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Fontos a Nemzeti
konzultáció
Dávid Renáta
A Nemzeti konzultációban való részvétel
fontosságát hangsúlyozta Vargha Tamás
országgyűlési képviselő szerdai sajtótájékoztatóján.

Évente egymillió bevándorlót telepítenének Európába, a
betelepített migránsokat szétosztanák a tagországok között,
és minden bevándorlónak
kilencmillió forintot adnának az
adófizetők pénzéből a Soros-terv
alapján. Ha ez a terv megvalósulna, Magyarország kultúrája és
népessége is visszafordíthatatlan
módon megváltozna – fogalmazott Vargha Tamás országgyűlési
képviselő a Nemzeti konzultációban való részvétel fontosságát
hangsúlyozva.

2017. október 19.
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Zöld út a multifunkcionális csarnoknak
Szabó Petra

Rendkívüli közgyűlést tartott a város
képviselő-testülete múlt héten csütörtökön.
A közgyűlés döntött az egyik ipari park bővítéséről valamint a multifunkcionális csarnok
kivitelezése és a kapcsolódó közutak tervezése
és kivitelezése tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról.

A testület a Budai út mellett tervezett új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitele-

zéséhez szükséges európai uniós
közbeszerzési eljárást is elindította.
A csarnok engedélyes tervei készen
vannak, és jogerős építési engedél�lyel rendelkezik.
„A kormányhoz fordultunk, hogy a
fedezet álljon rendelkezésre, mire a
közbeszerzési eljárást lezárjuk, hiszen
az már látszik, hogy a keretösszegből, amit két évvel ezelőtt a Modern
Városok Program keretében meghatároztak, a tervezett csarnok ma már
nem építhető fel.” – tájékoztatta a

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Közmeghallgatás
a város ügyeiben
Október 20-án, pénteken 8 órától
közmeghallgatást tartanak a Városháza Dísztermében. A nyilvános
fórum témája lesz a Modern Városok Program és olyan közérdekű
ügyek, mint a lakásszövetkezetek
működése, a kerékpárutak vagy a
parkolóépítés.

közgyűlést Cser-Palkovics András
polgármester.
A négyszintes jégcsarnok több mint
hatezer fő befogadására lesz alkalmas. Az épület számos rangos sporteseménynek, városi és kulturális
rendezvénynek is méltó otthona
lesz. A fejlesztés a tervek szerint
2019 végére valósulhat meg. A
közlekedési kapcsolatok kialakítása
terén érdekesség, hogy a gyalogos
és kerékpáros forgalmat a közúti
szintbeli kereszteződések mellett a
Budai út alatt vezetik majd el.

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

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

A látványterv alapján impozáns építménnyel gazdagodhat Fehérvár

Újabb kormányzati támogatás Fehérvárnak
Szűcs-Molnár Diána
A Modern Városok Program keretében valósul
meg a „Zöld város – Fehérvár tüdeje” program,
ami újabb állomásához érkezett: a kormány
több mint egymilliárd forinttal támogatja az
Alsóvárosi rét fejlesztését.

A következő években jelentős kormányzati fejlesztési forrásból valósulnak meg fontos életminőség-javító programok Székesfehérváron.
A „Zöld város – Fehérvár tüdeje”
program megvalósítását a kormány
1,1 milliárd forinttal támogatja. A
kórházfejlesztés, a középiskolai

campus, az Alba Aréna multifunkcionális csarnok, a börgöndi
repülőtér és ipari park fejlesztése,
a Velencei-tó környékének turisztikai célú támogatása és a Fekete
Sas Szálló rekonstrukciója mellett
kiemelt programelem a „Zöld város
– Fehérvár tüdeje” program, melynek konkrét támogatási összegéről
megszületett a döntés.
A kormány a megyei jogú városokkal, köztük Székesfehérvárral kötött
együttműködést a Modern Városok
Program keretében. A legnagyobb
összeget, mintegy tizenhatmilliárd
forintot Székesfehérvár kapja.

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:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hőközpont;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.

Fotó: Bácskai Gergely

Telefon:
e-mail:

A három ütemből álló program az Alsóvárosi réten, a palotavárosi tavak mögött valósul meg.
Pihenőparkokat, szabadidős területeket alakítanak ki, és egy erdősávot is telepítenek.

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Fehérváron a Visegrádi Négyek
Szabó Miklós Bence
A visegrádi országok szerint fontos támogatni
azokat a kezdeményezéseket az Európai Unión
belül, melyek az európai külső határok megvédésére irányulnak – ezt Vargha Tamás az után a
két napos egyeztetés után nyilatkozta, amit a
visegrádi országok védelmi miniszterhelyetteseinek szerveztek Fehérváron.

van, ezért az éves védelmi büdzsék
húsz százalékát fejlesztésre fordítják majd a V4-ek.
Magyarország a Visegrádi csoport
soros elnöke egy éven keresztül. Ez
volt az első ilyen találkozójuk a miniszterhelyetteseknek, melyen a házigazda Vargha Tamás mellett részt
vett Jakub Landovský, Csehország
Védelmi Minisztériumának miniszterhelyettese, Tomasz Szatkowski,
Lengyelország Védelmi Minisztériumának államtitkára és Ondrejcsák
Róbert, Szlovákia Védelmi Minisztériumának államtitkára.

Cser-Palkovics András polgármester a Visegrádi Négyek honvédelmi miniszterhelyetteseit köszönti

Dávid Renáta
Több ezren töltötték már ki azt a kérdőívet,
amit az önkormányzat azért állított össze,
hogy javítsa a város közlekedési tervét. Mások
mellett ezt a felmérést is értékelték azon az
egyeztetésen, amit a fenntartható mobilitási
terv érdekében tartott az önkormányzat és a
Mikroline Kft.

Mobilitási tervre az erős forgalom
miatt a nagyvárosokban van szükség. Székesfehérvár önkormányzata a közlekedésfejlesztéshez
kapcsolódó igényfelmérést indított
az elmúlt hónapokban. Egy olyan
kérdőívet állítottak össze, melynek
kitöltése közvetlen hatással lehet a

szakértői döntésekre, és nagyban
hozzájárulhat a közösségi közlekedés sikeres szervezéséhez. Az
eddigi visszajelzésék szerint Székesfehérváron a zsúfoltság jelenti
a legnagyobb problémát – emelte
ki Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda
vezetője.
„A terv elkészítésénél fontos a nyitott
és komplex látásmód!” – fogalmazott
Dulicz László, a kivitelező cég
tervező-igazgatója. Hozzátette: az
autósok elsősorban rugalmas és
gyors közlekedésre vágynak – derül
ki a felmérésből. Az önkormányzat
célja pedig az, hogy a lakosság igényeit kielégítse, vagyis egy egységes
közlekedési rendszert alakítson ki.

Fotó: Kiss László

A városban jelenleg a zsúfoltság jelenti a legnagyobb problémát

Húszezer növényt osztanak ki
Idén tavasszal több százan jelentkeztek a Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért! címet
viselő pályázatra, amin ingyenesen juthattak
olyan növényekhez a fehérváriak, amiket a
házak, társasházak előtt vagy az intézmények
területén ültetnek el.

ki a héten a pályázóknak önkormányzati támogatással. A Városgondnokság kertészei naponta
mintegy száz pályázónak válogatják össze és adják át a növényeket.
Az ültetéshez szakmai segítséget is
nyújtanak. Ezek az évelő növények,
ha rendesen gondozzák, éveken
keresztül csodálatosak lesznek a
közterületeken.
Pályázat jövőre is lesz, amit
várhatóan februárban ír majd ki a
Városgondnokság.

Fotó: Bácskai Gergely

Mintegy ezerötszáz cserjét, közel
tizenkilencezer évelő növényt és
ötezer virághagymát, továbbá több
száz kilogramm fűmagot osztanak

Boldog gyermekarcok

Csapó Lászlóné a Rákóczi út 27-es számú társasház előtti kiskertbe ülteti a pályázaton kapott
növényeket

Dávid Renáta
Nyolc és fél millió forintból valósult meg a
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ új, kétfunkciós játszótere. A Tüzér utcai intézményben
nagy volt az öröm a park átadását követően!

A fejlesztésnek köszönhetően
mostantól saját játszótere van a
negyvennyolc férőhelyes gyermekotthon lakóinak. A Székesfehérvár
önkormányzata támogatásával
kialakított játszópark a gyermekek

szabadidejének hasznos eltöltését
és egészséges életmódját segíti.
„Azok a fejlesztések állnak hozzám
igazán közel, melyek nemcsak az ember
eszét, hanem szívét is megszólítják.
Egy játszótér éppen ilyen fejlesztés.” –
mondta köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester.
Deresné Tanárki Mária intézményvezető elmondta, mostantól
a gyerekek és az itt dolgozók számára is ünnep október 18-a, a park
avatásának napja.

Kép: Tar Károly

Bácskai Gergely
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Mobilitási tervvel a hatékony közlekedésért

Fotó: Simon Erika

Vargha Tamás szerint minden
érintett kérdésben teljes volt az
egyetértés a kétnapos tanácskozáson. A biztonság megteremtéséhez
azonban mind a négy ország hadseregeinek fejlesztésére is szükség

FehérVár

Közélet

Hinta, egyensúlyfejlesztő mászóka és fitneszelemek is helyet kaptak a játszótéren, melyeket
kicsik és nagyok egyaránt használhatnak

FehérVár
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Mire kíváncsiak a fehérváriak?

Látrányi Viktória
A Modern Városok Program fejlesztéseiről,
parkolóépítésről, közlekedési kérdésekről és a
lakásszövetkezeti működést érintő közügyekről
is szó lesz október huszadikán a Városházán.
Ekkor tartják ugyanis a közmeghallgatást. Mi
is napirendre vettük ezeket a témákat, illetve
olyan kérdéseket, amelyek foglalkoztatják a közvéleményt. Közösségi közlekedés, fejlesztések,
fakivágás vagy például a zeneiskola költözése – a
közösségi oldalakon ezek a témák folyamatosan
jelen vannak. A Fehérvár magazin Cser-Palkovics
András polgármestert kérdezte ezekről.

A Modern Városok Program kapcsán
nemrégiben a „Zöld város – Fehérvár
tüdeje” program esetében hallhattunk
újabb lépésekről. Ez mit tartalmaz?
Ez valóban része a Modern Városok
Program keretében az állam és a
város között létrejött megállapodásnak. A közgyűlés és a közmeghallgatás azért foglalkozik ezzel
a kérdéssel, mert egyrészt most
kaptuk meg ezt a több mint egymilliárd forintot. Másrészt volt egy
jogos kérés a képviselők részéről,
hogy megismerjék a Modern Városok Program jelen állását, aktuális
kérdéseit. Ezt pedig össze lehetett
kötni a közmeghallgatással, hiszen
ez azt a lehetőséget is megadta,
hogy a széles nyilvánosság is megismerje, hogy az egyes programpontokban hogy állunk. Nagyon büszke
vagyok a „Fehérvár tüdeje” kiemelt
környezetvédelmi programunkra.
Fehérvár egy nagyon erős, gazdaságára, iparára joggal büszke város,
ahol azonban azt a lehetőséget is
meg kell teremteni, hogy azokat a
környezeti hatásokat, amik a nagy
gazdasági, ipari teljesítményből
fakadnak, tudjuk ellensúlyozni.
Illetve az itt élőknek biztosítsuk
azt a lehetőséget, hogy amikor nem
dolgoznak, a szabadidejüket minél
jobb körülmények között tölthessék
el. S hogy ezt meg tudják tenni zöld
környezetben, gyakorlatilag a belvárostól tíz-tizenöt perces sétára, de
úgy, mintha már nem is egy nagyvárosban lennének, hanem valahol
vidéken. A Sóstó rehabilitációja
ennek volt az egyik eleme, ami jól
halad, és jövő tavasszal-nyáron már
a megmentett Sóstót újra birtokba
lehet venni. Ennek a másik párja,
hogy a palotavárosi tavak mögötti
területen illetve az Alsóvárosi réten
kialakítunk egy nagy környezetvédelmi parkrendszert. Az Alsóvárosi
rét magántulajdonban volt, és a
rendezési terv szerinti besorolása
alapján ipari létesítményekkel beépíthető lett volna. Szerintem jogos
volt az emberek elvárása, hogy ez a
csodálatos természeti adottságokkal
rendelkező rét ne kerüljön beépítésre, másrészt pedig hogy hosszú
távon is a város egyik „tüdeje” lehessen, zöldterülete maradhasson.
Ha már környezetvédelem, akkor a
közösségi oldalakon az elmúlt időszakban több esetben is posztoltak képeket
fakivágásokról, például a Zichy ligetnél
vagy legutóbb a Várkörútnál. Miért
vannak ezek a fakivágások, illetve mi
történik utána, kerülnek oda újabb fák?
Több új fát ültetünk, mint amit
kivágunk. Ha mondjuk az előbb

említett nagy fejlesztéseket nézzük,
akkor össze sem lehet hasonlítani,
hiszen a Sóstó-rehabilitáció, a palotavárosi tavak mögötti terület és az
Alsóvárosi rét kapcsán összességében közel négyszáz hektár környezetvédelmi fejlesztésről beszélünk.
Ennek a töredéke sem valósult meg
korábban soha Székesfehérváron.

ben, mint amit kivágtunk. De azért
azt se felejtsük el, hogy az előbb
említett fejlesztéseken túl az elmúlt
években a Petőfi parkot befejeztük,
a Széna teret, mint parkot felújítottuk. A Haleszt szintén felújítottuk,
és például a Jávor Ottó téren is
parkosítani fogunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a

lókat, hogy valószínűleg nem fog
a Középiskolai Campus részeként
költözni a zeneiskola. Akkor pont
az alapfokon oktatók kérték azt,
hogy ezt hadd gondolják át, és erről
ők dönthessenek. Megismerték
az elképzeléseket, ez alapján nagy
többséggel azt a döntést hozták,
hogy tervezzük úgy a Középiskolai

Fotó: Kiss László
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Cser-Palkovics András polgármester Facebook-fogadóóráján is jelezhetik kérdéseiket. November 6-án, hétfőn reggel 8 órától lehet megosztani,
posztolni a kérdéseket és hozzászólásokat. A megkeresésekre 16 és 18 óra között ad választ a város polgármestere.

Ennek ellenére megértem, hogy
amikor egy-egy fa kivágásának
kérdése felmerül, akkor az vitát vált
ki. Kizárólag akkor kerülhet sor fa
kivágására, ha az olyan mértékben
károsodott, hogy már nem lehet
megmenteni, vagy balesetveszélyes,
vagy a gyökérzete, lombozata olyan
mértékben veszélyeztet közművet,
hogy jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve ezt az állapotot meg kell
szüntetnie a Városgondokságnak,
vagy ha egy adott fejlesztés esetén
ez mindenképpen szükséges. Sokkal kevesebb számban fordul egyébként elő, mint ahogyan eredetileg ez
egy-egy fejlesztés kapcsán felmerül,
mert a szakembereink megtesznek
mindent azért, hogy egy-egy fát
megmentsenek. Közben a városnak
is fejlődni kell. Jogos elvárás volt
az emberek részéről, hogy jóval nagyobb tér álljon rendelkezésre, mert
a rendezvényekről – gondoljunk a
Királyi Napokra, a Helló Nyár vagy
akár a fehérvári advent programjaira – elmondható, hogy kinőttük
a Magyar Király előtti teret. Ezen
csak úgy lehetett segíteni, hogy a
Zichy ligetbe áttoltuk a színpadot.
Ennek két fa valóban áldozatul
esett. Akkor járunk el helyesen, ha
a különböző szakmák közös álláspontját fogadjuk el, s ami nagyon
fontos, hogy folyamatos előírás,
hogy fa kivágása esetén többet kell
ültetnünk lehetőség szerint a telken
belül vagy a telek közvetlen közelé-

faállomány ne csökkenjen, hanem
folyamatosan nőjön a városban. Én
azt kérem mindenkitől, ha tudnak
olyan területet a városban, ahol van
lehetőség parkosításra, néhány fa
ültetésére, akkor küldjék el nekem
javaslataikat – akár e-mail-ben, akár
a különböző közösségimédia-felületeken – és azonnal meg fogom
nézni a szakemberekkel, hogy az
adott helyszínre valóban lehet-e fákat ültetni. Ha lehet, akkor azt meg
fogjuk tenni. Jól mutatja, hogy ez
mennyire központi téma, hogy éppen pár héttel ezelőtt kerestek meg
fehérvári fiatalok a Fidelitastól egy
olyan kezdeményezéssel, hogy ezer
fát ültessünk Székesfehérváron. Ennek nyomán a közgyűlés döntéseket is hozott, hogy mely helyszíneken kezdhetjük meg a faültetéseket.
Van még egy törekvésünk, ki fogjuk
ugyanis próbálni azokat a technológiákat, melyek lehetővé teszik, hogy
átültessük a fákat.
Szintén sokakat foglalkoztat az, hogy
mi lesz a zeneiskolával. Elköltözikvagy
sem?
Én is találkoztam különböző
véleményekkel. Többféle szavazásra került sor, és minden esetben
nagy többséggel a költözés mellett
foglalt állást a tanárok, a diákok, a
szülők közössége. A folyamat elején
úgy láttuk, hogy a költözés több
konfliktust okozna, mint előrelépést. Ezért akkor arról tájékoztattuk
a zeneiskolában oktatókat, tanu-

Campust, hogy oda átköltözhessen
a zeneiskola. Így kezdődött el a
tervezői munka, ami jól halad, az
engedélyes tervek az első ütemről
elkészültek, és pár héten belül a
második ütemre is elkészülnek.
Fontos, hogy nemcsak egy zeneiskolában, hanem egy összművészeti alap- és középfokú képzési struktúrában gondolkodunk. Megbíztam
egy munkacsoportot, hogy tegyenek
le erre egy szakmai javaslatot. A
város kulturális élete nagyon fontos, és ahhoz, hogy tovább tudjon
fejlődni, a tehetséges fiatalokat meg
kell találni, és segíteni kell őket
abban, hogy a kultúra bármely területén előrébb tudjanak jutni. Milyen
jó lenne elérni, hogy a zenekarunkban egyre több fehérvári fiatal
dolgozzon, vagy a színházunkban
játsszon! Vagy adott esetben a képzőművészetben tehetséges fiatalok,
akik végeznek a Tópartiban, megtalálják Fehérváron a számításukat.
A táncosainkról is ejthetünk szót,
akik – elég, ha a Pulutyka sikerére
gondolunk – nagyon komoly minőséget képviselnek már ma is. Azt
szerettük volna megértetni ebben
a vitában is a szülőkkel és azzal
a pár tanárral, akik a költözéssel
nem értenek egyet, hogy itt másban
gondolkodunk. Itt egy nagyobb,
regionális álmot szeretnénk kitűzni
és megvalósítani, hogy Fehérvár
a Dunántúlon megkerülhetetlen
szereplővé váljon a művészeti okta-
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Akár költözik a zeneiskola, akár marad, az épületet biztosan nem értékesítik. A város főterén nem kíván ingatlant eladni az önkormányzat.

