedik meg, de feltárul a sírrablók,
orgazdák, műkincskereskedők és gyűjtők
titokzatos világa is. Október 25-én egy
rendezői változat kerül bemutatásra.
A program a hagyományokhoz hűen
egyben nyilvános televíziós felvétel
is. A Seuso kedd sorozat újabb részei
folyamatosan láthatók lesznek a Fehérvár
Televízióban és a Fehérvár Médiacentrum
Youtube-csatornáján.

EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI
AZ

BEMUTATJÁK

Fortex Logistics Kft.
Székesfehérvári telephelyünkre keresünk
folyamatos éjszakás műszakra

raktáros kollégákat
Főbb feladatok:

A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI
ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN
EGY SZÍNPADON.

• Beérkező szállítmányok átvétele
• Járatokra komissiózás
• Árukiadás
Targoncás jogosítvány előny.
Havi nettó 170.000-180.000 forintos
kereseti lehetőség!
Önéletrajzokat a horvathl@fortexkft.com
címre várjuk.
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A Barátság mozi műsora
Primanima Nemzetközi Elsőfilmes
Animációs Filmfesztivál
Október 22. 9, 10 és 11 óra
Idén egymással párhuzamosan több
helyszínen, köztük a székesfehérvári
Barátság moziban is megtekinthetők
a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes
Animációs Filmfesztiválra beválogatott rövid animációs gyerekfilmek. A
belépés ingyenes.
A művészet templomai: Bosch – A
gyönyörök kertje
Október 22. 18 óra
Feliratos spanyol ismeretterjesztő film.
Az utolsó tangónk
Október 24. 20.15
Feliratos argentin-német dokumentumfilm.
Titkok és vallomások
Október 25. 20.15
Feliratos olasz-francia thriller.
A szobalány
Október 28. 18 óra
Feliratos dél-koreai film.
Macskafogó
Október 29. 10 óra
Magyarul beszélő magyar-kanadai-NSZK animációs film.
A vörös teknős
Október 29. 16 óra, október 30. 16.15
Japán-francia film.
A sors kegyeltjei… meg a többiek
Október 29. 18 óra, október 30. 14 óra
Feliratos francia-német vígjáték.
Olli Mäki legboldogabb napja
Október 29. 20 óra
Fekete-fehér finn-svéd-német filmdráma.
Az ügyfél
Október 30. 18 óra
Feliratos iráni-francia filmdráma.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZÉKESFEHÉRVÁR

ALBA REGIA SPORTCSARNOK

2016. december 14. 19.00 óra
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ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., Tel.: +36 1/324 2111
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utca 138. szám alatti 12337/2 hrsz alatt nyilvántartott 1788 m² területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár,
Városház tér 1. II. em. 62. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig
8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 7. (hétfő) 16.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy újdonsült ismerősével kapcsolatban legyen
nagyon óvatos! Ne fogadja a bizalmába, ugyanis
később mindent kibeszélhet Önről puszta féltékenységből olyan személyeknek is, akiknek nem
kellene.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Amennyiben felelős pozícióban van, csapata biztonságban tudhatja magát a védelme és az irányítása alatt.
Sikereit az Önben rejtő szellemi erőnek, a jó meglátásoknak, a rejtett belső forrásoknak és a türelmének
köszönheti.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Legyen most bátran vállalkozó szellemű! Most ugyanis
nem alkalmas az idő a lustálkodásra. Párkapcsolata ebben az időszakban igényli az Ön részéről is a törődést.
Mindig vannak jó ötletei a vidámság, a felszabadultság
érzésének megteremtésére.

Olykor nehéz kimondani dolgokat egy adott helyzetben. Meg fog győződni ezekben a napokban, hogy
semmi hátsó szándék nincs a partnerében, csupán
nehezen bánik időnként a szavakkal. Most tisztázni
tud egy konfliktusos helyzetet is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten nagyon kedvezően alakulhat a magánélete, a pénzügyei és az erőnléte is. Ez a szokatlan
plusz energia kiválthat Önben azonban némi
átmeneti feszültséget. Ne keresse a forrását, ugyanis
nincs baj!

Érdemes a megérzéseire hallgatnia, hiszen az elképzelései felettébb briliánsak és értékesek. Hatalmas
képzelőerejének teremtő ereje van, empatikus
képessége pedig segíti a sikerek elérésében.

A Vörösmarty
Rádió műsora 2016.
október 22-től október 28-ig
Fehér
Vár
Sport
2016. október 20.
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2016. 10. 22. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou –
Old Shatterhand
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Vidám délelőtt HorváthWinter Diával
Műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
12:10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsa
12:40 Pénzügyi percek. Vendég:
Galántai Gergely
14:10 A színek szerepe a
mindennapokban.
Vendég: Lencsés Piroska
15:10 A tisztánlátó médium
és gyógyító. Vendég:
Acél Ágnes
16:10 Őszi sminktrendek és
bőrápolás. Vendég:
Szőllősi Iza
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

08:10

09:10
10:10
11:10
11:40
12:10

13:10
14:10
16:10

17:10
19:00

2016. 10. 23. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss

21:10

hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
Természetesen,
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
Főzzünk együtt finomat
táplálót, egészségeset!
Városgondnoksági hírek.
Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória
hírigazgató
Jóga és meditáció.
Vendég: Tölgyesi
Zsuzsanna
1956. Székesfehérvár
– történelmi
visszaemlékezés
Vörösmarty kocka
– informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás Ferenc.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus.
Moziműsor HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
1956-os megemlékezés.
Vendég: Sinka Jenő, a
POFOSZ Fejér megyei
elnöke, Farkas Zoltán
Elemér történész
Mindentudás Egyeteme

2016. 10. 24. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:10 Sportágak története
és szabályai
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Koncert novemberben.
Vendég a Color együttes.
Portré. Vendég: Petkó
András válogatott kenus
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Vanek úr Párizsban
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 10. 25. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou –
Old Shatterhand
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban.
Heiter Dávid Tamás és
Bokányi Zsolt műsora
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Székesfehérvár
Képzőművészeti díja.
Vendég: Pinke Miklós
festőművész.
Portré. Vendég: Oláh
Vilmos hegedűművész
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Vanek úr Párizsban
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

2016. 10. 26. SZerdA
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Death
06:00 Félóránként friss

06:10

09:10
10:10
11:40

13:10
14:10
16:10
17:30
18:10
19:00

21:00
22:00
22:10

hírek, időjárás és
közlekedési információ
Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Egészségügyi szűrőnap.
Vendég: dr. Tóth Jenő
és dr. Kerényi Levente
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
A Katasztrófavédelem
órája
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
Aktuális – napi
hírmagazin
Kézművesség.
Vendég: Rápolti Éva
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Megrekedt élethelyzetek.
Vendég: Mihály Gyula.
Az 50-65 éves
korosztály lehetőségei.
Vendég: Pap Csilla
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Vanek úr Párizsban
Aktuális – napi
hírmagazin
Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 10. 27. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Death
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
Lorászkó Gábor állatorvos
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Receptek, konyhai
praktikák. Vendég:
Volenter István séf
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács
Krisztina szerkesztő
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi.
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Utazás Hundertwasser
építészetében. Vendég:
Igari Antal.
Karrier, karrierizmus.
Vendég: Schéda Zoltán.
Kézművesfoglalkozások.
Vendégek: Komendó

Gabriella, Gonda
Emma népművelők
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Vanek úr Párizsban
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 10. 28. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Death
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Munkaügyi témák.
Vendég: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Portré. Vendég: Váradi
Fanni pszichológus.
A belső harc. Vendég:
Grúsz Róbert filozófus
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Vanek úr Párizsban
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. október 22-től október 28-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2016. 10. 22. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég:
Kalányos Tamás
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Petkó János
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török László
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Józsa Dávid
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Akik a hazájukért küzdöttek
– dokumentumfilm
‚1-3. rész
15:45 56 előzményei és
következményei
17:05 1956 emlékére –
dokumentumfilm
17:50 In memoriam 1956
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Fehérvári Titánok
– HK Beograd
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Iskola az Üllői úton –
dokumentumfilm 1-2. rész
22:40 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
23:00 Képes hírek