Sokféle funkció felmerül, én
magam is hallottam arról, hogy
szálloda kerülhet ide. És egyébként
hol van az kizárva, hogy a városnak
legyen szállodája? Nem feltétlenül
kell ahhoz sem értékesíteni az
ingatlant. Még egyszer kiemelném:
a város főteréről beszélünk, nagyon
nem mindegy, hogy itt milyen
funkciók találhatók meg! De van
még néhány nyitott kérdés, és majd
ezek lezárása után lehet végérvényesen eldönteni, mi legyen. Hogy a
Középiskolai Campusba a Vasvárin,
a Kodolányin és a Tópartin kívül
költözik-e még iskola – mondjuk
a zeneiskola – az még nem dőlt el,
de nagy valószínűséggel igen! De
mégsem teljesen biztos, attól is
függ, mennyi pénz áll rendelkezésre, illetve a rendelkezésre álló pénz
elegendő-e a négy iskola felépítésére és felújítására.
Közlekedés – gondolom, ezzel kapcsolatban folyamatosan kap hideget-meleget. Örök kérdés, változik-e a közösségi
közlekedés színvonala, mikor lesz

megfelelő számú parkoló, és sorolhatnám. Mire számíthatnak a fehérváriak?
A közlekedési gondokkal találkozom én is nap mint nap. Tény, hogy
a város az egy főre eső autók tekintetében országosan az élen jár. És
mivel a járművek száma rohamosan
nő, az sem titok, hogy nem fogunk
tudni ehhez igazodó számú parkolót építeni, sem a felszínen, sem
alatta. A gyalogos, a kerékpáros, az
autós és a közösségi közlekedést
együtt kell kezelni. Fontos fejlesztés
a déli összekötőút, és a Balaton-Fehérvár-Velencei-tó-Budapest kerékpárút is óriási jelentőséggel bír. Az
autósok számára törekvésünk az is,
hogy minden városrészben kialakíthassunk egy gyűjtőparkolót, ahol az
emberek letehetik az autójukat, és
onnan sétálva elintézhetik dolgaikat. Pár éve meg kellett menteni
a csődtől a helyi közösségi közlekedést. Több száz millió forintot
költünk azóta is a helyi közösségi
közlekedésre. Évente növeljük
a futott kilométerek számát, ez

Fotó: Kiss László

tásban! Szeretnénk elkerülni a vitát,
ezért minden javaslatot befogadtunk, ezeket a tervezők még tudják
érvényesíteni. Még egy dolgot
érdemes elmondani, ami az egész
Modern Városok Programra, az európai uniós fejlesztésekre és a saját
erős fejlesztésekre is igaz, hogy van
ma egy nagy kockázati tényező: az
építőipar kapacitásának hiánya.
Nem biztos, hogy a rendelkezésre
álló összegekből mindent és abban
az ütemezésben tudunk megvalósítani, ahogy azt szerettük volna,
mert drasztikusan emelkednek az
építőiparban az árak. Ezt minden
beruházás kapcsán vizsgáljuk, így
a Középiskolai Campus esetében
is. Minden iskolába elmentünk, és
tájékoztattuk a tanárokat és az ott
tanuló diákokat. Szavazás volt a
Vasváriban is: egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy szeretnének egy új épületbe költözni. A
Tóparti gimnázium és a Kodolányi
iskola esetében is ugyanez lezajlott.
Szeretném, hogy konszenzus legyen
a fejlesztés kérdésében, mert talán
soha sem állt még rendelkezésére a
városnak 15,8 milliárd forint, hogy
négy iskola számára huszonegyedik
századi infrastruktúrát hozzon létre
egy csodálatos környezetben, amit
a Csónakázó-tó vagy éppen a Rózsa
liget biztosít. Szerintem ne fosszuk
meg ezektől a fiataljainkat!
Felmerül a zeneiskola mai épületének a
kérdése is. Sok mindent hall az ember a
városban. Mi lesz a sorsa?
Még semmilyen döntés nem született. A zeneiskola felújítására ebben
a pillanatban nem látunk forrásokat
– itt is több milliárd forintról beszélünk! Ha véglegesen eldől, hogy a
Hermann költözik, akkor fogunk
foglalkozni a zeneiskola épületével.
Ebben az esetben szeretnénk olyan
funkciót találni az épületnek, ami
továbbra is városi közösségi tulajdonban tartja azt. A város főterén
nem kívánunk ingatlant eladni, ezt
sem. Az elmúlt években bizonyítottuk, hogy nem ez az a közgyűlési
többség, amelyik a város vagyonát
értékesíti és feléli. Ez a közgyűlési
többség vagy visszavásárol, vagy
megvásárol, és növeli a város vagyonát. Egy ilyen értékes épületet nem
akarunk értékesíteni, akkor sem, ha
más funkciót találunk a számára.
Szállodáról is lehetett hallani.

FehérVár

Közélet

Jól halad a Sóstó rehabilitációja. A teljes rehabilitáció magában foglalja majd a természetvédelmi terület környezetében lévő utak, járdák, parkolók, sétányok felújítását, valamint a Sóstó keleti kapujánál a Vadmadárkórház kialakítását és egy közösségi ház megépítését is. Jövőre pedig
újra birtokba lehet venni a már megmentett Sóstót.

nem fog változni 2018-ban sem.
Be fognak lépni új körjáratok, és
folyamatosan szeretnénk a szolgáltatás színvonalát emelni. A
járműpark terén is előrelépés van,
de igazán látványosan akkor tudjuk
a hatvanöt buszt cserélni, ha erre
lesz pályázati kiírás. Bízom benne,
hogy akár az Ikarus újraindítását
figyelemmel kísérve lesznek olyan
állami illetve uniós forrásból kiírásra kerülő pályázatok, ahol Fehérvár
önkormányzata el tud indulni akár
közvetlenül, akár a szolgáltatón
keresztül, és le tudja cserélni a
buszparkját. Máshogy nem tudjuk
a közlekedési problémákat kezelni,
csak ha a gyalogos, a kerékpáros és
a buszközlekedést fejlesztjük. Ezzel
tudjuk ugyanis részben tehermentesíteni az utakat, hiszen napi szinten
körülbelül negyvenöt-ötvenezer
ingázó van Székesfehérváron. Ők
ugyanúgy közlekednek, mint az itt
élők, ennek a nyomait lehet látni a
be- és a kivezető utakon reggel és
kora este. Ezt is tudja a közösségi
közlekedés segíteni. A jegyek és a
bérletek ára még az állami támogatással kiegészítve sem fedezi
azonban a költségeket. De nem a
bevétel a fontos, hanem az, hogy
minél több ember vegye igénybe
a közösségi közlekedést. Ehhez
persze a szolgáltatás színvonalát
emelni kell, és azt az igazságtalan
helyzetet is kezelni kell, hogy a
budapesti közlekedés sokkal több
támogatást kap, mint a megyei jogú
városok közösségi közlekedése
együttvéve. Márpedig a megyei jogú
városokban egy nap ugyanannyian
közlekednek, mint a fővárosban.
Mi csak annyit kérünk, amennyit
a főváros. Ha ezt megkapnánk, az
nagy előrelépést jelentene!

Nézze meg ön is, mire kíváncsiak a fehérváriak, és mit kérdeznek a polgármestertől! Október 20-án, pénteken 19 óra 25
perctől még több téma terítékre kerül a
Fehérvár Televízió Köztér című műsorában!
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Kortárs versek a Vörösmarty Irodalmi Szalonban
Vakler Lajos

Matuz János, a színház művészeti intendánsa, egyben ötletgazda köszöntőjével
kezdődött meg az irodalmi szalon új évadja.
Az első találkozó vendégei a Vörösmarty
Társaság tagjai, P. Maklári Éva, Balajthy
Ferenc, Bobory Zoltán, László Zsolt, Szegedi
Kovács György költők és Cserta Gábor,
verseik megzenésítője voltak.
„Februárban nyílt meg a Vörösmarty Irodalmi
Szalon, kísérleti jelleggel. Különböző érdekes beszélgetésekre került sor. Az év első felének sikere
után indul az irodalmi szalon első teljes évadja.
És mivel is tudnánk stílszerűbben megnyitni a
Vörösmarty Színházban a reményeink szerint
hosszú éveken keresztül, havi rendszerességgel
megjelenő művészeti, irodalmi, baráti beszélgetéssorozatot, mint a Vörösmarty Társasággal, a
társaság kiváló költőivel.” –mondta el lapunknak Matuz János.
Az est háziasszonya, Látrányi Viktória,
a Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója
számára nagy örömet jelentett a találkozó
moderálása: „Nagyon örülök, hogy Fehérváron
ilyen nagy az érdeklődés a kortárs irodalom, a
költészet, a versek iránt. A Fehérvár Médiacentrum nagy örömmel állt a Vörösmarty Színház
kezdeményezése mellé, támogatva az ötletet,
hogy Vörösmarty Szalonban a színház művészei
közreműködésével mutassuk be a fehérvári

Kép: Pintér Norbert

Folytatódik a Vörösmarty Színház idén elindított kulturális
rendezvénysorozata. Az új évadban az irodalomkedvelők
ismét köszönthetik Székesfehérvár művészvilágának ismert
és elismert képviselőit.

A Vörösmarty Irodalmi Szalon kivételes ajándék a versek kedvelőinek

költők verseit Cserta Balázs dalaival ötvözve.
Ez egy igényes és nagyon színvonalas program
lesz, bízom benne, hogy a Fehérvár Televízió
nézői is nagy érdeklődéssel fogják majd nézni
műsorunkat!”
László Zsolt költőtársainak képviseletében
is megfogalmazta köszönetét a kezdeményezésért, mely a kortárs magyar literatúra
székesfehérvári alkotóinak megismertetését

célozza: „Mivel művelője vagyok a költészetnek,
nyilván látok benne jelent, jövőt. Ha körültekintünk itt, bizonyosságot kapunk arról, hogy Székesfehérváron érdekli az embereket a költészet,
úgyhogy nagyszerű kezdeményezésnek tartom az
irodalmi szalon létrejöttét!”
A verselő színészek, Kerkai Rita, Kelemen
István, Kricsár Kamill valósággal lubickoltak
a kortárs alkotások tolmácsolásában. De

Három év munkája a falakon
A megyeszékhely szerencsés helyzetben van
– tehetségesebbnél tehetségesebb művészek
lelhetők fel a környéken. Ráadásul több olyan
intézmény is működik Székesfehérváron, ahol
teret adnak nemcsak a régi idők nagy művészei
számára, hanem a kortárs alkotók munkáit is
megismerheti a közönség. Ezúttal A Szabadművelődés Házába várják a képzőművészet
szerelmeseit, október 12-én nyitotta meg
kapuit Kohut Mihály kiállítása, mely november
12-ig látogatható.

év anyaga került a falakra. Kohut
Mihály képzőművész képei vegyes
technikával készültek: újságpapír,
karton, gipsz és mindenféle vakolóanyagok felhasználásával. Mint
a képzőművész mondja, a három
évvel ezelőtti anyaghoz képest
merőben más a mostani tárlata, ez
pedig a folyamatos megújulásnak
köszönhető: „Nálam három-négy
év mindig fordulópontot jelent. A
következő kiállítási anyag már egészen
más lesz. Ettől különleges és szép ez
az egész, mert ugyanazt csinálni nem
lenne annyira izgalmas – legalábbis
számomra nem!”

Szabó Petra
Megnyílt Kádár Béla festőművész kiállítása
a Szent István Király Múzeumban. A Kőhíd
című tárlat felvonultatja az alkotó életművét,
bemutatva korszakait, kedvenc témáit.

Kádár Béla 1877-ben szegény zsidó
család gyermekeként látta meg a
napvilágot Budapesten. A hat elemi
után kitanulta a vasesztergályos
szakmát. Húszévesen gyalogosan
nekivágott Európának, megismerkedett a nagyvárosokkal, és ekkor
határozta el, hogy festő lesz.

„Változatos, nagyívű pályája volt a huszadik században, jelentős külföldi kapcsolatokkal. Sokat dolgozott más országokban,
különösen Berlinben, de Amerikába is
eljutottak a munkái, és a két világháború
között Magyarországon is népszerű, közkedvelt művésznek számított. Sok polgári
lakásba került munkája annak idején, elég
jelentős számú művet alkotott.” – mondta megnyitójában Gergely Marianna
művészettörténész.
Brájer Éva alpolgármester szerint
a tárlat méltó folytatása a Csók
István Képtárban hamarosan véget
érő Aba-Novák-kiállításnak.

Kép: Megyeri Zoltán

Az alkotásokat Korompai Péter
keramikus iparművész ajánlotta
a látogatók figyelmébe. Három

Kőhíd

Kép: Németh-Nagy Róbert

Szabó Miklós Bence

Keller János is fontosnak tartja a versek
megismertetésének misszióját: „Egy ilyen est
fantasztikus lehetőség arra, hogy a mai költők
gondolatait tolmácsolják a színészek. A hallgatóság és a televíziónézők nagyon sok mindent
megtudhatnak az életről, ami megmozgatja a
szívünket, lelkünket, és nemcsak a miénket, akik
előadjuk ezeket a verseket, hanem azokét is, akik
meghallgatnak bennünket.”

Különleges technikák és anyagok – Kohut Mihály tárlata november közepéig látogatható

Kádár Béla alkotásait január 14-ig tekinthetjük meg a Deák-képtárban
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Vakler Lajos

Az elmúlt évtizedek során hazánkban kialakult egy nemzetközi ös�szehasonlításban is egyedülállónak
tekinthető kézműveskultúra. Ezt a
kultúrát szeretné a hagyományos hivatást választó kézművesnemzedék
a társadalom széles körében is terjeszteni, az eredendően természetes
kulturális értékeket megismertetni.
S hogy milyen jó úton járnak, ennek
egyik bizonyítéka volt Magasházi Julianna üvegműves tárlata. A kiállítás
megnyitójában Csurgai Horváth
József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója kalauzolta el az
érdeklődőket a különböző korok
üvegművészetének történetébe.
Megtudhattuk, hogy a díszmű üvegtárgyak megjelenése mindenkor a
kompozíció függvénye volt, hiszen a
színek különlegessége a középkori
motívumrendszerektől kezdve az art
decón át az ultramodern formavilágig megannyi lehetőséget kínált

Kép: Preszter Elemér

Üvegbe zárt színek címmel invitálták a székesfehérváriakat a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. Magasházi Julianna üvegműves
kiállítása a Szent Cecília-teremben rendkívüli
különlegességeket tartogatott az iparművészet
míves alkotásait kedvelőknek. Az iparművész
elhozta erre a tárlatra azokat a tárgyait, melyek
egyedivé teszik munkáit.

Magasházi Julianna formavilága egyszerű és fenséges

és kínál ma is az alkotónak és a
művészetkedvelőnek egyaránt a
stílusok megismeréséhez.
Magasházi Julianna munkáin
látszik a tehetség, a törődés, a
törekvés az újra, s mindenek
felett a művészi elképzelések
megvalósításának eszköze, a játék
a színekkel, a formákkal a belső
terek igényeinek megfelelően.

A művészi tárgyak így válnak
olyanná, mint ő maga – tisztává,
áttetszővé, mélységesen emberivé:
„Majd húsz éve foglalkozom üveggel
illetve az üveg megmunkálásával.
Elsősorban Tiffany-technológiával készítek különböző ólomüveg tárgyakat,
lámpákat, paraván méretű elválasztókat, mindent, amit a képzelet megad
számomra. Kevesebb mint egy éve

Újabb csodák Gorsiumban
Készülnek az állandó kiállítás folytatására

Fotók: Látrányi Viktória

Látványos elemekkel kiegészítve folytatják
a különböző korszakok bemutatását a Szent
István Király Múzeum szakemberei a táci Gorsium Régészeti Parkban. Makettek, animációs
filmek, ismertetők és műtárgyak keltik életre a
többször elpusztult települést.

A tárgyak folyamatosan kerülnek be a
tárolókba

Lukácsy József

Intő szó fiataloknak

Látrányi Viktória

A Gorsium Régészeti Park látogatóközpontjában készülnek az állandó
kiállítás folytatására. A szakemberek jól haladnak az előkészületekkel. Gorsium-Herculia hazánk
egyik legjelentősebb római kori
romterülete. A katonai táborból feltehetően várossá fejlődő Gorsium
Pannónia egyik jelentős településévé vált. Falai között több császár is
megfordult, stratégiai jelentősége
óriási volt. Mindezzel megismerkedhetnek majd a tárlatra érkezők,
de azt is érdemes kiemelni, hogy
az itt feltárt falfestmények nagyon
különlegesek.
„Gorsium második-harmadik századi
falfestménye világszám. Sajnos nagy
része a raktárban van, itt viszont majd
ezek közül néhány darab látható lesz,
valamint ebből a korszakból a stukkók
is különlegesek.” – tette hozzá Nádorfi Gabriella régészeti tanácsadó,
a park kurátora.

újabb technikákkal is foglalkozom, így
készülnek az üvegékszereim. Ami ma
is inspirál, az leginkább a szín. Ma már
nagyon sok gyönyörű üveget forgalmaznak. Furcsa lesz, amit mondok, de
maga az üveg határozza meg, mit fogok
belőle készíteni: ékszert, lámpát vagy
díszdobozt. Megpróbálok mindenféle
formának, technikának megfelelni,
minden lehetőséget kihasználni.”

Látványos elemek, eddig nem látott műtárgyak – készül az állandó kiállítás

A lengyel és magyar fiatalokra, gimnáziumi
tanulókra gondolok, akik Opolében vagy Székesfehérváron, irodalmi találkozókon saját vagy
ismert költők verseit tolmácsolják meggyőző
átéléssel és intellektussal. Még nem tudják, hogy
rájuk hárul korunk legnehezebb feladata: nekik
kell megmenteniük civilizációs és kulturális
értelemben Európából azt, ami még belőle
megmaradt.
Óriási kihívás és kötelesség. Felrázni, aktív értékés érdekvédelemre késztetni az elkényelmesedett,
magatehetetlen, de ma már kétségbeesett és
megfélemlített emberek százezreit, újra felfedeztetni velük történelmük és hagyományaik azon
fejezeteit, melyeken múlt és jelen nyugszik, de a
jövőt is jelentik. Ahhoz, hogy a legfiatalabb nemzedékek ebben a küldetésben sikeresek legyenek,
a bátorság, a tudás, a tisztesség és a piacképes
diploma mellé műveltség, így az irodalom és
költészet ismerete, művelése is szükségeltetik.
Mert a vers létmódunk tükröztetésének legös�szetettebb formája. A lélek lenyomata, bensőnk
féltve őrzött titkainak és érzelmeinknek külső
kivetülése. A kimondhatatlan kimondása. Az
emberiség teremtés utáni, folyamatosan megújuló
krónikája.
A vers nem gazdasági kategória, nincs tőzsdeindexe, nem termel profitot, anyagilag nem
gazdagít. Ezért van közel Istenhez. Szeretném
hinni, hogy fiataljaink Európát is Isten közelébe
emelik!
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Tercsi naplója

Vakler Lajos

Németh Terézia visszaemlékezéseivel, a sorsfordító időszak
történéseiről leírt, a korra jellemző
gondolatsoraival a bemutatókon is
bizonyította a mai fiatal érdeklődőknek, hogy fontos megismerni a
nagy elődök harcait: „Amikor elkezdtem írni a naplót, 1956. szeptember
elseje volt. Akkor költöztünk Balatonfűzfőre, és eléggé magányos voltam,
így jólesett, hogy leírhatom a gondolataimat egy füzetbe. Amikor elérkezett
október 23-a, akkor tudatosan kezdtem
foglalkozni a történésekkel. Emlékszem
az érzéseimre: nekem és a fiatalok
nagy részének annyira örömteli esemény volt, hogy próbáltam, próbáltunk
valamit csinálni. Akkori életem egyik
legfontosabb állomása a gimnazisták
útja volt a városi tüntetése, amelyen
én is részt vettem, amit a könyvben is
megírtam. Fontos dátum november 4-e,
ezen a napon halálos áldozatokra kell
emlékeznem, a gyárat védő hősökre.
Február 23-án emlékeztünk meg a
gimnáziumban október 23-ról: a hősök
tiszteletére egy fekete ruhás demonstrációt szerveztünk, ahol együtt volt az
osztály.”
Laczkó Gábor, a Vasvári Pál
Általános Iskola igazgatója a kötet
megjelenése után meghívta a szerzőt, hogy az intézmény növendékei
is megismerhessék Tercsi történetét: „Az élő történelem – ahogy a
történészek is fogalmaznak – a verbális
történelem. Az írás, a történelemtudat
kialakítása, az ismeretek gyűjtése nagyon felértékelődik. Különösen igaz ez
a huszadik századi magyar történelem
legfontosabb nemzetközi történelmi

A Németh Teréziával készült beszélgetést a Fehérvár Televízió nézői október
23-án, hétfőn 18 órakor láthatják
a Fehérvári beszélgetések című
műsorban.

Képek: Preszter Elemér

A Magyar Szív – Magyar Szó Alapítvány és az
1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára létrehozott emlékbizottság
támogatásával jelent meg Németh Terézia
Nem hiába haltatok meg! című kötete. Az alig
tizennégy éves kislány, Tercsi naplója a maga
gyermekien tiszta valóságában idézi fel a
forradalmi eseményeket.

Tercsi néni naplójának üzenete: nem hiába haltatok meg!

eseményére, az 1956-os forradalom
és szabadságharcra, mert ez egy olyan
sorsfordító esemény volt, amely szó
szerint megrengette a világot. Hiszen a
világ akkor két nagyhatalomból állt, a
kommunista nagyhatalom a Szovjetunió, amely uralta és megszállás alatt
tartotta egész Közép-kelet Európát,
és oda-vissza zsarolták egymást a
tengerentúli nagyhatalommal, az
Egyesült Államokkal. Ők diktálták a
történelmet a második világháborút
lezáró békeszerződések után. A magyar
nép kiegyenesedése a szovjet megszállás alatt olyan példátlan történelmi esemény, hogy a gyerekeknek
is fontos, hogy közelivé tegyük. Egy
tizennégy éves kislány kezdte el írni
a naplóját. Most itt nálunk nyolcadik
osztályosok ülnek a teremben, ugyanaz
a korosztály, hogy érezzék át, milyen
az, amikor valaki úgy vezeti a naplóját,
hogy történelmet ír. Feljegyzi a benyomását, s ezzel részévé válik a történelmi eseményeknek, melyek később a
Szovjetunió szétbomlását elindították.
Erre magyar emberként, diákként,
felnőttként, pedagógusként egyaránt
büszkék lehetünk!”
Kónyi Kiss Lászlóné magyar-könyvtár szakos pedagógusként kötelességének érezte, hogy diákjai
két emberöltőnyi távlatból hiteles
embertől szerezzenek tudomást a
magyarság forradalmi időszakának
eseményeiről: „A gyerekek nyolcadik
osztályban tanulnak az 1956-os forradalomról. Ismeretük ezen túl annyi
van, amit otthon a családban hallanak,

esetleg családi legendák szólnak ezekről a napokról – illetve amit a médiából

kapnak. Nagyon fontosnak tartottuk,
hogy Tercsi nénit itt köszönthessük,
hiszen ő írta azt a naplót gyermekként,
amit bemutathattunk a ma fiataljainak. Az iskolarádióban részleteket
olvastunk fel a naplóból, kronologikus
sorrendben. Tercsi néni pedig kiegészítette érdekes történetekkel, például a
napló megtalálásának körülményeivel.
A gyerekek nagy érdeklődéssel várták
a személyes találkozást, hiszen más
olvasni egy történetet, és más attól az
embertől hallani, aki egykor lejegyezte.
Emberi tartást, hűséget, méltóságot, bátorságot tanulhattak a kis Tercsikétől,
aki amellett, hogy megírta, kémiából
vagy oroszból hányast kapott, vagy
milyen leveleket írtak neki a fiúk,
mit látott a moziban, mit olvasott a
hétvégén, a történelem sorsfordító
pillanatait is lejegyezte, amit szemlélődőként átélt.”

Részlet Tercsi naplójából
Október 25. csütörtök
Tegnap este 6 óráig aki letette a fegyvert, az amnesztiát kapott. 6 óráig csak néhányan tették le a fegyvert. A fiatalság megtámadta a stúdiót. Azóta nincs folytatólagos adás. A felkelők ellen a magyar kormány magyar katonákat küldött ki. A katonák
nem támadtak magyarokra, hanem melléjük álltak. Ekkor orosz katonák jöttek a
felkelők ellen. Ezek után a tankokkal mentek neki az embertömegnek. Persze itt sok
ember esett áldozatul ennek az embertelen tettnek. A magyarok, mikor meglátták
az oroszokat a harckocsikkal, nemhogy feladták volna a harcot, hanem tovább s
nagyobb erővel s bosszúval harcoltak. Sok helyen az oroszok is a magyarok mellé
álltak, s követelték Magyar- illetve Oroszország felszabadítását. Sajnos a magyar
ávósok igyekeztek leverni a népet. Ma az iskolában nem volt feleltetés, szörnyű nagy
izgalom volt. Ma este a veszprémi egyetemisták tüntettek.

Megemlékezések október huszonharmadikán
Kovács V. Orsolya
A hagyományos utcaszínházi előadás mellett a bazilika
oldalában lévő emlékkeresztnél is lesz megemlékezés október
huszonharmadikán. Huszadikán, pénteken pedig az iskolai
ünnepségeket tartják a város különböző pontjain.

Pénteken délelőtt kilenckor az Ötvenhatosok
terén a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola ad műsort. Tíz órakor a Szent István-bazilika ’56-os emlékkeresztjénél a Tóvárosi
Általános Iskola megemlékezése lesz hallható.
Tizenegykor a Vasvári Pál Általános Iskolában
emlékműsort adnak, mely egy 1956-os magyar
páncéltörő ágyú imitált lövésével zárul – a fegyver pontos mása a fehérvári I. hadtest tüzérségi

eszközének. Fél tizenkettőkor a Hotel Magyar
Király ’56-os emléktáblájánál a Ciszterci Szent
István Gimnázium emlékezik.
Október 23-án délután négykor kezdőnek majd
az események a belvárosban. Elsőként A tűz
csiholói címmel a forradalom és szabadságharc
eseményei elevenednek meg a Városház téren. A
műsorban közreműködnek a Vörösmarty Színház
és a Szabad Színház művészei, a város egyesített
vegyeskara, a Megadance táncstúdió növendékei
valamint székesfehérvári általános és középiskolás diákok. Öt órakor megemlékezés és koszorúzás kezdődik a Szent István-bazilika ’56-os emlékkeresztjénél. Ünnepi beszédet mond Vargha
Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője,
a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese.

Módosul a buszok útvonala
Október 20-án, pénteken egyes autóbuszjáratok útvonala is módosul
a megemlékezések miatt: 8 óra 15 perctől 10 óra 30-ig tart a Budai út,
a József Attila utca és a Deák Ferenc utca csomópontjának teljes lezárása. Ezalatt az érintett országos, regionális és helyi autóbuszjáratok
közlekedése módosul, mindkét irányban a Széchenyi utca–Horvát
István utca–Lövölde utca terelőútvonalon járnak majd.
A forgalomterelés idején a járatok a Gáz utca (helyieknél a Budai út,
Gáz utca) elnevezésű megállóhelyet nem érintik, ezért a városközpont
felől érkező buszok részére ideiglenes megállóhelyet jelölnek ki a Lövölde utcában, a Budai útra kanyarodó ívben, míg ellenkező irányban
a csomópont Lövölde utcai ágán rendszeresített helyi megállóhely
vegyes megállóhelyként üzemel. Az érintett járatok a 14-es, a 22-es,
a 23-as, a 31-es, a 32-es, a 42-es és a 43-as.

közéleti hetilap
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Tüzet csiholnak a szívekben is

Kovács V. Orsolya
Idén is végigvonul a Csepel teherautó
Székesfehérvár főutcáján, és nem kevésbé
drámai eseményeknek lehet szemtanúja
a város lakossága, mint egy évvel ezelőtt
október huszonharmadikán. Közel százötven
fős szereplőgárda próbál hónapok óta, hogy
A tűz csiholói című utcaszínházi előadás
minden eddigit felülmúlóan drámai és
méltó megemlékezés lehessen.

Fotó: Simon Erika

Három és fél hónappal ezelőtt,
július elején kezdődtek meg
az október 23-i utcaszínházi előadás próbái. Már ez az
egyetlen adat is alátámasztja,
hogy minden eddiginél nagyszabásúbb élő produkcióval készül
a már hagyományosnak mondható március 15-i és tavaly óta
október 23-án is megvalósuló
produkciók alkotógárdája. A
közel százötven szereplőt felvonultató előadás rendezője idén
is Matuz János, a Vörösmarty
Színház művészeti intendánsa,
koreográfusa Rovó Tamás, zenei
vezetője pedig Cserta Balázs.
A múltidéző történet, mely A
tűz csiholói címet kapta, ismét
hús-vér közelségbe hozza két
fehérvári fiatal sorsát. Ferenczy-Nagy Boglárka alakításában
találkozhatunk Bokor Rózsa

Az október 23-i előadásban a Váci Mihály Mihály Szakközépiskola diákjai is közreműködnek

újságíróval, Detre Soma, a Széchenyi Szakközépiskola végzős
diákja pedig Verseghy Jenő Béla
lakatost személyesíti meg, aki a

Pirosalma utcai sortűzben lelte
halálát.
Október 23-án 16 órakor, alkonyat előtt kezdőnek majd az ese-
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mények Székesfehérvár belvárosában, ami azért is fontos, mert
így még látványosabb lesz, ahogy
valóban csiholják a tüzet: a Váci
Mihály Szakközépiskola diákjai
zenére flexelnek majd az előadás
egy bizonyos pontján.
Élőzenei kísérettel követhetjük
nyomon a jeleneteket, Bach
D-moll toccata és fugájának tételeit Szarka Andrea orgonán adja
elő, Cserta Balázs pedig szaxofonon nyújt egyedi kíséretet.
„A fináléban szeretnénk azt a
fajta eufóriát és ünnepet megidézni
Fehérvár főterén, ami feltehetőleg
minden akkori diákot és fiatalt
elragadott az októberi események
kivirágzó periódusában.” – hangoztatta Matuz János, aki még
néhány részletet elárult, mennyire nagyszabásúnak is ígérkezik
a hétfői megemlékezés. – „A
régit és a mait összekötve sikerült
megnyernünk Dienes Ottó tudós
polihisztort, hogy az ő sorai adják
az előadás nyitó és záró szövegét,
ezeket a saját hangján hallhatjuk
majd. Dienes Ottó a tavalyi előadás
kulcsfigurája, a fehérvári Keszei
István barátja és szobatársa volt.
Nagyon fontosnak tartom, hogy egy
közöttünk élő tudós ember hajlandó volt nekünk élő szöveget adni
útravalónak.”

Rólad szól!
Szabó Miklós Bence

.

Fehérvárra is megérkezett az Új Nemzedék Program Rólad szól! címet viselő
országos rendezvénye.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ
• KŐMŰVES
• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

A nemrégiben indított programsorozat célja, hogy párbeszédet generáljanak a fiatalok
és a kormányzati szereplők
között a fiatalokat érintő intézkedések, programok kapcsán
– úgy mint a továbbtanulás,
a munkaerőpiaci lehetőségek
vagy egyes kormányzati intézkedések.
A fiatalok egy telefonos
applikáció segítségével tudtak válaszolni az őket érintő
kérdésekre. A válaszadás után

az eredményeket rögtön ki is
értékelték egy informatikai
rendszerben, megadva ezzel
a párbeszéd fonalát. Mint azt
Sebestyén József felnőttképzési
vezető lapunknak elmondta, a
fehérvári a konzultációsorozat
harmadik állomása – összesen
huszonöt helyszínre látogat el.
A találkozók lényege pedig az,
hogy a mai fiatal generáció tagjai véleményt formálhassanak
az őket érintő kérdésekben.
Fontos az is, hogy a fiatalok
meg is kérdezhetik egyrészt
a politikai döntéshozókat,
másrészt az Új Nemzedék Központ döntéshozóit azokról a
lehetőségekről, melyek mentén
továbbgondolhatják jövőjüket.

Régi fotókat vár a Széna téri iskola
László-Takács Krisztina
A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola tanulói és nevelőtestülete a fehérváriak segítségét kérik, hogy az utókor számára
megmutathatóvá tegyék ott tanult diákok
tablóit, és környékük fényképen rögzített
emlékeit.

Arra kérik a fehérváriakat, hogy
aki a Széna tériben vagy jogelődjében végzett, vagy rokona, ismerőse járt oda, küldjön
szkennelve tablóképet illetve
a környékről készült képet az
1938-2017 közötti időszakból a
bakos.edina@albaarchivum.hu
e-mail-címre. Aki ezt nem tudja

megtenni, de vannak fényképei,
azok keressék fel az iskolát,
vigyék el fényképes emlékeiket,
melyeket két-három nap alatt
feldolgoznak, majd visszajuttatnak a tulajdonosnak.
A képes anyagok beküldésének
határideje december elseje. Ezt
követően a dokumentumokat
feldolgozzák. Az így összegyűlt
anyagból Nyolcvan év a Széna
tér körül címmel egy iskolatörténeti kiállítást is magába foglaló
összeállítás készül, amit 2018
őszén bemutatnak, a Topotéka
felületén pedig digitalizáltan is
megtalálható lesz az összes fénykép, a tablóképekkel együtt.
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Vighék – a hatalom hálójában

napok. Gábor bácsi a szabadulása
után a fűzfői gyárban helyezkedett
el. Jolánka néni pedig egy kis kitérő
után a vendéglátásában találta meg
a számításait, és végül a Honvéd
Üdülő vendégéttermének vezetőjeként ment nyugdíjba.