19:00 Jó estét, Fehérvár!
labdarúgó-mérkőzés
19:45 Paletta – kulturális
közvetítése felvételről
magazin
20:00
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
00:00 Képes hírek – benne
20:15 Hírek – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor a Jó 20:35
20:20 Fehérvár AV19 – Innsbruck
órakor a Híradó ismétlése
estét, Fehérvár! ismétlése
jégkorongmérkőzés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
közvetítése felvételről
2016. 10. 27. CSüTörTöK
– ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
21:15
07:20 Képes hírek – benne
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
22:45 Képes hírek – benne egész
21:45
minden egész órakor
fehérvár! ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
08:55 A megsebzett ünnep
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– dokumentumfilm
2016. 10. 26. SZerdA
– ismétlés
09:25 A történelmet mi írjuk –
07:45 Képes hírek – benne
1956 – dokumentumfilm
00:00 Képes hírek – benne
22:45
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
– ismétlés
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 10. 25. Kedd
10:20 Fehérvár AV19 – Bolzano
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
jégkorongmérkőzés
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
közvetítése felvételről
07:45 Képes hírek – benne
23:25
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
12:00 A Fehérvár Televízió
minden egész órakor
23:40
archívumából
a Híradó ismétlése
archívumából
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Benne: Beszélgetések
10:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
2016.
10.
24.
Hétfő
1956-ról, szerkesztőink
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor
a 2006-os és 2001-es
00:00 Képes hírek – benne
10:45 Paletta – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
esztendő archívumából
minden egész órakor
minden egész órakor a
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:15 A Fehérvár TV
válogattak.
A hét hírei ismétlése
archívumából
Híradó 1-kor ismétlése
10:45 Agrárinfó – ismétlés
16:00 Sopron KC – Alba Fehérvár 07:00 A hét hírei – ismétlés
11:40
Képes
hírek
–
benne
egész
15:10 Alba Fehérvár – Brussels
11:15 A Fehérvár TV
kosárlabda-mérkőzés
07:20 Köztér – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
Basketball kosárlabda
archívumából
közvetítése felvételről
07:45 Képes hírek – benne
Európa-kupa-mérkőzés
11:40 Képes hírek – benne egész 13:00 Híradó 1-kor
17:30 Filmválogatás a Fehérvár
minden egész órakor
közvetítése felvételről
órakor a Híradó ismétlése 13:10 Képes hírek – benne
Televízió archívumából.
A hét hírei ismétlése
minden egész órakor a
16:30 Fehérvári beszélgetések
13:00 Híradó 1-kor
Benne: a 2001-es év
10:00 A hét hírei – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
október 23-i ünnepi
10:20 Köztér – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
egész órakor a Híradó
híradójának ismétlése
10:45 A szomszéd vár –
– ismétlés
Lajos. Vendég: Tóth Péter
1-kor ismétlése
18:00 Filmválogatás a Fehérvár
turisztikai magazin
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:00 Bajnokok városa – ismétlés
14:20 Aqvital FC Csákvár
Televízió archívumából.
11:15 A Fehérvár TV
Vendég: Mits Gergő
17:30 Esti mérleg – ismétlés
– Cigánd labdarúgóBenne: az 1996-os
archívumából
17:00 Paletta – ismétlés
17:50 Napi színes
mérkőzés közvetítése
esztendő válogatása
11:40 Képes hírek – benne egész
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
felvételről
az 1956-os forradalom
órakor A hét hírei ismétlése 16:00 Élő közvetítés
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
és szabadságharc
13:00 Híradó 1-kor
18:00 Hírek
Műsorvezető: Szabó Petra.
Székesfehérvár
40. évfordulójára
13:10 Képes hírek – benne
18:05 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Köteles Leander
Megyei Jogú Város
észített műsorból
egész órakor a Híradó
Műsorvezető: Vakler
18:30 A Fehérvár TV
közmeghallgatásáról
18:30 Filmválogatás a Fehérvár
1-kor ismétlése
Lajos. Vendég: Tóth Péter
archívumából
Téma: Árpád-ház-program
Televízió archívumából.
14:50 Videoton – Paks
18:30 A Fehérvár Televízió
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Benne: Forradalmi
labdarúgó-mérkőzés
archívumából
19:45 Együtt – családi magazin
17:50 Napi színes
válogatás: az 1990-es
közvetítése felvételről
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15 Hírek – ismétlés
18:00 Hírek
fehérvári megemlékezések, 16:30 Fehérvári beszélgetések
19:45 Bajnokok városa –
20:20 Alba Fehérvár
18:05 Fehérvári beszélgetések
Pongrácz Gergely a
– ismétlés
sportmagazin
KC – Ferencváros
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Corvin közben.
Műsorvezető: Látrányi
20:15 Hírek – ismétlés
kézilabda-mérkőzés
Vendég: Mits Gergő
19:00 A hét hírei
Viktória. Vendég:
20:20 Aqvital FC Csákvár
közvetítése felvételről
18:30 A Fehérvár TV
19:15 Ünnepi híradó
Schéda Mária
– Békéscsaba
21:50 Napi színes – ismétlés
archívumából
19:30 Fehérvári beszélgetések
extra.
Szerkesztő: Látrányi

2016. 10. 23. VASárnAp

Viktória. Vendég:
Schéda Mária
A történelmet mi írjuk –
1956 – dokumentumfilm
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Wittner Mária
A megsebzett ünnep
– dokumentumfilm
Fehérvári beszélgetések
extra.
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Csernay Ádám
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából.
Benne: 1989
székesfehérvári
ünnepi eseményei
A hét hírei
Képes hírek