Gáspár Péter
Vighék címmel jelent meg a fehérvári származású Izinger Anna életútinterjú-kötete,
melynek első részében Vigh Gábor és felesége,
Jolánka néni mutatja be a vidéki, szépen lassan
munkássá váló parasztság életét a húszas évek
végétől egészen a hatvanas évek elejéig. A
második fejezetben pedig a felsővárosi Vigh
Juci meséli el, hogyan vált egy fiatal földműves
családba születő lányból értelmiségivé úgy,
hogy a gyökereit is megtartotta. A szöveganyagot a rendszerváltás idejében vették fel,
amikor csak azt lehetett tudni, hogy vége a
régi világnak, ezért nincsen bennük semmilyen
„igazodási kényszer.”

A paraszt a legutolsó a sorban

Gábor bácsi Felsőrajkon, míg
Jolánka néni Alsórajkon született.
Hiába volt a két község egymástól csak néhány kilométerre, a
negyvenhatos szilveszteri bálig nem
találkoztak egymással. Hogy miért
is? Mert ahogy az lenni szokott, az
alsórajkiak nem barátkoztak a felsőrajkiakkal, mert „ott sosem tudta
az ember, hogy mikor ki bántja.”
A báli szerelmet hamar házasság
követte. Gábor bácsi pedig – aki
mellesleg megjárta a keleti frontot meg az amerikai hadifogságot
is – próbálta újraindítani a családi
gazdaságot. Csakhogy a háború
teljesen eltörölte a régi világot. Már
nem számított az, hogy ki mennyire
jól műveli a földet vagy mennyire
ért a szőlőhöz, esetleg urambocsá
becsületes-e, csak az, hogy, milyen
viszonyban áll a kommunistákkal.
Gábor bácsi szókimondó volt, ezért
a gyűlésekhez mindig hozzászólt.
Az egyiken például a kommunista párttitkárt a nyilas múltjával
szembesítette, egy másikon pedig a
fakultatív hitoktatásról fejtette ki a
véleményét: „A fakultatív hitoktatás azt jelentheti(…), hogy majd
önök, kommunisták megmondják,
hogy nem szabad tanulni. (…) Hát,
mondom neki, ez Franciaországban
már akkor elkezdődött, mikor a
köztársaság megalakult. Aztán az
összes nemi baj, ami a világon van,
az mind Franciaországból indult el.
Mindennek csírája az ilyen fakultatív hitoktatás, mondom, mert olyanok, mint a marhák, nem hisznek
semmiben sem.” Akkoriban nem
szerették ezt a fajta őszinteséget,

Fotók: Juhász Sándorné Vigh Julianna archívuma

Minden nemi baj Franciaországból ered

Juci néni az édesanyjával, akinek a kezét a háború után egy bombasérülés után amputálni kellett

ezért Gábor bácsi mindig a rendőrségen kötött ki, ahol általában
vagy megverték vagy be akarták
szervezni párttagnak.

A népköztársaság megdöntése
Felsőrajkon
Jolánka néni próbálta a férjét távol
tartani a közélettől, de jött ötvenhat
és a férfi megint a gyűlésen kötött
ki, ahol elmondta, hogy a párttitkár

A videotonos műszerésztanulók elmentek kukoricát fattyazni

mikor és mennyit lopott. A titkárt
a nép nagy hevesen leváltotta, de
egy haja szála sem görbült. Emiatt
a forradalom bukása után Gábor
bácsit elvitte a nagy fekete autó.
Jolánka néni csak nagy nehezen
tudta kideríteni, hogy Egerszegre
vitték. Gábor bácsit tizenegy hónap
vizsgálati fogság után három év
börtönre ítélték, de a felesége nem
hagyta annyiban. Felfogadta dr.
Vadast, a dörzsölt pesti ügyvédet,
és fellebbeztek. Férjét a népköztársaság megdöntésével vádolták.
Az ügyvéd a Legfelsőbb Bíróságon
azt kérdezte, hogyan tudta volna
megdönteni egy hat elemit végzett
falusi parasztember a népköztársaságot Felsőrajkon. A bírák erre
a büntetést két évre mérsékelték,
amibe a vizsgálati fogságot beszámították, a többi meg feltételesen
megmaradt. Utána hiába léptek be
Gábor bácsiék elsőként önként és
dalolva a téeszbe, mégis feljelentették őket, így az ítélet jogerőre emelkedett. Jolánka néni ekkor döntött
úgy, hogy elköltöznek a faluból
valahova a Balaton mellé. Eladták a
házukat. Kisfiukkal és az asszony
szüleivel Akarattyára költöztek. Ott
már nyugodtan teltek a minden-

A kötet második felében a fehérvári, felsővárosi származású és még
ma is ott élő Vigh Juci emlékszik
vissza a fiatal korára. Juci néni a
második világháború alatt született.
A szülei mindent megtettek, hogy ő
és testvérei tanulhassanak, ha már
nekik anno nem lehetett. A gyerekek ősztől tavaszig iskolába jártak,
ilyenkor nem kellett dolgozniuk a
földeken. Ha beköszöntött a nyár,
akkor viszont jött sorban a kukoricafattyazás, a lóvezetés, az aratás, a
szénagyűjtés és a betakarítás. „Egyszer ősszel fogalmazványt kellett
írni az iskolában azzal a címmel,
hogy „Nyári élményeim”. Nekem
nem volt nyári élményem, csak ez a
sok munka, hát kitaláltam valamit,
hogy itt voltam, meg ott voltam.”
Juci néni gimnáziumban tanult tovább, ahonnan a származása miatt
kilógott. Felsőváros gyakorlatilag
egy önálló falu volt a városban, így
ő a vidéki parasztlányokhoz túl
városi, a városiakhoz meg túl falusi
volt, mert fodrász és kozmetikus
helyett neki állatokat kellett etetni.
No meg az osztályfőnöke is éreztette vele, hogy a paraszt mindig a
legutolsó a ranglétrán. A fiatal lány
még ha nehezen is viselte a megkülönböztetést, de nem tört meg.
Pedig a helyzetét az is nehezítette,
hogy akkoriban zajlott a téeszesítés
a Felsővároson.

Néptáncból népfront
Az érettségi után a Videotonba
ment műszerésztanulónak, majd a
főnöke javaslatára összeszedte az
önbizalmát, és elvégezte a műegyetemet. Közben a vállalatnál
elkezdett tolmácskodni, ha orosz
vendégek jöttek látogatóba, így
átkerült a fordítóirodába, majd a
nemzetközi osztályra.
Aztán a „sötétnek” tartott Felsővárosban önszorgalomból létrehozott egy könyvtárat, aztán egy
Mikulás-ünnepségen felbuzdulva
gyerek néptánckört alakított. Olyan
szegények voltak, hogy még magnóra sem volt pénzük. Egy kisfiú
harmonikázott a próbákon, de neki
sem tudtak fizetni, ezért Juci néni
egy kis támogatást kért a téesztől,
amit meg is kapott. Cserébe viszont
fel kellett lépniük ilyen-olyan
rendezvényeken. Az évek alatt
olyan sikerük lett, hogy kineveztek
föléjük egy kultúrház-igazgatót, aki
elkezdte megmondani, mikor mit
kell csinálniuk. Ezt még csak-csak
eltűrték, de egy félreérthető Váczi
Mihály-vers után a téesz kitáncolt
mögülük, és a csoport megszűnt.
A gyerekek közben felnőttek,
megházasodtak, de amikor lehetett,
összejártak. Egy ilyen alkalommal
elhatározták, hogy rendbe teszik a
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Kultúra

közéleti hetilap
Felsővárost. Juci néni szólt a papnak, aki hozta a gyülekezetet, meg
az iskolaigazgatónak, aki hozta a
gyerekeket. Meghallotta ezt a téesz
párttitkára, és megkérdezte Juci
nénitől, nem akar-e népfronttitkár
lenni. Ugyanezt kell csinálnia,
mint eddig. Juci néni egy pillanatig
gondolkodott, majd azt válaszolta:
„Ha ugyanezt kell csinálni, akkor
vállalom. Felőlem lehet népfronttitkár a nevem.”

vétózott az ügyrendi bizottságon keresztül, megszervezte az
aláírásgyűjtést, és számba vette az
ismerőseivel, hogy kinek hol van
kapcsolata. Meghallgatást kért a
megyei pártbizottság titkárától,
az országgyűlési képviselőtől, így
végül olyan előterjesztés született,
amit el lehetett fogadni.

Újrakezdés

Nem jutott pénz a Leninszoborra
Juci néninek ezután a Hazafias
Népfront gyüléseire kellett járnia, ahol megkérdezte, miben tud
segíteni a szervezet, mert az azzal
járó munkát a felsővárosiak már
elvégzik. Kaptak facsemetéket,
díszbokrokat, aranyesőt, murvát,
járdalapokat, így alakították ki a
városrész mai arculatát. 1978-ban
aztán a fiatalasszonyból tanácstag
lett. „Hosszú ideig úgy éreztem,
csak szavazógépnek kellünk. Amit
a végrehajtó bizottság eldöntött, azt
nekünk behozták határozathozatalra. Ma már szégyellem, de ez működött is nálam sokáig, mindaddig,
amíg nem a saját bőrünkre ment a
játék, amíg elkezdték építeni Fehérváron a nagy lakótelepeket. Egyre
mondogatták, hogy az egész Piac
tér környékén, a Palotavárosban
modern lakótelep lesz, és felvonulási tér. (…) A McDonald’s-osok
meg a többi kis pavilonosok (…)
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A felsővárosi néptáncosok rendszeresen felléptek a május elsejei műsorban

nem is sejtik talán, hogy csak azért
lehetnek most ott, mert elfogyott
a pénz, és nem tudtak a helyükön
felvonulási teret csinálni Lenin-szoborral.”

Panelek, amik soha nem épültek meg
Palotaváros után Felsővárosban is
panelokat, új sugárutakat akartak
építeni. Juci néni ezen teljesen
felháborodott. Ment tanácsról
tanácsra, hogy ki találta ki ezt az
őrültséget. Közben a férjével, a
két kisfiával meg az ismerőseivel
megpróbálták felrázni a környéket. A lakossági nyomás eljutott
a tanácsig, ahol megígérték, hogy
csak új utcákat nyitnak, ahova

csak kétemeletes házsorokat lehet
építeni. Az ülésen az előterjesztésben azonban már harminc méter
párkánymagasságú épületek szerepeltek. Juci néni gyorsan kapcsolt,
rájött, hogy átverték őket, hiszen a
harminc méteres magasság a gyakorlatban tízemeletest jelent. Vagy
ötször felszólalt, vitába szállt a
főépítésszel, de hiába, a következő
tanácsülésen elfogadták a határozatot. Az asszony megsemmisült.
Szinte kóválygott a folyosón a szünetben, amikor a sors közbeszólt.
Egy fiatalember jött oda hozzá, és
azt mondta, nyugodjon meg, mert
ő megszámolta az embereket, és
az ülés nem volt határozatképes.
Juci néni kihasználta a lehetőséget,

Közben már mindenkit megcsapott
a változás szele. Megalakultak az új
pártok, amik elkezdtek szervezkedni a Felsővárosban is. Juci néni függetlenként, az MDF támogatásával
indult az önkormányzati választásokon. Lekommunistázták, és azzal
vádolták, hogy át akarja menteni
a régi rendszert. Ez rettenetesen
bántotta. Végül csak a szavazatok
egyharmadát kapta, de az már nem
számított. Szétesett a Videoton, és
még állás után is kellett néznie. Egy
kis CD-ket gyártó cégnél helyezkedett el. A kilencvenes évek elején
neki és a férjének is volt munkája, de mégis bizonytalansággal
tekintettek a jövőbe. Féltek, hogy
az iker fiaikat nem tudják egyetemen taníttatni, és visszacsúsznak.
Szerencsére ez nem így történt.

A kötetet a Vörösmarty Társaság, a
Felsővárosi Hagyományőrzők és a
Felsővárosért Egyesület a Felsővárosi
Közösségi Házban mutatja be október
21-én, szombaton 18 órakor.

Felsőváros áldozatainak állítanak emléket
Lugosi Balázs

„A felsővárosiak és az onnan elszármazottak pontosan
tudják, hogy a II. világháborúban rengeteg civil áldozatul esett. Mivel ez a városrész mezőgazdasági jellegű
volt, még jóval a háború után is sok bombát találtak a
földeken, melyek rengeteg civil áldozatot szedtek. Vizi
László Tamás történésszel beszélgetve ébredtem rá –
saját érintettségem mellett – hogy míg az I. világháború áldozatainak emlékére több emlékművet is emelt a
város, addig ezt a II. világháború esetében nem tettük
meg. Felsővárosban szinte nincs olyan család, mely ne
ismerne olyan rokont vagy barátot, aki megsebesült
vagy meghalt. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ilyen
módon is megemlékezzünk az áldozatokról.” – fogalmazott Brájer Éva, Székesfehérvár alpolgármestere az emlékműállítás kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
„A régebbi századok háborúi jellemzően a harctereken
zajlottak. Az I. világháború átmenetet képezett ilyen
szempontból, majd a II. világháború volt az, amelyik
kilépett a hadszínterekről és rengeteg polgári, civil áldozatot szedett, sok város is elpusztult. Székesfehérvár
többször is gazdát cserélt, óriási áldozatokat szenvedett. Egy katona pontosan tudja, hogy mit vállal, de
aki nem katona, annak nem kötelessége mindezt vállalni. Felsővárosban sok játszó kisgyermek vagy földjét
művelő ember is áldozatul esett.” – hangsúlyozta
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője.
„A csütörtöki emlékműavatás ünnep és gyász egyszerre. A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség magától
értetődő természetességgel állt az ügy mellé, megtisz-

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérvár önkormányzata kezdeményezésére a Honvédelmi
Minisztérium valamint a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
összefogásával csütörtökön a Szent Sebestyén-templom előtt
avatják fel Nagy Edit szobrászművész Felsőváros második világháborús áldozatainak emlékére készített alkotását.

Ezen a téren avatják csütörtökön a második világháború felsővárosi áldozatainak emléket állító szobrot

teltetés, hogy részesei lehetünk e kezdeményezésnek.
Felsőváros különösen erős identitású, a hagyományaira építő városrész, ráadásul hosszú évtizedekig nem is
lehetett emlékezni. Ezért érthető, hogy addig teljesen
nem nyugodhatnak meg, ameddig nem állítanak emléket. Az emlékezés mellett az emlékeztetés is cél: hogy
a fiatalok megismerhessék a múltat és annak hatásait.
Örvendetes, hogy ebben egy fiatal művész, Nagy Edit

kapott szerepet.” – mondta el Bobory Zoltán, a
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke.
„Tizenegy esztendősen éltem meg azt, amit az emlékezetből kitörölni soha nem lehet. A háború után
rengeteg ártatlan ember – főleg gyerek – hunyt el.
Remélem, hogy csütörtökön minél többen eljönnek
a közös megemlékezésre!” - tette hozzá Felsőváros
polgárainak képviseletében Fekete Pál.
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Akiket a szeretet szolgálatra indít
Huszonöt éves az Egyházmegyei Karitász

Stettler Zsuzsanna, László-Takács Krisztina

Negyedszázados születésnapját ünnepelte a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász. A szervezet munkatársai szombaton az elmúlt huszonöt
évet értékelték a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.
„A Katolikus Egyház és az egyházhoz
kapcsolódó Karitász az élet szinte
minden területén – az utcagyerekektől
kezdve az árvákon, az özvegyeken át
a rászorulókig – mindenütt ott van, és
mindenütt a szeretet kimeríthetetlen
energiájával segít.” – hangsúlyozta
Horváth Miklósné önkormányzati
képviselő, aki a bazilikában tartott
ünnepi szentmise után Székesfehérvár önkormányzata nevében
köszöntötte a jubiláló szervezet
munkatársait.
Spányi Antal karitászelnök arról
beszélt, hogy miközben másokkal
tesszük a jót, magunk is gyógyulunk:
„Mindannyian sebzettek vagyunk,
eltévedünk, megbetegszünk, mert nem
halljuk Isten szavát. Miközben időt
szánunk a munkára, karrierre, sportra,
szórakozásra, kevés idő marad a családra, és még kevesebb az imára. Egészen
elkülönített helyet kell adnunk Istennek,
félretéve minden mást, hogy meghalljuk
az isteni szót!”
A szervezet igazgatója az elmúlt
huszonöt év munkái, feladatai közül
kiemelte azokat az állandó programokat, melyekre évről évre számíthatnak a rászorulók és az adakozók
egyaránt. A hideg idő, a tél közeledtével fontos tudni, hogy a karitász
idén is gondoskodik az otthonok
melegéről: „Jól működik a kandalló
programunk, ez harminc kályhát jelent
évente. Nagyon nehéz sorsú családokhoz
jutnak el a kályhák, ezért propagáljuk,
hogy minél szélesebb körben tudjanak
róla, és segíthessünk a fűtésben, akinek
csak lehet.” – mondta lapunknak az
aktuális feladatokról Nagy Lajosné.
Az egyházmegye karitászszervezete
három megyében lát el szolgálatot:
a Csepel-sziget is hozzájuk tartozik,
Komárom-Esztergom egy része és a
teljes Fejér megye.
A Katolikus Karitász országszerte segíti a rászorulókat, évente negyvenkétezer családnak, harmincháromezer gyermeknek, százhuszonötezer
idős betegnek és több ezer hajléktalannak nyújtanak támogatást. A
székesfehérvári szervezet munkáját
Székesfehérvár önkormányzata
emléklappal köszönte meg.