17:00 A szomszéd vár – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Marton Bernát
dallasi ciszterci szerzetes
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A történelmet mi
írjuk – 1956
20:55 Alba Fehérvár KC – HCM
Roman kézilabda EHF-kupa
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 10. 28. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó 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: Szabó Petra.
Vendég: Köteles Leander
17:00 Együtt Magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Novák
Rita. Vendég: Révy
Orsolya és Fiers Gábor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Száz éves a fehérvári
repülés 3. rész
21:20 A határon túl is
magyarul 2016
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 23. 20:00 A történelmet mi írjuk – 1956 – dokumentumfilm
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Ki kell mászni a gödörből!
Tóth Dániel
Gödörben van a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. Sofron Istvánék ugyan nyertek a Bécs
otthonában pénteken, előtte azonban zsinórban
négy vereséget szenvedett el a gárda, és
legutóbbi két mérkőzését is elveszítette hazai
jégen. A gyenge szereplés okainak a válogatott
szélső segítségével igyekeztünk utánajárni.

A helyzetek megvannak, mégis kikapott két
utolsó meccsén a Volán

Sofron István azt mondja, „melós” találatok kellenek, nem feltétlenül szép gólok

játszottunk, vezettünk, apróságokon
múlt, hogy nem a mi javunkra billent a
mérleg nyelve. A Znojmo ellen nagyon
jól kezdtünk, aztán kiegyenlítettek, és jött
a hosszabbítás, amit nehéz kiheverni...” –
mondta a 28 esztendős támadó.
A fehérváriak szezonja nem indult
zökkenőmentesen. Augusztusban, a felkészülés elején-közepén
távozott a gárda vezetőedzője, Tyler
Dietrich, helyét pedig Benoit Laporte vette át, akinek egy általa nem
ismert játékosállománnyal rövid
idő alatt kellett megismertetnie az
általa megálmodott játékrendszert.
„Tylerrel kevés időt töltöttünk együtt.
Akkor még nem is igazán foglalkoztunk a taktikával, inkább csak ismerkedtünk, ő is próbálgatta összerakni
a megfelelő sorokat.” – emlékezett
vissza a válogatott játékos. – „Az új
edzőnek ugyanezt el kellett kezdenie
elölről, de neki már kevesebb ideje volt
erre, és még mindig nem alakultak ki
teljesen az ütőképes formációk.”
Talán ennek is betudható, hogy
a Fehérvárra korábban jellemző
kombinatív akciókból egyelőre nem
láthatott sokat a hazai publikum.
„Ez így van. Hiányoznak az összjátékok, a sokpasszos, gyors támadások, de
még nem álltunk össze. Én sem érzem
még úgy, hogy megtaláltam volna a
helyemet. Azon kell dolgoznunk, hogy
ez kialakuljon!”

AKCIÓ!!!

Dekorfóliás beltéri ajtók
többféle színben, tokkal

31 000 Ft-tól

(Az akció az október
6-tól november 30-ig
leadott rendelésekre
érvényes.)
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. em.

: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

Sokakban felvetődhetett a kérdés,
hogy a távozó és az érkező szakember játékfelfogása vajon mennyiben
különbözik egymástól. Nos, Sofron
szerint nincs nagy eltérés a kettő
között.
„Benoit Laporte azt várja, hogy sokat
korcsolyázzunk, egyszerűen játs�szunk, fegyelmezetten, de hatékonyan.
Ütközzünk, és próbáljunk minél többet
kapura lőni. Tyler is hasonló szisztémában gondolkodott.”
A dolog azonban eddig nem
működik kifogástalanul. Az EBEL
korábbi gólkirálya önkritikus, nem
a körülményekben vagy a szakemberben látja a hiba okát: „Nem

Fotók: Kiss László

„Egy ilyen vereséget nagyon nehéz
megemészteni!” – kezdte a kedd
esti, a Znojmo ellen hosszabbításban 4-3-ra elveszített találkozóról
Sofron István. A fehérváriak kétgólos előnyt tékozoltak el a csehek
ellen, akik hét másodperc alatt eldöntötték a találkozót a ráadásban.
Komoly hullámvölgyben van az
együttes, ez nem vitás. Legutóbbi
hét mérkőzéséből hatot elveszített
a Fehérvár, az egyetlen győzelmet a
liga egyik legjobb hazai mérlegével
rendelkező Bécs otthonában aratta
múlt pénteken.
„A hétvége nem sikerült olyan rosszul,
mint amilyennek látszik. Bécsben nyertünk az akkori listavezető ellen, aztán
vasárnap a Salzburg ellen is jó meccset