„A karitász olyan, mint egy család”
Nagy Lajosné Horányi Krisztina
neve összefonódott az egyházmegye szociális életével, hiszen
több mint két évtizedig vezette
a karitász szervezetét. 2015-ben
munkáját a város Pro Caritate díjjal

Fotó: Molnár Artúr

Legyen árvíz, legyen vihar, tűzeset vagy
természeti katasztrófa, a Katolikus Karitász
emberei cselekednek és segítenek. Emellett a
mindennapokban is helytállnak azokért, akik
szükséget szenvednek testi, szociális vagy lelki
problémák miatt. A székesfehérvári szervezet
huszonöt éve segíti a bajba jutottakat.

A jubileumi ünnepségen közel kétszáz plébániai karitászmunkatárs vett részt

ismerte el, idén pedig Székesfehérvár önkormányzata nevében Horváth Miklósné Elismerő emléklapot
adott át neki.
„A karitász nem profitorientált vállalkozás, hanem inkább olyan, mint egy
család. Szeretetszolgálatban dolgozni
nagyon hasonlít a családról való gondoskodáshoz. A mi munkánk hasonló a
családanyáéhoz, aki neveli a gyermekeit, szeretettel és odaadással végzi a
feladatait, de semmiféle biztosíték nincs
rá, hogy minden jó és tökéletes lesz,
mindig mindenre lesz pénz. Ezt folyamatosan kell csinálni, és akkor egyre
több sikerélménye lesz az embernek!” –
mondta a Karitászról Nagy Lajosné,
amikor lapunk 2015-ben portréinterjúban mutatta be munkásságát, mindennapjait. – „A karitász
munkájára mindig szükség lesz, hiszen
szegények mindig lesznek köztünk, és
mindig lesznek olyan emberek, akiknek
segíteni kell, akiknek a gondjába-bajába
valamiképpen be kell szállni valamilyen
mélységben. Azt tapasztaltam, hogy
szeretnek adni az emberek, és nyilván
szeretik tudni, mire fordítjuk az adományukat. Éppen ezért nekünk sohasem
volt probléma a gyűjtés.”

Karitász a huszadik században
Az egyházi szeretetszolgálati formákat összefogó, szervezett karitász kialakulását először Prohászka
Ottokár székesfehérvári megyés
püspök sürgette a XX. század elején: „Ébredjen minden egyházközség
arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja, s legyen gondja, hogy ne
legyen abban a családban senki, aki
éhezik, mialatt mások lakmároznak,
senki, aki mezítelen, mialatt másnak
fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell
éreznünk mások baját úgy, hogy attól
mi is szenvedjünk, és mások gondját
úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk.” A püspök csinált
„divatot” az adományozásból a gazdagabb családok, főként a hölgyek
körében. Kezdetben a világháború
áldozatainak és családjaiknak
segítése vált szervezett karitatív
tevékenységgé, de 1931-ben már
érseki biztost neveztek ki az ügy

élére. Ezt követően a budapesti és
az egyházmegyei karitászszervezetek koordinálása és támogatása céljából a püspöki kar megalapította a
Szent Erzsébet Karitászközpontot,
és ez év végére már országosan
szervezetté válik a karitász tevékenysége. A II. világháború éveiben
a szegénygondozás és segélyakciók
mellett a karitász a hadigondozás-

ból is jelentős mértékben kivette a
részét. A hadbavonultak családjainak támogatása céljából a hadisegélyekről tájékoztatót állított össze az
egyházközségek részére, felkarolta
a menekülteket és a bombakárosultakat is. A kommunista diktatúra
1950-ig a legtöbb egyházi szervezetet, egyletet, egyesületet és a szerzetesrendek többségét feloszlatta.
Megindult a karitász intézményeinek államosítása, a karitászszervezetek felszámolása és a betegápoló
rendek eltávolítása a kórházakból.
A Szent Erzsébet Karitászközpont
teljesen állami felügyelet alá került.
Az 1950-es és 60-as években a
Rózsafüzér Társulat „leple alatt”
azonban tovább működött az egyházközségi karitász. A megmaradt
„csírából” hajtott ki a rendszerváltozás után a mai karitatív szervezet
zsengéje, amit 2001-től Katolikus Karitászként ismer minden
jóakaratú adományozó, segítő és
megsegített. A most huszonöt éves
jubileumát ünneplő Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász szociális
intézményei fenntartása mellett
összefogja a plébániai karitatív
karitászcsoportok munkáját is – így
van jelen ma is ez a nélkülözhetetlen segítség a mindennapokban.

Ipari elektronikai laborral bővült az Óbudai Egyetem
Gáspár Péter
Az ipari folyamatok modellezését és megoldásait
segítő elektronikus laboratórium létrehozását az
Arconic Alapítvány százezer dollárral támogatta.
A labor a legfrissebb ismeretek megszerzését és
hatékonyabb gyakorlati elsajátítását szolgálja az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.

ipari elektronikai labor a hallgatók
legfrissebb ismereteinek megszerzését és a gyakorlat hatékonyabb
elsajátítását szolgálja a karon.
Az Óbudai Egyetem rektora,
Réger Mihály megjegyezte, hogy
egyetemük képzéseinek alapvető
jellegzetessége a gyakorlatorientált megközelítés. Ezt tükrözi az
ipari elektronikai labor is. A rektor
hozzátette: kiemelkedően fontos,
hogy a hallgatók már az egyetemen
gyakorlati mérnöki problémákkal
ismerkedjenek meg, és a feladatokat
a legkorszerűbb, csúcstechnológiás
eszközökön tudják megoldani.
Az avatáson Katus István, az Arconic-Köfém Kft. vezérigazgatója
bejelentette, hogy újabb huszonkét
millió forinttal támogatja a cég a
labor további bővítését.
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Fókuszban a duális képzés
Novák Rita
Felsőoktatási expót szerveztek az Alba Regia
Sportcsarnokban. Hétfő délután a végzős diákok a három fehérvári felsőoktatási intézmény
képzési kínálatával és a duális képzésben
résztvevő vállalatokkal ismerkedhettek meg.

Nagy volt az érdeklődés az Alba
Regia Felsőoktatási Expo iránt,
melyet harmadik alkalommal
rendezett meg Székesfehérvár

volt több tucatnyi munkáltató
is, melyek túlnyomó többsége a
gyakorlati helyek biztosításával
kapcsolódik be a duális képzésbe.
Az expo legfontosabb célja, hogy
a fiatalok egy helyen, személyesen
és első kézből kapjanak tájékoztatást a képzések tartalmáról, a
jelentkezésről és a vállalkozások
elképzeléseiről.
Az expót a város polgármestere
nyitotta meg, aki a duális képzés-

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Molnár Artúr

Az Arconic-Köfém Kft. és az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara
2015-ben kötött stratégiai szerződést, mely többek között lehetővé
tette, hogy duális képzési formában
mérnök informatikus, gépészmérnök, villamosmérnök és műszaki
menedzser szakos hallgatók képzésében is szerepet vállaljon a cég. Az
elektronikus laboratórium projektet
2016-ban indította el az Arconic-Köfém az egyetemmel közösen. Az

FehérVár

Oktatás

közéleti hetilap

A labor számtalan új lehetőséget kínál a fehérvári karon oktatott szakok hallgatóinak
A végzős fiatalok közül sokan a duális képzésben gondolkodnak

önkormányzata és a Fehérvári
Programszervező Kft. A szakkiállításon önálló standokon mutatkozott be a város három felsőoktatási intézménye, valamint jelen

ben rejlő lehetőségeket emelte ki
beszédében. A megnyitón az Óbudai Egyetem, a Corvinus Egyetem
és a Kodolányi Főiskola is bemutatta fehérvári képzéseit.

Schéda Szilvia

Kerestek és kínáltak az állásbörzén
Harminc cég és más szervezet várta a leendő munkavállalókat kedden a fehérvári
állásbörzén. A Fejér Megyei Hírlap szervezésében megvalósult expón az álláskeresők
személyesen is megismerhették a cégeket, de az átképzési lehetőségekről, továbbképzésekről, diákmunkákról is tájékozódhattak az Alba Regia Sportcsarnokban.
„Fehérvár és vonzáskörzete nagyon erősen sújtott a munkaerőhiány miatt, ezért
az itteni cégeknek folyamatos, komoly munkaerőigényük van. Minden szektorból,
minden munkaerőfajtából folyamatosan keresnek munkavállalókat az operátortól
a felsőfokú végzettségűekig.” – mondta Borsos Dávid, a PLT Kiadói Kft. értékesítési
vezetője.

Fotó: Simon Erika

Elindult a báli szezon

Legalábbis erről tanúskodik ez a szerda este készült fotó a II. Székesfehérvári Felsőoktatási
Gólyabál megnyitójának pillanatában. A Hotel Magyar Királyban volt bálkirály- és bálkirálynő-választás, fotósarok és tombola, emellett a szervezők italakciókkal és szendvicsbárral is
készültek az eseményre. Az este sztárvendége az Intim Torna Illegál volt.

FehérVár
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IfiFESZT és szellemes történetek

Látogatható kiállítások
Boldogságom forrásai
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Hekkerné Gócza Erika kézműves technikákkal készült alkotásait bemutató kiállítása. Megtekinthető október 27-ig.
Tolvaj Csaba kosárfonó kiállítása
Széna téri könyvtár
Megtekinthető: október 28-ig.
Színek és színek megint
Csók István Képtár
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból.
Megtekinthető október 29-ig.
Világjelek
Művészetek Háza
Kunkovács László fotókiállítása. Megtekinthető október 29-ig.
Szín-vonal
Kisfaludi Közösségi Ház
Pék Eszter Anna kiállítása. Megtekinthető
október 29-ig.
A koronázóbazilika története
Nemzeti Emlékhely
A kiállítás megtekinthető október 31-ig
minden nap 9 és 17 óra között.
Őszi hangulat a lakásban
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes, a Fehérvári
Kézművesek Egyesületének tagja munkáiból.
A töredezettségmentesítés egy örökkévalóság lesz
Szent István Király Múzeum
Szemző Zsófia Smohay-díjas képzőművész
kiállítása. Megtekinthető: november 5-ig.

Programok október 20-tól 29-ig

Szabó Petra
Október 20.

A megreformált zene
15 óra, Szent István Király Múzeum
Grabarits Ágnes bibliagyűjtő előadása A reformáció és a Biblia című kiállításhoz kapcsolódóan. A belépés ingyenes.
Történelmi séta – Szent László-emlékek
Székesfehérváron
16 óra, útvonal: Prohászka liget, Nemzeti
Emlékhely, Szent Imre-templom, Szent István-székesegyház.
A Katolikus Kultúra Napjai rendezvény keretében Szent László-emlékek Székesfehérváron
címmel sétát tartanak a történelmi belvárosban Smohay András vezetésével.
Punctum
17 óra, Pelikán Galéria
Małgorzata Futkowska opolei festőművész
kiállítása november 10-ig, keddtől péntekig 10től 18 óráig látogatható. A belépés díjtalan.

Zorall
19 óra, Nyolcas Műhely

Horoszkóp
október 19. – október 25.

www.holdfenyek.hu

Október 21.

Kóstoló
15 óra, Művészetek Háza
A Művészetek Háza és a Mesterségek Háza
szakköreinek, programjainak őszi bemuta-

End of Paradise, Red Vision
19 óra, Nyolcas Műhely

Október 22.

Süni és a csodaszaxofon
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Trick, IDEGEN, Recalling Dreams
19 óra, Nyolcas Műhely

Motoros szezonzáró party
19 óra, Ikon Club
Fellép a Faded Life, a Burnout és a Blues
Company.

Értesítés!

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
a Várkapu u. 4 szám alatt működik továbbra,
kedd és csütörtök de. 9-12-ig.
Elérhetőség a +36 (22) 316-192-es telefonon.
A jogsegély szolgálatot továbbra is
Dr. Harsányi József jogász látja el minden páros
hét keddjén, 9-11 óra között. Más napokon, ha
az ügy sürgössége úgy kívánja, a 321-843-as
telefonon lehet segítséget kérni!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban lesz elég ideje és lehetősége arra, hogy
elővegye a párkapcsolati problémákat, amiket kön�nyűszerrel meg is oldhat. Bár elcsépeltnek tűnhet,
de akkor az is az őszinteség a legjobb megoldás és az
intelligens, felnőtt beszéd.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

A hetvenes, nyolcvanas évek bulija
21 óra, Paraba
DJ: Embryo.

Izinger Anna: Vighék
18 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Könyvbemutató. Bővebben l. lapunk 10. oldalán!

Paraba Swing Club
18 óra, Paraba
Minden pénteken tánctanítás 18 órától.

Perényi Viviane és Perényi László kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Gasztrofotók és kések tárlata. Megtekinthető: november 12-ig.

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető 2018. január 14-ig.

Margaret Island
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

tója. A kosárfonó műhely, a hímzőműhely, a
csuhéműhely, a szövőműhely, a képzőművészeti kör, a meseóra és a jógaóra munkáját
ismerhetik meg az érdeklődők.

Varró Dániel: Mi lett hova?
18 óra, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei
Levéltára
Könyvbemutató. Moderátor: Czinki Ferenc.

Zselenszky-est
19 óra, Petz söröző
Török-Zselenszky Tamás előadói estje.

Metszéspontok
Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épülete
Film, képzőművészet, zene: esettanulmányok a nyolcvanas évek magyar filmjeinek
köréből. Megtekinthető: november 19-ig.

Kutyakaland agilityedzés
19 óra, Főnix csarnok
A foglalkozások minden kutyafajta számára
elérhetők és képzettségi szinttől függetlenül
űzhetők! Előzetes bejelentkezés szükséges:
kutyakalandse@gmail.com, 30 985 2898.

Kötetbemutatók
17 óra, Hotel Magyar Király, Szent István-terem
Az első 300 év Magyarországon és Európában
című kötetet bemutatja Molnár Antal, az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. A Hercegek és hercegségek című kötetet
bemutatja Kertész Balázs, a Városi Levéltár és
Kutatóintézet tudományos munkatársa.

Kohut Mihály képzőművész kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Megtekinthető: november 12-ig.

Kiállítás a HEROSZ rajz- és novellaíró-pályázatának alkotásaiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyerekrészlege
Megtekinthető: november 16-ig.

2017. október 19.

Próbálja meg elkerülni a munkahelyén az érzelmi
kitöréseket és mindenképpen maradjon tárgyilagos
minden helyzetben és gyakoroljon türelmet! Rossz
fényt vetne Önre, ha látványosan érzelmi alapon
hozná meg a döntéseit.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Törekedjen arra a héten, hogy egyensúlyba hozza a
kapcsolatait. Beszéljen meghitten és őszintén a szeretteivel, főként a kedvesével. Próbáljon megbékélni
önmagával, a jelen helyzetével és akkor a munkahelyén is harmóniába kerül.

A karrierében új lehetőségek és pozitív változások vannak készülőben, amik egyenesen felvillanyozzák. De ne
essen abba a hibába, hogy mindent azonnal akar és az
összeset egyszerre! Jó lesz, ha fontossági sorrendet állít
fel ,és ha nem egyszerre kezd bele nagyobb projektekbe.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Objektivitása és bölcsessége csodálatot fog kiváltani a környezetéből, úgyhogy ne legyen meglepődve, hogy a napokban sokan kérik majd ki a tanácsát. Ráadásul egy újonnan felfedezett
célt tűz ki magának. De sajnos a hamarosan el fog távolodni
valakitől, mert rádöbben, hogy visszaél a bizalmával.

A hét eleje bosszantó kis akadályokkal fog indulni.
De szerencsére kapcsolatai megerősödnek és ezáltal
nyugodtan támaszkodhat rájuk. Ha most beleszeretne vágni valamibe, akkor tegye, de csak ha igazi
szenvedéllyel teszi!

Október 23.

Bázis – foglalkozás ovisoknak, kisiskolásoknak
17.45, Öreghegyi Közösségi Ház
A foglalkozások során fejlődik a testtudat, a
térbeli tájékozódás, az együttműködés, a figyelem, a kifejezőkészség és a koncentráció.
Ultimatefrizbi-edzés
18 óra, First Field
Az edzésekre nemtől és tapasztalattól függetlenül lehet jelentkezni e-mail-ben a fehervarfrizbi@gmail.com címen.

Október 24.

Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Üvegdíszítési technikákkal ismerkedhetnek az
érdeklődők. A foglalkozást vezeti Réfi Gizella
és Kalmár Lászlóné.

Október 26.

Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek tusfürdőt,
sampont, hajbalzsamot, testápolót, nappali és
éjszakai arckrémet, fogkrémet, izzadásgátló
deót természetes anyagokból.
Szent Lászlót ábrázoló freskók Erdélyben
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt
utcai Tagkönyvtára
Vetítéssel egybekötött előadást tart Lángi
József restaurátor. A részvétel ingyenes.

FehérVár
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közéleti hetilap
20 óra: Lóci játszik
21 óra: DJ Embryo

Mesekuckó-meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta japán meséket
mond.
Stabbed, Vendetta Inc., Dollar Street Gents
19 óra, Nyolcas Műhely
Szellemes történetek Halloweenre készülve
19 óra, találkozó a Tourinform iroda előtt
Kik voltak a boszorkányok? Mit jelképez a
macska és a seprű? Kik voltak a Hiemer-ház
elfeledett lakói? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők.

Október 28.

Esküvői nyílt nap
10 óra, Hiemer-ház
A nyílt napon színes programokkal és tombolával várják az érdeklődőket.
Vízipók, csodapók
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kalandos mese-musical a természet szeretetéről, az igaz barátságról.
Linkin Park tribute este
19 óra, Nyolcas Műhely
Experidance: Nostradamus – világok vándora
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Igazi örömjáték, mely az ExperiDance-repertoár leglátványosabb koreográfiáit csavarja meg
úgy, hogy a darab egy nagy időutazássá válik
országokon és korokon át.

Szalagszövés szádfával, mintázási lehetőségek
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Regionális szakmai napok a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében. A regisztrációs lapot a fehervarikezmuvesek.hu oldalon
lehet letölteni.

NADENe-koncert
20 óra, Ikon Club

Mire jó a gomb, a fonal?
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Ingyenes kézműves foglalkozás.

Ákom-bákom Bábcsoport: Péter és a farkas
11 óra, Igéző
Zenés bábelőadás Prokofjev szimfonikus
meséje alapján.

Október 29.

Október 27.

Az igazi törődés
Október 20. 20 óra, október 26. 18 óra
Feliratos norvég-holland-dán-kolumbiai dráma.
Tulipánláz
Október 21. 20.30, október 24. 18 óra
Magyarul beszélő angol-amerikai romantikus
dráma.
Kedi – Isztambul macskái
Október 20. 18 óra, október 26. 20 óra
Feliratos török-amerikai dokumentumfilm.
Egy kupac kufli
Október 21. 16 óra
Magyarul beszélő családi animációs film.
Kingsman: Az aranykör
Október 21. 18 óra
Magyarul beszélő angol-amerikai akció-vígjáték.

Csajos est: Zsebünkben a boldogságunk?
Október 25. 18 óra
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés témája
ezúttal a boldogság titka lesz. Meghívott vendég
Varga Emese újságíró. Az est témája a 21.
században való boldogságkeresés, ezen belül
a kapcsolataink milyensége – hogyan legyünk
önmagunk, hogyan éljük meg a jelen boldogságát. Az interaktív esten Varga Emese a közönség
bevonásával keresi a választ arra, hogyan
találjuk meg a jelenben is a pillanatnyi örömöt,
mi a sikeres nő boldogságának titka. Szó esik
az önbecsülésről, az önbizalomról, arról, hogy
miként legyünk önmagunk. A beszélgetés után A
boldogság titka című argentin-brazil romantikus
vígjátékot vetítik.
Testről és lélekről
Október 27. 18 óra
Magyar játékfilm.

Fotó: Bácskai Gergely

ifiFESZT
18 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Az ifiFESZT keretében rendezik meg a középiskolai zenekarok versenyét, mely az Arany
Dobverő díjért zajlik.
Program:
18 óra: Középiskolai zenekarok versenye
Közben: Felméri Péter stand-up műsora

A Barátság mozi műsora

Kincsem
Október 24. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Magashegyi Underground
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Báb- és cirkuszelőadás az Aba-Novák Vilmos-kiállítás keretében
Csók István Képtár
Program:
17 óra: MárkusZínház: Vitéz László. Vásári
bábjáték mindenkinek.
17.45: Álomcirkusz–cirkuszálom. Mozgásos
fantáziajáték Kamarás Emesével.
18.30: Simorág TánCirkusz: Ördögmese.

A kedvező őszi időjárás és a sok érdeklődő miatt meghosszabbítják a szezont a Csónakázó-tavon. November elsejéig lehet sportolni, vagyis kajakozni, kenuzni és evezni
a megszépült környezetben. Az önkormányzat támogatásával hétköznapokon 10 és
14 óra között az iskolai és óvodai csoportok továbbra is ingyenesen próbálhatják ki a
vízi sporteszközöket. A tómedret tavaly tisztították ki és a tavat májusban adták át,
az elmúlt hónapokban több mint tizenötezren szálltak itt vízre.

Teljesen idegenek
Október 27. 20 óra
Olasz vígjáték.
A mogyoró-meló 2.
Október 28. 16 óra
Magyarul beszélő, kanadai-amerikai-dél-koreai
családi animációs film.
Borg/McEnroe
Október 28. 18 óra
Svéd-dán-finn dráma.
Csábítás
Október 28. 20 óra
Feliratos amerikai dráma.

ESKÜVŐI NYÍLT NAP A HIEMER-HÁZBAN
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Hiemer-házban (Oskola u. 4.) sorra kerülő
esküvői nyílt napra 2017. október 28.,
szombaton 10.00-18.00 óra között.
A nyílt napon tapasztalt esküvői szolgáltatókkal, színes
programokkal és ruhabemutatóval várjuk az érdeklődőket.

A belépés díjtalan!
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A napokban komoly kompromisszumokat sikerülhet
kötnie a kedvesével és már régóta húzódó problémákat oldhatnak meg. Régi kérdések oldódhatnak meg és
minden a helyére kerülhet. Az egyedülállók legyenek
óvatosak, nehogy a hiúságuk okozza a vesztüket!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mielőtt fontos döntést hozna a munkájával kapcsolatban, kérje ki a kedvese vagy az Önhöz közel álló barátai
véleményét, csak azért, hogy tényleg jól döntsön. Talán
új lehetőséget kínálnak fel Önnek és az sem kizárt,
hogy külföldre vagy másik városba csábítanák.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten belebotlik egy olyan személybe, aki képes
mindent és mindenkit megváltoztatni maga körül
és így Önre is jó hatással lesz! Engedje, hogy
kalandokba keverje Önt és felszínre hozza a valódi
személyiségét!

Munkahelyén és a párkapcsolatában is figyeljen oda
arra, hogy elkerülje a félreértéseket. Ezzel együtt
feltűnik egy olyan személy az életében, aki korábban
csalódást okozott, és azóta is érzéseket táplál Ön
iránt, de nem érdemes ismét belevágnia.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten többet kellene foglalkoznia a lelkivilágával.
Ne aggódj folyton a pénzügyei miatt, kézben tartja
az irányítást és a sors megmutatja Önnek a legjobb
lehetőségeket és velük együtt azt is, hogy minden
álma csupán egy karnyújtásnyira van Öntől.
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Legyen őszinte és egyenes a barátaival! Ideje lenne
megválogatnia, kire van szüksége és kire nincs. Ráadásul még kap is egy olyan információt a hét elején, ami
segíti abban, hogy meghozza ezt a döntést. Továbbá
bízzon az Univerzumban és tartsa szeme előtt a céljait!
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FehérVár

Múlt heti rejtvényünk első megfejtését egyik cikkünkben, a Pécsi Ritával készült interjúnkban találhatták: A nevelés az élet szolgálata.
Egy megújult kiállításra invitáltuk önöket egyházi rovatunkban. A huszadik
század egyik legnagyobb reformpüspökéről, Prohászka Ottokárról tudhatnak
meg többet, ha ellátogatnak az Egyházmegyei Múzeumba. Mi a kiállítás címe?
A helyes választ a második megfejtés tartalmazza: Püspök az emberért.
Messziről érkezett delegáció Fehérvárra, hogy megismerjék az Alba Innovár

Rejtvény

2017. október 19.

fejlesztéseit, oktatóprogramját. Melyik országból jöttek az érdeklődők? A harmadik megfejtés: Dél-Afrikából.
Mostani feladványunk egy idézet Prohászka Ottokár Székesfehérvár egykori
püspökétől. Olyan gondolatok ezek, melyek örök érvényűek, így a mai korban
is érdemes megfogadnunk. Annyit elárulunk, hogy a felebaráti szeretetre, egymás segítésérére, felelősségvállalásra és karitatív szolgálatra buzdít. A rejtvény
mind a négy megfejtését összeolvasva kapjuk meg az értékes gondolatokat!

A Vörösmarty Rádió műsora október 21-től 27-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 10. 21. szOMBat
00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08.40 Hibák a nappali
elrendezésében. Vendég:
Rendes Gabriella
09.10 Önmenedzselés a
mindennapokban.
Vendég: Földi Viktória
10.10 Vendég: Antal Valéria
11.10 Esküvői dekorációk.
Vendég: Takácsné Zsuzsa
12.10 Aktualitások a
természetben. Vendég:
Lencsés Rita
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
14.30 Elsősegély percek.
Vendég: Takács József
17.10 Film kocka
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20.10 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

2017. 10. 22. Vasárnap
00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Németh
Gábor. Hírszerkesztő:
Bóna Éva
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
Állatotthon lakóinak.
12.10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
Érdekességek,
aktualitások
17.10 Rebi és Dodó – a világ
tinédzser szemmel
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2017. 10. 23. Hétfő

2017. 10. 24. Kedd

2017. 10. 25. szerda

2017. 10. 26. CsütörtöK

2017. 10. 27. pénteK

00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Heiter Dávid Tamás
Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Ünnepi műsor az
1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére
13.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.05 Vers. Nagy István:
Indul a pesti tüntetés
A forradalom előzményei
és a Fejér megyei
történések – Csurgai
Horváth József Városi
Levéltár igazgatója
14.05 Tankok és lövések
a városban – Pintér
János szemtanú
14.35 Az 1956-ban 10 éves
Schéda Mária naplója
(első részlet)
15.05 A katolikus egyházat
érintő események
1956. október 23-a
előtt és után – Mózessy
Gergely a Püspökségi
Levéltár vezetője
15.35 Az 1956-ban 10 éves
Schéda Mária naplója
(második részlet)
16.10 1956. és az irodalom
– dr. Bakonyi István
16.35 A Vörösmarty Rádió
1956-ban – Csurgai
Horváth József a Városi
Levéltár igazgatója
és Horváth Miklós az
akkori Vörösmarty Rádió
műszaki vezetője
17.05 Elvis üzenete a
magyarságnak
17.10 Az 1956-ban 10 éves
Schéda Mária naplója
(harmadik részlet)
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Aktualitások
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor
08.10 Sport
09.10 A nap témája
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Környezetbarát –
magazinműsor
14.10 Itt élünk – magazinműsor
15.10 Esélyegyenlőségi magazin
16.00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16.10 Agenda – Járási Hivatal
magazinműsora
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
19.10 Bakelit - Zsiráffal
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08.10 Sport
09.10 Jogról konyhanyelven
09.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Kertész magazin
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Mozogjon mindenki!
15.10 Utazási magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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 október 21-től 27-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2017. 10. 25. SZerdA

2017. 10. 26. CSüTörTöK

2017. 10. 27. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 3. rész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
George Kegl
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gayer Ferenc
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zalán
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szigeti Máté
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Fehérvári Titánok – FTC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Tudományos Esték sorozat
4. rész – Dr. P. Barna
Judit: Őskori kőrákok és
csillagászati vonatkozásaik
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Szigeti Máté
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 3. rész
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
George Kegl
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gayer Ferenc
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Bajzáth Krisztián
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 PVSK – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Ütős fesztivál 2017
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Fehérvári
beszélgetések Extra
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Schéda Mária
11:35 A történelmet mi
írjuk – 1956
12:15 ‚A megsebzett ünnep
12:45 56-os beszélgetések
székesfehérvári hősökkel
13:40 A határon túl is
magyarul 2016
14:20 ‚ Ünnepi műsor 2006
16:15 56-os beszélgetések Dosztál Béla-Orson Welles
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
Jenőné
Németh Terézia
‚
18:30 56-os beszélgetések
– A szabadságharc
fotósa: Almási László
19:00 Ünnepi Híradó
19:15 Mansfeld – magyarkanadai filmdráma,
2006 (12)
21:30 Im memoriam 1956 –
Verstábor gálaműsor 2016
22:40 Ünnepi Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne
egész órakor az Ünnepi
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor az
Ünnepi Híradó ismétlése
07:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
07:15 Képes hírek
10:00 Ünnepi Híradó – ismétlés
10:15 Kerekasztal beszélgetés
1956-ról – Kondor
Katalin és vendégei
11:55 Képes hírek – benne
egész órakor az Ünnepi
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Fehérvár AV19 – Black
Wings Linz jégkorong
EBEL mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
‚Jenőné Németh Terézia
17:00 56-os beszélgetés
– Verstábor 2016
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd – Seusorejtélyek nyomában 6. rész
21:25 Aqvital FC Csákvár
– Budaörs labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
23:05 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:45 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
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: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Molnár Attila
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A DOKTOR 7. rész - az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Alba Fehérvár – Proximus
Spirou FIBA Európa-kupa
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
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: Schéda
Zoltán. Vendég:
Molnár Attila
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezetőink egy
napi aktuális közéleti
témát járnak körül
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Attila
18:30 A DOKTOR 7. rész – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradója, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Géniuszok évforduló
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
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: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Attila
17:00 Bajnokok városa
magazin - ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Ampli
Ferenc és Gáll Attila
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Vörösmarty
Irodalmi Szalon
21:35 Tudományos Esték sorozat
5. rész – Marx Mária: Miért
nincs göcseji népviselet?
22:00 Híradó és Köztér
– ismétlés
23:00 Képes hírek
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2017. október 19.

Kastélyok és életek

Még egyszer a Károlyiakról
1914. nyarán olyan események történtek a
világban, melyek örökre megváltoztatták a
kisemberek, de még a királyok életét is. A Móri-árok falvaiban is új időszámítás kezdődött.

1914. július 26-án, vasárnap délután négy órakor küldönc hozta a
hírt Csákberénybe, hogy Magyarország és Szerbia között kitört a
háború, mozgósítás van. A hirdetményt a jegyző este hat órakor hirdette ki a községháza előtt, másnap
pedig megkezdődött a bevonulás.
A csákberényi tanító Prohászka
Ottokár püspökhöz írt leveléből
kirajzolódik, hogy mit jelentett a
megye szegényparasztsága számára
a kezdődő háború. A szegény népet
nyáron, a legnagyobb dologidőben
szólították fegyverbe, hátrahagyva
a családot nyomorban és ínségben.
Magam is tanúja voltam – írja
a tanító – annak, hogy egy harminchat éves, megtört ember jött
a mozgósítás alkalmával jelentkezésre, kísérte a felesége és hat
gyermeke. Az apát úgy lökték be az
ajtón. Mutatta a katonakönyvét. Az
anyát és gyermekeit meggátolták
a követésben. Kintről az asszony
hangos sírása hallatszott: csak an�nyi pénzt adjanak, hogy hazautazhassunk! Ilyen állapotban találta
a háború a község lakóit. Később
a falu harangját elvitték ágyúnak.
Az ősök szép szavú nagyharangja,
mely részt vett a falu örömében,
bánatában, az utca porában hevert,
lelökve a toronyból. Összeszaladt a
falu lakossága, sírtak. Koszorúkat,
virágokat raktak rá, úgy engedték
el. A háború közepén Merán Jánosné Lamberg Ladiszlája grófnő Jézus
szíve tiszteletére ünnepséget szervezett. Neki ez volt a legfontosabb.
Az emberek azonban belefásultak
az eseményekbe, nem érdekelte
őket más, csak a háború végét várták. A Merán-uradalmat már súlyos
adósságok terhelték. A grófnő
ötéves részletfizetést kapott, hogy
adóhátralékát törlessze. Az összeg,
melyre már évek óta fizetési halasztást kért, jövedelem- és vagyonadóból tevődött össze. Három év múlva
a birtok köztartozása százezer pengőre, banktartozása háromszázezer
pengőre emelkedett. Szegény lett
a község a földesurával együtt. A
forradalomtól való rettegés indította a grófnőt arra a képtelen ötletre,
hogy imahadjáratot indíttasson a
község plébánosával, melynek célja
a bolsevizmus leküzdése imával.
A plébános ötszáz imaszöveget
osztott ki. Az imahadjárat résztvevői naponként elmondják az imát,
és csekély összeget ajánlanak fel
jótékonysági célra. „Ráolvasásnak”
nevezte ezt találóan a csákberényi
történetíró, ami nem oldott meg
semmit. A világháború frontján
vérüket veszítették az egészséges,
fiatal és középkorú magyar férfiak,
családapák és az ennek lehetőségétől örökre megfosztottak. Egyre
erőtlenebb édesanyáik, asszonyaik, öregjeik, nagyobb gyermekeik

maguk húzták a földeken az ekét
– ha volt föld, amibe meríthették.
A feszültség forrása a háború, a
férfiak elvesztése, a föld, mint a
megélhetés forrásának a hiánya.
Ezen a helyzeten a pótcselekvések
nem segíthettek.
Egy tatai várbéli kiállítás alkalmával találtam ezt a gyöngyszemet,
amit ismeretlen írója valószínűleg

utódjára, a fiatal és szociálisan
érzékeny IV. Károly császárra, akit
1916. december 30-án koronáztak
Budapesten magyar királlyá. Alig
telt el pár hónap, 1917 elejétől már
megtapasztalta a háború embertelenségét, és megkezdte a különbéke
megkötésére irányuló tárgyalásokat
a franciákkal. Felesége, Zita királyné fivére, Sixtus pármai herceg

a lemondó nyilatkozattal valami
végleges és visszafordíthatatlan
dolog történik. Kétségbeesett
gyorsasággal a megyegyűléshez
fordult, hogy indítványt terjesszen
elő a törvényes jogállapot, azaz a
királyság visszaállítására. A megyegyűlés azonban süket csenddel
válaszolt. Értve a finom jelzésekből,
mely szerint a főispánnal szemben

Fotó: mek.oszk.hu

Séllei Erzsébet

Károlyi Mihály, mint honvédelmi miniszter az 1. honvéd gyalogezrednél. Budapest, 1918.