kétszer annyiszor próbálkoztak a
csehek, mint a magyar csapat.
„Erre egyelőre nem tudok magyarázatot én sem. Az edző azt kéri, hogy
próbálkozzunk minél többet, hiszen abból lesz a gól, ez örök érvényű igazság.
Láthattuk, Manavian lövése nem volt
egy bomba a Salzburg ellen. Elég volt,
hogy megpattant a korong, és máris
vezettünk. Ezekből kellene sokkal több.
Nem kell, hogy szép gól legyen. Többet
kell dolgoznunk a kapu előtt, zavarni
az ellenfél kapusát – ilyen „melós”
találatokra lenne szükségünk. Talán
önbizalom kérdése is ez a kevés lövés.
A mostani periódusban nem vagyunk
a csúcson, ki kell kecmeregnünk ebből
a gödörből!”
Erre szombaton meg is lesz a lehetősége az együttesnek: a Bolzano
érkezik a Raktár utcába, majd hétfőn az Innsbruck vizitál az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokban.
„A bécsi győzelem után sokkal jobb
volt a hangulat az öltözőben, mint
korábban, ez látszott a Salzburg elleni
játékon is. Ilyen győzelemre lenne
szükségünk, múlhat az akár egy
apróságon is. Elég lenne, ha idén talán
először a mi oldalunkra dőlne el egy
szoros meccs. Ezért azonban tennünk
kell. A legfontosabb, hogy magunk
mögött hagyjuk az elmúlt heteket,
pozitívan várjuk a feladatokat! Az
elmúlt tíz évben már bizonyítottuk,
hogy bárkit képesek vagyunk legyőzni
ebben a ligában, és a szurkolóink
támogatásával sikereket érhetünk
el.” – zárta mondanivalóját Sofron
István.

A szakállas bekk, Manavian nemcsak zord védő – a Salzburg ellen gólt is lőtt

mondhatjuk, hogy teljesen ismeretlen
lenne számunkra, amit elvár az edző,
szinte minden szakember hasonlókat
kér a csapatától. Egyszerűen csak nem
vagyunk elég agresszívak, keveset ütközünk és fegyelmezetlenek vagyunk,
ezt mutatja a Bolzano és az Innsbruck
elleni sok felesleges kiállításunk is.
Koncentráltabbnak kell lennünk,
jobban összpontosítani, és végre kell
hajtanunk az edzői utasításokat!”
Az egyik legnagyobb probléma a fehérváriak háza táján a kevés lövés.
Elég, ha elővesszük a Znojmo elleni
lőlapot: a vendégek 51-szer, míg a
hazaiak 28-szor lőttek, azaz közel

A feladat tehát adott, szombaton
a Bolzano ellen ki kell mászni a
gödörből!

Láthatók lesznek
az EBEL-meccsek
A Fehérvár Televízió jóvoltából mind a
Bolzano elleni, mind az Innsbruckkal
szembeni összecsapást élőben követhetik a szurkolók a www.szekesfehervar.
hu/elo oldalon. A szombati találkozót
Somos Zoltán, a hétfői mérkőzést
Kaiser Tamás közvetíti. A szakkommentátor mindkét napon Szélig Viktor, a
Fehérvár AV19 sportmenedzsere lesz.
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A kupá(k)ban megy a Fehérvárnak

Kaiser Tamás

Az Alba Fehérvár KC nemcsak a román
HCM Romannal találta magát szemben az EHF-kupában, de a meccsnek
otthont adó csarnok plafonjáról a
parkettára csöpögő vízzel is. Mindkettőt leküzdötte. Románvásár környékét
néhány héttel a találkozót megelőzően
rövid, de intenzív földrengés rázta
meg, ezzel magyarázta a HCM elnöke
a több helyen is beázó tetőt. Az egyik
beázást, ami miatt egy bójákkal körberakott törölközőt kellett a fehérvári
játékosoknak kerülgetniük a szombati
tréningen, a meccs napjára „megoldották”: egy műanyag ponyvával állták
útját az esőcseppeknek. A melegítés
közben kiszúrt másik beázást viszont
csak úgy tudták kordában tartani, hogy
a klub egyik alkalmazottja folyamatosan
törölgette a parkettet, amíg a játék a
túloldalon zajlott. Maradjunk annyiban:
abszurd látvány volt ez egy nemzetközi
kupameccsen.
A helyi szurkolókra viszont egy rossz
szavuk sem lehetett Herr Orsolyáéknak, pedig az Alba Fehérvár kapusa
látott már egyet s mást, arra azonban
nem számított, hogy folyamatos taps

Somos Zoltán

Fotó: Kiss László archív

Kupahetet tart az Alba Fehérvár KC. Deli Rita együttese vasárnap az EHF-kupában harcolt ki kétgólos
előnyt, míg szerdán a Magyar Kupában aratott
tizenhét gólos győzelmet.