a vár tulajdonosához, Esterházy
grófhoz intézett: „Tisztelt Nagyságos Úr! Minek utána háború
van, erélyesen követeljük, hogy
ha nem jár benne el, hogy minél
hamarabb vége legyen, maga fogja
megbűnhődni, mert mi mindnyájan ki fogjuk a városból verni, és a
város végén fogjuk kikínozni, mint
azok a szegény katonák kivégzik
egymást büntetlenül. Mert azok
nem okai semminek. Ilyenek, mint
maguk és a fejedelmek mindenről
tudnak gondolkodni, csak arról
nem, hogy békében élhessünk.
Segélyt 17 krajcárt adnak, ezért
szenvednek a hozzánk tartozóink.
Ha húsvétra nem lesz valami, akkor mi fogunk csinálni mindenütt,
de maga fog legtöbbet szenvedni!
Tehát még egyszer figyelmeztetjük,
hogy intézkedjen!”
1914-ben, a háború hírére Tisza
István magyar miniszterelnök
még nemet mondott. Nem tartotta
elég felkészültnek a monarchiát
a háborúban való részvételre. A
hadüzenet után azonban feladta
álláspontját, és kitartott a háború
végsőkig való folytatása mellett.
Nem a győzelemben hitt, hanem a
vereség következményétől félt.
A háborút nyolcvannégy évesen
kirobbantó Ferenc József császár a
háború közepén, 1916. november
21-én, nyolcvanhat évesen lehunyta
a szemét. Örökségül hagyta művét

vette fel titokban a kapcsolatot
Clemanceau miniszterelnökkel. Tanúja volt a levélváltásnak Ottokár
Czernin külügyminiszter, és nyilvánosságra hozta a kezdeményezést.
Ettől kezdve a sértődött franciák
bosszút forraltak a monarchiával
szemben, a német szövetségesek
pedig vasmarokkal terelték vissza
a háborúba IV. Károlyt. A végkifejlet nem vont le semmit IV. Károly
király erőfeszítésének az értékéből.
1918. szeptember 28-án a német
hadvezetésben is nyilvánvalóvá
vált, hogy a nagy háború befejezéseként fegyverszünetet és
békét kell kötni. A Habsburg-ház
trónfosztásáról szóló osztrák törvény életbe lépett. Mielőtt a király
Svájcba költözött volna, Esterházy
Miklós Móric grófék küldöttségben felkeresték őt Eckartsauban,
az utolsó ausztriai kastélyban,
ahol tartózkodott, hogy felkérjék a
magyar trónról lemondó nyilatkozatának kiadására. A lemondó nyilatkozat jelentette a magyarországi
politikai elit számára a továbblépés
törvényes lehetőségét. A megtört
király hosszas vívódás után nem
mondott le a trónról, csak uralkodói jogainak felfüggesztését foglalta
írásba.
Károlyi József gróf egy évvel
korábban, 1917 júliusában kapta
meg főispáni kinevezését IV. Károly
királytól. Ráeszmélt arra, hogy

„leszámolást” helyeznek kilátásba,
Bécsbe menekült, hogy ott várja ki
az események letisztulását.
A születési rendellenessége miatt a
normális gyermekkortól megfosztott, rangtársai között mindenkor
mellőzött Károlyi Mihály gróf –
akit még IV. Károly király kért fel
kormányalapításra – jól-rosszul
cselekedett. Trianonért nem lehet
egyedül őt felelőssé tenni. Tekintetbe kell venni a sértődött Clemanceau-nak a monarchia szétzúzására
irányuló bosszúját, az oroszországi
palackból kiszabadult szellemet és
a lázongó tömegek valódi, megoldatlan nyomorát, valamint született tehetségének mértékét. Az ő
politikája már csak okozata volt
annak az oknak, a háborúnak, amit
nem Károlyi Mihály idézett elő. És
nem is IV. Károly. A tragikus következményeket pedig a legyőzöttek
szemszögéből előre nem láthatta
senki.
Az ország király nélküli királysággá
lett. A magyar alkotmány rendbetétele nem volt könnyű. Károlyi
József, a Czirákyak és mások a jogfolytonosságban, a Szent István-i
elvekben hittek, és támogatták a
királyt a visszatérésben. Károlyi
jelen volt mindkét alkalommal,
amikor a király megkísérelte a vis�szatérést. Jelen volt Madeirán is, IV.
Károly halálakor, majd az özvegy
királyné és gyermekeinek spanyol-

Czirákyt, hogy mutassa meg
ménesét. A ménes kint volt a tarló
felé. Hajtókocsival mentek, Cziráky
György is velük tartott. A tiszta,
kék égből már vörösen bukott alá a
nap, sötétbarnán húzódott feléjük
a Rába erdeje. Egy repülőgép keringett felettük. Amint közelebb és
közelebb ért, kirajzolódott szárnyain két szám: 59-66. Solferino és Königgrätz, a monarchia két végzetes
csatavesztésének évszáma. A gép
leszállt, hatalmas porfelhő csapott
fel a tarlóról. Egy csikós szaladt
Cziráky grófhoz, a repülőgépből őt
hívta magához az ismét bejelentés
nélkül érkező király, akinek szent
hite és meggyőződése volt, hogy
kötelessége elfoglalni a magyar
trónt, és minden eszközt meg kell
ragadni ennek megvalósításához.
A Budaörsnél lezajlott események
után ellenséges fegyveres erővel
kísérték a királyi párt ellenséges
hajóra, hogy egy távoli szigetre
vigyék, ahonnan nem érhető el
könnyen Magyarország. November
19-én, alapos tengeri vihar elszenvedését követően érkeztek meg
Madeirára. Semmiféle hivatalos
fogadtatás nem volt. A sziget
lakosságának meleg rokonszenve
spontán fogadtatást eredményezett
a parton virágokkal, éljenzéssel,
tisztelettel. Ott állt a polgármester
és a püspök is. A sziget fővárosában, Funchalban a Ried Palace
Hotel Villa Victoria szállást bocsátották a királyi pár rendelkezésére.
A szállás modern, tiszta, gyönyörű
fekvésű, emeletén húsz szalonnal.
A kicsi kert kerítésénél állandóan
kíváncsiskodók álltak, a kirándulóhajók vendégei is turistalátványosságként tekintettek rájuk. Az
egész hotel a rendelkezésükre állt.
A királyi pár vagyona Svájcban
maradt, félő volt, hogy nem tudják
kifizetni a szállás magas költségét.
Senki nem törődött azzal, hogy
a száműzetésben miből fedezik
megélhetésüket. A királyt végül
egy helyi bankár segítette ki lakásgondjából, felajánlva sógorának

Fotó: Magyar Nemzeti Levéltár

országi tartózkodása alkalmával,
hogy önzetlenül segítse a királyi
családot.
1922. augusztusában a fehérvárcsurgói kastélyban lévő dolgozószobájának íróasztalához ült
Károlyi József, és lejegyzetelte
madeirai útjának friss emlékeit.
Saját szavaival élve tollát nem politikai ambíció vagy a nagyravágyás
vezette, hanem az őseitől örökölt
hagyományos királyhűség és az a
szándék, hogy a hozzá hasonlóan
legitim gondolkodásúak hiteles
képet kapjanak utolsó királyunk,
IV. Károly életének tragikus
végéről, másokban pedig a királyhűség hamvadó érzelmeit kívánta
lángra gyújtani. Munkáját egyetlen
fiának, Károlyi Istvánnak ajánlotta.
1996-ban a feljegyzéseket a család
nyilvánosságra hozta. Most, hogy a
Móri-árok kastélylakóit felidéztem,
időszerűnek érzem Károlyi József
papírra vetett emlékeit is megosztani. Habsburg Ottó szavai illenek
ide: „Aki nem tudja, honnan jött,
nem tudhatja, hová megy, mert azt
sem tudja, hogy hol van.”
1921 húsvétján éppen Semmeringben tartózkodott családjával. Az
ünnepekre bementek Bécsbe, ahol
már várta a hír: a király Szombathelyre érkezett. Húsvéthétfőn a
Balaton expressz-szel Szombathelyre sietett. A királytól kapott
megbízás értelmében Budapesten
kellett szétnéznie, hogy a miniszterelnökségen megtudakolja,
bevonulása esetén milyen fogadtatásban részesülne. Károlyi József
rövid úton meggyőződött arról,
hogy Pesten szívesebben vennék,
ha a király visszautazna Svájcba.
Andrássy Gyula hasonlóan vélekedett. Cziráky József gróffal együtt,
aki Vas megye főispánjaként
működött akkor, kinyilatkoztatták,
hogy megválnak főispáni tisztségüktől, mivel mindkettőjüket maga
a király nevezte ki erre a posztra.
A lemondást a király nem fogadta
el. Kisebb gondja is nagyobb volt
ennél. E húsvéti összejövetelen

A Székesfehérvári Friss Újság 1914. július 28-án, kedden arról számol be, hogy a kaszárnyákban nem férnek el a katonai szolgálatra behívottak, sokan magánházakba szorultak

más fontos döntésre nem volt idő, a
király visszautazott Svájcba.
1921. október 20-án Cziráky József
Dénesfán harmadik fia keresztelőjére készült, mely eseményre
Károlyi József keresztszülőként
volt hivatalos. A keresztelő után,
délután három órakor kérlelte

a hegy oldalában lévő kisebbfajta
nyaralóját nyári tartózkodásra. A
hűvösebb időszakban lakhatatlan
volt a ház, nem lehetett fűteni. A
király a szállodai költségek miatt
februárban felköltözött a hegyre,
pedig akkor az időjárás erre még
nem volt alkalmas.
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közéleti hetilap

Frontról hazatérő katonák 1918 őszén

A királyi gyermekek eközben
Svájcban éltek Mária Terézia főhercegasszonnyal, a nagymamával. A
királyné egyedül mehetett értük.
Február másodikán érkeztek meg a
gyermekekkel Madeirára. Február
közepén kiutazott Madeirára a
személyzet többi tagja is, közöttük
a magyar Zámboki főtisztelendő, a
tiroli tanító, az udvari sofőr feleségével, a kulcsárnő és a szobalány.
Mivel Károlyi József legutolsó találkozásukkor biztosította a királyt
arról, hogy bármikor rendelkezésére áll, számíthat szolgálataira, a
király kíséretéhez tartozó Hunyady
gróf Madeiráról táviratban értesítést küldött, hogy kéri látogatását a
szigeten. Károlyi 1922 februárjában
Madridba utazott, a spanyol király
segítségével beszerezte a szükség
vízumot, és Lisszabonban felszállt
az angol kirándulóhajóra, amely
a Kanári-szigetek felé indult. Március 20-án érkezett meg a királyi
családhoz.
Madeira hegye, a Monte speciális
klimatikus viszonyokkal rendelkezik, amire nem készítették
fel a száműzötteket. Madeirán a
tüdőbetegségek amúgy is veszélyesek, de most a spanyol betegséggel járványszerű helyzet állt
elő, amit a szigeten eltitkoltak.
Károlyi József érkezésekor a király
már belázasodott. A beteg királyt
Apponyi Albertné húga ápolta.
Etelka, Félix és Károly Lajos királyi
gyermekek is hamarosan megbetegedtek tüdőgyulladásban. A
királynál tompa hangú helyet talált
az orvos a tüdőn. Március 22-én a
folytonos magas láz mellett a jobb
felső tüdőben kiterjedt a gyulladás.
27-én már kétoldali tüdőgyulladást
diagnosztizáltak nála. Este a király
önkívületi állapotban beszélt, a láz
felszökött negyven fok fölé. Halálos
ágyán az oltári szentség után vágyódott. Zámboki főtisztelendő látta el útravalóval, ágyánál gyermekei
imával búcsúztak el tőle. Április
elsején a király visszaadta lelkét a
teremtőnek. Három orvos készítette fel a ravatalra. A szívét kivágták,
az ereibe mészoltást alkalmaztak.
A madeirai kéttornyú templom
kereszthajójának jobb szárnyában
helyezték el koporsóját. Az esti
csöndben még benne rezgett a

százegy ágyúlövés, amit a sziget
két erődje adott le a halott uralkodó végtisztességeként. A király
halálára csak a magyar kormány és
Horthy kormányzó részvéttávirata
érkezett meg. A királyné ekkor már
előrehaladott terhes volt.
A spanyol király sürgönyzött, hogy
a halott király családját országába
várja. A pardói királyi kastélyt
jelölte ki a család számára. Az évek
óta lakatlan kastély Madridtól húsz
kilométerre fekszik. Május 14-én
a spanyol hajótársaság elnökének
utasítására egy Dél-Amerikából
jövő spanyol óceánjáró vette fedélzetére a királyi családot és kíséretét, majd költöztette át Madeiráról
Spanyolországba. Május 20-án tette
a lábát Zita királynő ismét Európa
földjére. Udvari különvonattal
várták őket, melynek minden
állomásán katonai díszőrség adta
meg a tiszteletet. Izabella orléans-i
hercegnő beszállt a vonatba. Az
udvari szalonkocsik másnap
délelőtt tizenegy órakor érkeztek
meg Madridba. Ott várta a spanyol
király feleségével és gyermekeivel.
A királyné a spanyol királlyal indult
az új élet első állomása, a pardói
kastély felé. Pár hét múlva megszületett Erzsébet nevű kislánya, aki
IV. Károly posztumusz gyermeke.
A néhai király Ottó nevű elsőszülött gyermekének, az „örökös
királynak” magyar neveltetése érdekében Károlyi József vállalta, hogy
két évre kiköltözik családjával és
szűkebb háztartásával – nevelőnő,
háztartási alkalmazottak – a királyi
család mellé. Elkísérte felesége
és a négyéves kisfia, aki a királyi
gyermekek játszótársa lett. A kint
tartózkodás teljes költségét a gróf
viselte. 1924 szeptemberétől 1926
nyaráig tartott a küldetés, mely
alatt a királyi gyermek tanulmányaira figyelt. A kétéves kint tartózkodás megterhelte a családi költségvetést, ezért hazatérve szigorú
takarékoskodásra kényszerültek. A
fehérvárcsurgói kastélynak ezután
csak az egyik szárnyát használták.
Nem sokkal később a gróf csontrákban megbetegedett, és 1934-ben
elhunyt. Gyermeke a második
világégést követően osztozott rangtársai sorsában. Hosszú száműzetésben Párizsban hunyt el.
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Tájház tündérkerttel

2017. október 19.

Helyrehozhatják az Almási-pincét

Látrányi Viktória

Képek: Tar Károly

Az Almási-pince megmentésre vár. Az egykori
virágzó szőlő- és borkultúra egyik még lábon
lévő szimbóluma azonban úgy tűnik, jó kezekben van, egészen különleges tervei vannak vele
a tulajdonosnak, ugyanis a Krasznai utcában
található pince és présház rendbehozatalát
tervezik. Az elképzelések szerint egy tájház
jellegű közösségi teret hoznának itt létre, egy
„tündérkerttel”. A program részleteiről és a
tervekről kérdeztük Horváth Miklós Csabát, a
terület önkormányzati képviselőjét.

Az utolsó öreghegyi présházak
című korábbi írásunkban is említettük, hogy számos présház és pince
vár még megmentésre az Öreghegyen. Ezek közül az egyik, talán
legértékesebb épület a mára már
letűnt évezredes szőlő- és borkultúra szimbóluma, egyben mementója,
az Almási-pince.
„Arra gondoltam, hogy itt egy tájház
jellegű közösségi házat tudnánk kialakítani. Elég nagy a terület, így az elképzelés az, hogy az úgynevezett Tündér-

Tudjon meg többet az Almási-pincéről! Nézze meg videónkat a Fehérvár Televízió honlapján, és
kattintson az fmc.hu oldalra még több érdekességért és helyszíni fotókért!

kert-akcióban szeretnénk részt venni és
azokat a régi gyümölcsfákat újratelepíteni, melyek régen is jellemzőek voltak
az Öreghegyre. Az akcióba a Kossuth
iskolát, a Püspökkert Óvodát, tehát a
gyerekeket is bevonnánk.” – mondta
el Horváth Miklós Csaba.
Az Almási-pince több száz éves.
Biztos, hogy az 1700-as években
volt már itt pince. Az épület présházként, később pedig nagysága
alapján valószínűleg rövidebb-hos�szabb ideig lakóházként is szolgált. 1829-ben Wüstinger József
felmérte az Öreghegyet, így a
présházak, a telkek szinte centire
pontos meghatározással térképre
kerültek. Mintegy három hektáros
birtok volt ez annak idején, s mint
Öreghegyen mindenütt, itt is volt
szőlő, borászat, sőt valószínűleg
gyűjtőpinceként is működhetett a
birtok annak idején. A ház környéke elvadult, de ha végigsétálunk a
környékén, érezzük és tapasztaljuk
azt a különleges atmoszférát, ami
körülöleli a helyet. Maga a pince
jó állapotú, egyetlen helyen vár javításra, ugyanis a két pinceszakaszt
összekötő rész részlegesen beszakadt. A ház állapotáról azonban ez
már nem mondható el: az épület
beázik, teteje beszakadt.

Rejthet még titkot a különleges hangulatú pince

„Elsősorban a tető kérdését kell megoldani, statikusnak, faanyagszakértőnek
kell megvizsgálni, hogy mennyire
használható fel a faanyag. Biztos lesz
részszerkezet, amit cserélni kell.” –
mondta el kérdésünkre Csutiné
Schleer Erzsébet. Az építészmérnök, műemléki szakmérnök szerint
érdemes lenne a régészeknek is
megnézni majd a területet. Régebben Siklósi Gyula professzorral is
bejárta már a pincét, akkor arról beszéltek, hogy a kétféle pince közötti
kőfal sok titkot tartogathat még.