Hajduch Csenge, a Fehérvár egyik legbiztosabb pontja Romániában is remekelt

Mostantól dupla élvezet

Hibátlan a bajnokságban az Alba Fehérvár
kosárcsapata, amelyet eddig csak egyszer
láthatott hazai pályán a közönség. De szerdától
már az európai kupában is érdekelt a Dzunics-csapat, több jut a szurkolóknak is.

Fotó: Simon Erika

Hogy milyen hosszú a fehérvári
kispad, azt jól mutatja, hogy a

szombati, MAFC elleni mérkőzésen már az első negyedben tíz
kosarast forgatott Dzunics Braniszlav. Volt is miért variálni, hiszen
nem kezdett jól az Alba, és mint
korábban a ZTE vagy a Falco ellen,
ezúttal is jókor érkezett a csereként beszálló Justin Edwards. Az
amerikai hátvéd úgy lett az eddigi
bajnokikon a csapat legjobbja,

A ponterős Justin Edwards (14) jó játékára az európai kupában is nagy szükség lesz

kíséretében vonulhatnak a pályára
a bemutatás során. Nos, így történt!
Később azonban már kevesebbet tapsolt
a román közönség, mert a Fehérvár
megmutatta: erős ellenféllel szemben,
idegenben is jól tud kézilabdázni.
A szünetben öttel, tizenkét perccel a
lefújás előtt – Kazai Anita remek gólja
után – már hattal vezettek a román
pontvadászatban tavaly ötödikként záró
gárda otthonában. Hogy ebből végül
csak kettő maradt meg, az „köszönhető”
a találkozót dirigáló két bolgár játékvezetőnek is, akik nem feltétlenül rosszindulatból, sokkal inkább rutintalanságukból fakadóan tévedtek a hajrában
kétszer is a Fehérvár kárára.
A 27-25-ös győzelem ezzel együtt is remek eredmény, éppen elég ahhoz, hogy
élesen tartsa Tilinger Tamaráékat a vasárnap 17 órakor kezdődő visszavágóra.
Ami előtt azonban még a Magyar Kupában, Szombathelyen volt jelenése Deli
Rita együttesének. Az NB I/B nyugati
csoportját öt győzelemmel és egy vereséggel vezető Szombathelyi KKA ellen a
magabiztos továbbjutás volt a cél. A két
együttes között pedig megmutatkozott
az osztálykülönbség: az Alba Fehérvár
már a félidőben is 18-12-re vezetett, a
második játékrészben a különbséget
sikerült majd megháromszorozni. A Fehérvár 41-24-es győzelemmel és továbbjutással hangolt a HCM Roman elleni
második meccsre.

hogy rendre hideg kézzel, frissen
a padról beállva indítja útjára első
dobásait. Biztosan beférne a kezdőcsapatba is.
De a kerettel való taktikázást
hagyjuk meg Dzunics mesternek,
akinek azért több szempontot is figyelembe kell vennie. Ezek egyike,
hogy ne fáradjon el idő előtt senki
a társaságból, és nemcsak az egyes
meccseken, de hosszabb távon
sem.
Mostantól ugyanis dupla terhelés
következik, sőt a sorozatos utazások miatt tripla: az Európa-kupa
meccseivel együtt háromnaponta játszik az Alba. Lapzártánk
után például a Damian Hollist
is soraiban tudó Benfica ellen
Lisszabonban, ahová már kedd
délután elindult a csapat. Egyetlen
edzés követte tehát a MAFC elleni
győztes (81-70) bajnokit, és a továbbiakban is hol repül, hol játszik
majd a Fehérvár. Edzésre kevesebb
idő marad – erre szokták mondani a játékosok, hogy a legjobb
időszak. Más kérdés, hogy rendesen el lehet fáradni benne, aminek
az eredményekben is nyoma tud
maradni. De senki nem bánja,
hogy a Benfica, az Elan Chalon
és a Basket Brussels személyében
európai nagyágyúkkal mérkőzik
az Alba, jó meccsekre van kilátás a
Gáz utcában is!
A bajnokságban legközelebb szombaton Sopronban lesz jelenése a
csapatnak, jövő szerdán érkeznek
a brüsszeliek, vagyis tényleg eljött
a nagy meccsek ideje!

Somos Zoltán

Európai kaland
Nehéz komolyan venni egy olyan
nemzetközi szövetséget, amely még
a saját kupasorozatát sem képes
zökkenőmentesen útnak indítani.
Pedig nem a papírcsákó-hajtogatás
felsőbb szervéről beszélünk, hanem
a kosárlabda európai vezető erejéről,
a világ második legnépszerűbb labdajátékának nagy hatalmú szövetségéről. Bár mintha épp az derülne
ki a FIBA-ról, hogy hatalom terén
legfeljebb az üres erődemonstrációig
jut, a legkomolyabb klubcsapatok
rá se rántanak. Erősebb kutya ugat:
a rivális, évek óta nagy pénzeket
ígérő és mozgató szervezet égisze
alatt zajlik a legrangosabb sorozat –
sajnos oda magyar csapatnak nincs
bejárás. Nekünk tehát a FIBA által
gründolt Európa-kupa jut, ami ezzel
együtt erős mezőnyt vonultat fel,
igaz, még egy hónapja sem tudta
senki, most akkor hány csoportellenfele lesz az Albának… De a
lényeg, hogy a kép letisztult, a fiúk
elutaztak Lisszabonba, a tét pedig
mostantól az, hogy megmutassák:
a magyar kosárlabda klubszinten is
képes bravúros helytállásra. A válogatott kivívta az Eb-részvételt, ami
szép életjel volt, reméljük, a klubcsapatok is hasonlókat produkálnak.
Szerdán 22 órakor indult a kaland
– meglátjuk, a nyári focibravúr után
itt is igaz-e, hogy az éjjel soha nem
érhet véget.
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Csak helyzetig jutottak

Somos Zoltán

A legnagyobb Vidi-helyzetet Scsepovics hagyta ki

három győzelméből kettőt immár
a Vidi ellen jegyez, ami persze
nem túl hízelgő fehérvári szempontból, bár kétségtelen, jobb
csapat annál a DVTK, mint amit a
helyezése mutat.
Henning Berg ezúttal is masszív,
de nem annyira kreatív középpályássorral kezdett. Korábban ez
bejött, most viszont hiába cserélte

A Cibona volt a legjobb
Somos Zoltán
A tizenöt évesek nemzetközi tornáján is
látszott, mitől erősek a nagy hagyományú
kosárlabda utánpótlás-műhelyek.

Stadionépítés a láthatáron
Utolsó szakaszába lépett az a közbeszerzési eljárás, amit a Sóstói Stadion megépítésére írt ki Székesfehérvár önkormányzata. Az alkalmassági feltételeknek megfelelt cégek közül az egyetlen ajánlattevő, a Strabag által vezetett, több cégből álló
konzorcium leadta végleges ajánlatát. Jelenleg annak jogi és műszaki átvizsgálása
zajlik, ezt követően hamarosan a város közgyűlése elé kerül a téma. A döntést követően megtörténik a munkaterület-átadás, ami azt jelenti, hogy az eredeti ütemezés
szerint, 2017 végéig elkészülhet a Sóstói Stadion.

Tíz aranyérem Dunaszerdahelyről

huszonnégy pontot átlagoló Roko
Prkačin és a csapat egyéb tehetségei is szép jövő előtt állnak, ellenük
játszani igazi erőfelmérő lehetett.
A Dávid Kornél Akadémia növendékei megállták helyüket az erős
mezőnyben, mert bár a Cibonától
és szlovén ellenfelüktől kikaptak,
a müncheni és prágai csapatot
legyőzték. Vagyis ötvenszázalékos
mérleggel várhatják a következő,
januári csoportkört.
A fehérvári akadémia harmadszor
vesz részt a sorozatban. A nemzetközi tapasztalatok fontosak ahhoz,
hogy később a felnőtt csapatban is
bevethető, képzett játékosok kerüljenek ki a gyerekek közül.

Kaiser Tamás
Szombaton Dunaszerdahelyen a nyáron
tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal felvidéki
magyar sportolólányra emlékezve rendezte
meg a Szlovák Shinkyokushin Szervezet az I.
Kovács Kata Zsófia-emlékversenyt. A Fehérvár
Karateakadémia sportolói tíz aranyéremmel
tértek haza a rangos versenyről.

Szlovákia és Magyarország közel
kétszáz sportolója rótta le tiszteletét a fiatal tehetség előtt, akinek
legkiemelkedőbb eredménye az
ifjúsági Eb-n szerzett ezüstérem
volt. A Fehérvár Karateakadémia
tizenöt versenyzővel és három
versenybíróval képviseltette magát
a rendezvényen. A versenyzők
háromféle szabályrendszerben

szállhattak harcba a győzelemért.
A legkisebbek fejtető-térd-érintésben, a kicsit tapasztaltabbak
testvédős pontrendszerben, míg a
rutinosabbnak mondható gyermek
és serdülő versenyzők testpajzsos
KO-rendszerben mérték össze
tudásukat. Ez utóbbi szabályrendszerre jellemző, hogy ugyan csak a
test védőfelszereléssel fedett része
támadható, de találatnak csak a
megrendítő erejű ütés vagy rúgás
számít. Itthon csak az ifjúsági
versenyzők szoktak ilyen rendszerben küzdeni, de most a jóval
fiatalabbak is próbára tehették erejüket és bátorságukat. A Fehérvár
Karateakadémia sportolói összesen
tíz arany-, három ezüst- és egy
bronzérmet szereztek.

Fotó: Kiss László

A Cibona Zagreb neve kosárlabdában mindig egyet jelentett a
minőséggel: a jugoszláv idők fantasztikus csapatai épp úgy ontották
a tehetséget, mint a mai utánpótlásműhely. A hétvégi fehérvári EYBL
(Európai Ifjúsági Kosárlabdaliga)
csoportmérkőzéseken a horvát
klub U-15-ös csapata veretlen maradt, mind a négy találkozóját megnyerte, a legszorosabbat is tizenöt
ponttal. Legjobbja, a csaknem

be a végén az idén keveset játszó
Kovács Istvánt. A két, hasonló stílusban futballozó csatár, Feczesin
és Scsepovics is inkább kioltotta,
mint erősítette egymás hatását.
„Ha a DVTK a jövőben is így játszik,
akkor biztosan előrébb lépnek majd
a tabellán, mert jó játékosok alkotják
a keretüket. Ma is jól védekeztek, ezt
el kell ismerni, nekünk pedig úgy kell
dolgoznunk, hogy legközelebb ennél
biztosan jobb teljesítményt nyújtsunk!” – zárta rövidre a vesztes
meccs értékelését a fehérvári
vezetőedző.
A 2-0-s vereség ellenére maradt
a dobogón a csapat, hiszen a
Ferencváros is kikapott. Meglepetésre továbbra is a Vasas vezeti a
bajnokságot, előnye most öt pont
a Vidivel szemben.
Szombaton a második kör első
hazai mérkőzésén a Paks lesz a
fehérváriak ellenfele Felcsúton.

Fotó:Fehérvár Karateakadémia

Ahogy számítani lehetett rá, az
őszi szereplése alapján válságidőszakot megélő DVTK a háromhetes bajnoki szünetben összekapta
magát, de így is győzhetett volna
ellene a Vidi. Az első félidő alapján inkább a hazaiak örülhettek,
hogy nem született gól, hiszen
a fehérvári támadó, Scsepovics
közvetlen közelről hagyott ki
ziccert. A Diósgyőr szurkolói korábban még a mezt is levetették a
játékosokkal, annyira nem voltak
elégedettek a produkcióval, de
most azt láthatták, hogy egységesen küzd csapatuk az esélyesebb
ellenféllel, és a második félidőben
felül is múlja.
Horváth Ferenc az előző idényben
Fehérváron végzett tűzoltómunkát egy gyengébb szezonrajtot
követően, és úgy látszik, alaposan
felkészítette egykori csapata ellen
a jelenlegit. A hajrában kétszer
is betaláltak a hazaiak, a Videoton pedig másodszor maradt gól
nélkül az idényben. A Diósgyőr

Fotó: vidi.hu

A Diósgyőr otthonában megszakadt a Videoton ötmérkőzéses veretlenségi sorozata.
A sereghajtó idén másodszor is legyőzte
Henning Berg csapatát. Javítani a Paks ellen
lehet.

A fehérvári Somlai-Kiss Máté büszke lehet a Cibona ellen szerzett tizennyolc pontjára
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Bátorságban, ügyességben nem volt hiány, sok érem lett a jutalma
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FehérVár

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJÁNAK
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÜNNEPSÉGEI

Hirdetes

2016. október 20.

2016. október 23. (vasárnap)

Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom tiszteletére
15.30 • Szent István Bazilika, ’56-os emlékkereszt
Megemlékezés és koszorúzás
16.30 óra • Szent István Király Múzeum, Országzászló
téri kiállítóterem
„Rabok tovább... 1956 és Székesfehérvár” című kiállítás
ünnepélyes megnyitója

2016. október 24. (hétfő)
16.00 óra • Belváros
„Magyar Advent” – a forradalom és szabadságharc
eseményeinek megelevenítése a Belvárosban székesfehérvári színjátszó fiatalok közreműködésével
Nagyszabású, közel 200 szereplőt, valamint haditechnikai
eszközöket felvonultató utcaszínházi előadás eleveníti fel az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit Székesfehérvár Belvárosában (Városház tér - Fő utca - Hotel Magyar
Király előtti tér).

„A programot az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja”

www.szekesfehervar.hu • www.fejer.hu • www.fehervariprogram.hu