Papírgyűjtéssel népszerűsítik a szelektív hulladékgyűjtést
A Depónia versenyt hirdetett az intézmények között
Novák Rita

A hetedik cések például egy egész
teherautónyi újságot hoztak a papírgyűjtésre. A megmozdulást a fiatalok
a környezetvédelem miatt tartják
fontosnak: „Imádom a természetet, és
a fákat is szeretem óvni. Egyszerűen
elképesztő, hogy biológiaórán miket
tanulunk az állatokról!” – fogalmazott
egyikük.
A papírgyűjtésben régóta élen jár
a Tóparti. Szászi József pedagógus inspirálására a diákok több
tonnányit szednek össze évről
évre: „Kecsegtető, hogy némi pénzt
is tudunk ezzel nyerni a diákok
számára, de természetesen a

Kép: Tar Károly

Egyre több iskola csatlakozik a Depónia által
szervezett papírgyűjtéshez. Múlt hét szerdán
a tópartis diákok többsége úgy döntött, hogy
egy-egy köteg újságpapírral megy iskolába.

Szemétnek tűnik, de ez csak hulladék
legfontosabb nem a pénz, hanem
a tudatformálás. Nemcsak tanítani
kell a környezetvédelemről, hanem

tudatosítani kell, hogy ők maguk is
tehetnek érte!” – fogalmazott Szászi
József.

A papírgyűjtési versenyben egyre
több intézmény vesz részt, az őszi
kampányhoz összesen hatvanegy
óvoda és iskola csatlakozott már,
és az akció egészen a téli szünetig
tart – tudtuk meg Polónyi Dórától,
a Depónia PR-vezetőjétől: „Amit gyűjtünk, az a vegyes papírhulladék. Ide
tartozik a szórólap, a könyv, az újság
illetve a lapjára hajtott karton. Ami
viszont nem gyűjthető, az a tojástartó, az italos karton vagy például
a műanyaggal vagy fémmel tűzött
papírdosszié.”
Tavasszal az óvodások és az iskolások
összesen 232 tonna papírhulladékot
gyűjtöttek össze. Azok az intézmények, melyek csatlakoznának a
gyűjtéshez, az ovisuli@deponia.hu
e-mail-címen jelentkezhetnek!
További információ a Depónia Nonprofit Kft-ről:
www.deponia.hu

Székesfehérvár ad otthont a jövő héten az Országos Gyermekdiabetológiai Konferenciának. Közismert az a sajnálatos tény, hogy
Magyarországon és a világon is egyre több a cukorbeteg gyerek.
Az október 26-án kezdődő konferencia témái között érdekes
esetismertetések és a diabetológia aktualitásai szerepelnek.

A gyermekdiabetológia legkiválóbb képviselői,
orvosok, szakápolók, dietetikusok, pszichológusok vendégeskednek három napot a városban,
hogy a legfontosabb kérdésekről tanácskozzanak. A kongresszus szervezője a székesfehérvári
Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület.
Jó ha tudjuk, hogy az 1-es típusú cukorbetegség
jelentkezhet akár pár hónapos gyereknél is,

kisded vagy kamaszkorban. Az immunrendszer valamilyen okból ellenségként azonosítja
az inzulintermelő sejteket, és pusztítani kezdi
őket. Feltételezhető a genetikai hajlam, a vírusok szerepe, az autoimmun eredetet.
A 2-es típusnál a betegség megjelenése bizonyos rizikótényezők megléte esetén várható.
Ilyen az elhízás, a magas vérnyomás vagy a
cukorbetegség előfordulása a családban. Nem
pusztulnak el az inzulintermelő béta sejtek,
de ennek ellenére nincs megfelelő inzulinhatás. A cukorbeteg gyermeknek és a szülőnek
rendkívül jól kell ismernie a betegségét, hogy
a kezelésben aktívan részt tudjon venni.
Fontos a diéta, a megfelelő inzulinkezelés, a
helyes életmód.
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Rendszeres testmozgással megelőzhetjük!
László-Takács Krisztina
Október huszadika fontos dátum, hiszen
sokakat érintő betegségre hívja fel a figyelmet.
Ekkor van ugyanis a csontritkulás világnapja.

A csontritkulást, melyet néma
járványnak is neveznek, sokáig a
menopauzán átesett nők betegségének hitték, azonban mára
bebizonyosodott, hogy a férfiakat is érinti. A csont folyamatos
átalakuláson megy keresztül, épül

és bomlik. Ha ez az egyensúly
felborul, felerősödik a csontvesztés,
ami csontritkuláshoz vezet, a törési
kockázat megnő. „A fizikai aktivitás hiánya óriási rizikófaktort jelent,
rendszeres testmozgással megelőzhető
a csontritkulás, valamint megállítható
a csontvesztés folyamata.” – tudtuk
meg Turánné Deák Évától, a Fejér
Megyei Osteoporosis Klub elnökhelyettesétől. A klub az országban
egyedülálló módon a Széchenyi u.
5-7. sz. alatt munkanapokon napi
öt órában áll a rendszeres gyógytornát igénylők rendelkezésére.

Királykút
Gyógynövény Szaküzlet

Őszi akciónk

az egészséges immunrendszerért:
• C-vitamin 1x1
1000 mg+D3+csipkebogyó 50x retard tabletta
1.550 Ft helyett 1.250 Ft

Fotó: Kiss László

Fókuszban a gyermekdiabetológia
Látrányi Viktória

FehérVár

Egészség

közéleti hetilap

A Fejér Megyei Osteoporosis Klub negyvenöt
perces foglalkozásait szakmailag magas
szintű, nagy tapasztalattal bíró gyógytornászok vezetik

• C-vitamin 1x1
1000 mg+D3+csipkebogyó 60x rágó tabletta
2.400 Ft helyett 1.990 Ft
• C- vitamin vitamintár
1000 mg 30x tabletta
850 Ft helyett 680 Ft

Az akció 2017. október 10-től a készlet erejéig tart.
Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Királykút Ln. 18.
(Berényi út mentén az ABC mellett)

Telefon: 22/314-855

www.kiralykutgyogynoveny.hu

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

ŐSZI AKCIÓNK:
fül-orr-gégészeti
első vizsgálat árából
30% kedvezmény!
Szakorvosaink:
Dr. Kollár Edit • Dr. Fellegi Veronika
Az ajánlat 2017. szeptember 21-től visszavonásig érvényes.

V É RV É T E L
MINDEN NAP
H-CS: 8-9,
P: 7-9
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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A Videoton a legértékesebb magyar cég
Wéhli Regős Dóra

Két hónapon keresztül több mint
háromszázötven hazai cég mérlegét
figyelte a magazin. Így született meg
a száz legértékesebb magyar kézben
lévő vállalat listája. A Videoton értéke
valamivel több mint 212 milliárd
forint.
Mint a Videoton Holding Zrt.vezérigazgatója, Sinkó Ottó elmondta,
soha nem merült fel, hogy külföldi
befektetőnek adják el a céget. Két
alkalommal gondolkoztak el azon,
hogy tőzsdére viszik, de ezt elvetették, illetve felmerült az összeolvadás
lehetősége egy amerikai vállalattal,
de végül nem találták meg a közös
hangot. Mindezek együttesen erősítették meg a Videoton vezetését abban, hogy regionális cégként, magyar
tulajdonban működjenek tovább.
A 2008-as válság más vállalatokkal
ellentétben nem gyengítette, hanem
erősítette a céget: „A válság olyan
értelemben jelentős mérföldkő volt az
életünkben, hogy az igazán dinamikus

Kép: Megyeri Zoltán

Fehérvári a legértékesebb, teljesen magyar
tulajdonban lévő cég – derül ki a Forbes
összeállításából. Az üzleti magazin a száz
legértékesebb, teljes egészében magyar kézben
lévő vállalatot mutatta be. A lista első helyére
a Lakatos Péter, Sinkó Ottó és Széles Gábor
érdekeltségébe tartozó Videoton került.

Szorgalom és kitartó munka – ez a Videoton sikerének titka

fejlődés akkor kezdődött el. Mi a válság
óta megdupláztuk az árbevételünket,
és a létszámunk is jelentősen nőtt.” –
fogalmazott a vezérigazgató.
A székesfehérvári vállalat az ország
tizenharmadik legnagyobb munkaadója. Tavaly kétszáz fővel bővítette
munkavállalóinak létszámát, így most
tízezer-négyszáz embert foglalkoztat.

A kilencvenes évek adták a lendületet
Érdekesség, hogy a százas listán szereplő cégek negyvenöt százaléka 1990 és 94
között alakult – bár egy részük már a rendszerváltozás előtt is létezett. Ez azt jelenti,
hogy a 2017-ben legértékesebb vállalkozások majd fele legalább huszonöt éves,
feltörekvő információtechnológiai cégeket például alig találunk köztük. A legnagyobbak a rendszerváltáskor kezdték, ugyanakkor az is igaz – és ezt éppen az exporthányad mutatja – hogy közülük sokan megértették, ha nem nyitnak a külpiacok felé,
akkor lőttek a versenyképességnek és a növekedésnek.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím
(Székesfehérvár)
Sarló u. 12. V/6.
Tolnai u. 8. fsz. 3.

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

54 m2
58 m2

2
2,5

összkomfortos
összkomfortos

29.700,39.150,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben
az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről,
jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi
nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából
nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-0113118300100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon
10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést
követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A
pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati
eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett
pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

A Depónia Nonprofit Kft. azonnali belépéssel keres
munkatársat TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ munkakörbe
Munkavégzés helye:

Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Telep

Feladatok:

• Multiliftes- és láncos konténer szállító, valamint billencs tehergépkocsi telepen belüli üzemeltetése
• Homlokrakodó és targonca alkalmi használata

Elvárások:

• C, E kategóriás jogosítvány
• Minimum 3 éves gyakorlat
• Pontosság, önállóság

Előny:

• gépkezelői jogosítvány: 4374 (konténeremelő), 3324 (vezetőüléses
targonca), 4511 (homlokrakodó) gépcsoport kódszámmal

Amit kínálunk:

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés
• Szakmai képzések
Szakmai önéletrajzokat 2017.11.17-ig várjuk a
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.
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Kovács V. Orsolya

Irén és imádott kertje

Hogyan kezdődött a növények iránti
szenvedélye?
Édesanyám is nagyon szerette a növényeket, gyűjtögette őket gyerekkoromban a kertünkben. Engem
már akkor is érdekeltek, és amikor

Fotó: Horváth Renáta

Tündéri botanikus kert bújik meg
az egyik öreghegyi családi ház
udvarában. Nyáron ezerkétszáz
cserépben burjánzanak itt a világ
minden tájáról érkezett, színpompás növényritkaságok. A kert lelke
Szöllősiné Irén, aki a Kertbarátok Egyesületének alelnökeként
a szívén viseli a szárazréti és a
palotavárosi közösségi kertek
szépülését is. Otthonában pedig
igazi mesebirodalmat alakított ki.
Amint beléptem a kapun, és mutatta sorra, büszke szavakkal illetve udvarának díszeit, azt éreztem,
mintha egy mesekönyv szereplőit
sorolná fel nekem. Japán naspolya,
ezüst zuhatag, kanári-szigeteki
hajnalka, kései végzetfa, majomkenyérfa, szarvasagancspáfrány,
chilei tölcsérjázmin, argentin
pillangófa, új-zélandi karácsonyfa,
óriás aranykehely, himalájai gyömbérliliom...

Fotó: Kovács V. Orsolya

Szöllősiné Irén kertje az Öreghegyen igazi
meseország. A székesfehérvári Kertbarátok
Egyesületének alelnöke ugyanis több mint
ezer cserép különleges növényt gondoz óvó
szeretettel a saját udvarán. Miközben körbevezetett közöttük, elmesélte a történetüket is,
no meg unszolásomra egy kicsit a magáét is.

növények magjait a hűtőben
csíráztatom, mert hidegsokkra van
szükségük. Kertészeti vásárokon
is szerzek be palántákat, magokat.
Megesett, hogy az osztrák virágkiállításon vettem egy különlegességet, amiről kiderült, hogy magyar
nemesítőtől származik. Vele is
felvettem a kapcsolatot. De valóban rengeteg növényt köszönhetek
az utazásainknak. A környező országok mellett vannak növényeim
Görögországból, Törökországból,
Marokkóból, Tunéziából, Jordániából, Madeiráról, az Azori-szigetekről. Ha külföldön járunk, szeretek
kimenni a piacra, ott kutatni a
helyi növények között. Veszek
egy-egy szem gyümölcsöt például,
és hazahozom a magját. Mert ha
itthon vetem el, saját földbe, ezt a
klímát szokja meg kezdettől, akkor
sokkal inkább megmarad, mint ha
a kész növényt hoznám. De árulnak palántákat is piacokon, időnként olyan formában is vásárolok.

Amikor hazahozok egy-egy kis
növényt, lepermetezem rovar- és
gombaölővel, és két-három hétre
karanténba teszem. Egy különleges szerzeményem az Azori-szigetekről hozott sárkányvérfa. Abból
ott több száz éves fákat is láttam,
úgy, hogy egyszerre virágzott is, és
az előző évi, már megszáradt magok is rajta voltak. Rengeteg volt,
próbáltam magot hozni belőle. De
olyan magasan volt, hogy sehogy
sem értem el. Már az utazás utolsó
napján jártunk. Így hát megpróbáltam megértetni a kertésszel,
mit akarok, de csak ingatta a fejét,
hogy nem, nem! Már majdnem fel
is adtam, amikor a földön elhúzta
a növények leveleit, és alatta tele
volt öt-hat centis palántákkal,
abból adott nekem. De van olyan
is, amit Srí Lanka szigetéről,
Amerikán keresztül hozott egy
ismerősöm.
Akadnak követői is ebben a szenvedélyében?

Ennyi növény gondozási tudnivalóit
hogyan tartja fejben?
Van egy regiszteres füzetem, bár
azt inkább a latin nevek miatt
vezetem, mert nem mindegyiket jegyzem meg elsőre. De
azt, hogy milyen gyakran kell
öntözni, hogyan kell gondozni
őket, egyszerűen megtanultam. Amikor beszerzek egy-egy
növényt, rögtön utánanézek az
interneten. Illetve van Flora lexikonom, a világ legnagyobb kertészeti enciklopédiája, amiben
körülbelül huszonötezer növény
található képekkel és leírással.
Ha kíváncsi vagyok valamire,
elkezdem lapozni – olykor a
huszonnégyezrediknél találom
meg, amit keresek.

a szülői házból elkerülve egy ideig
panellakásban éltünk a férjemmel, az nyűgös időszak volt. De
ott sem tudtam lemondani arról,
hogy minél több szép virág vegyen
körül. Amikor harminc éve ezt a
házat megépítettük, és elkezdtünk
utazgatni, szépen, fokozatosan gyarapodott a gyűjtemény.
Tényleg ezerkétszázféle növény van
itt?
Ezerkétszáz cserép van, de nem
annyi fajta! Akad, amiből három
cseréppel is tartok. Ugyanis a
különlegesekből szeretem, ha
van egy tartalékom, hiszen nehéz
beszerezni őket.
Általában külföldről hozza őket?
Rendelek magokat az interneten is. Előfordul, hogy a trópusi

Fotó: Szöllősi Irén

A kert végében álló üvegházat nyáron szinte eltakarják a növények

Télen-nyáron virágzik valamelyik növény

Portré

Az interneten rengetegen vannak.
Létezik egzotikus növények csoportja a Facebookon, virágmániások csoportja, kertbarátok…
Csereberélik is a növényeket?
Persze, csak az a baj, hogy én
nehezen tudok cserélni, mert nem
sokaknak van ekkora gyűjteménye.
Igazi művészet lehet ennyiféle
éghajlatról származó növényt életben
tartani.
Van két üvegházam, oda hordom
be a téli hónapokra az összes
növényt. Az egyikben van egy kis
fűtés, de tizenhárom-tizennégy fok
a maximum, mert télen szüksége
van a növényeknek is pihenésre. A
másikban nincs fűtés, ott tárolom a
leandereket meg a télálló növényeket. Ezeket csak az ónos esőtől kell
megvédeni, zárt helyre tenni, de
egyébként hidegben vannak télen.
Egyedül cipeli be az összes növényt?
Mindent. Ugyanis én tudom, mit
hova kell tenni, és mikor van itt az
ideje, hogy bevigyem. Már szeptember végén elkezdem behordani, télre
már lépni sem lehet tőlük odabent.
Ráadásul folyamatosan cserélgetni
kell, hogy mi, hova kerül. Ezt a férjem nem tudja, én tartom fejben.
Ilyen sok növény között talán naivan
is hangzik a kérdés, de van kedvence?
Mindig a legújabb!
A legtöbb idejét itt tölti a kertben?
Dehogyis! Nyugdíjasklubba is járok, a Kertbarát Egyesület alelnöke
vagyok, a szárazréti és a palotavárosi közösségi kert is hozzánk tartozik. Azon kívül van egy nagyobb
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Fotó: Szöllősi Irén

közéleti hetilap

A datolyaszilvafa első termése a napokban érik

telkünk is szőlővel, gyümölcsössel,
ott is akad dolog bőven. Meg persze főzök minden nap.
Valahogy mégis a legtöbb elfoglaltsága
a növényekhez kötődik. A tévében
is leginkább kertészettel kapcsolatos
műsorokat néz?
Inkább úgy fogalmazok, hogy azokat biztosan nem hagyom ki!

Van még más, a szívéhez hasonlóan
közel álló kedvtelése is?
Mindjárt fölmegyünk, és megmutatom a kávé- és teakiöntő-gyűjteményemet! Majdnem négyszáz
darab van belőle. Az emberek
a készletből legtöbbet a csészét
használják. Így azok szép lassan
elfogynak, eltöredeznek, a kiöntők

pedig megmaradnak. Jobbra-balra
rakosgatják, sajnálják kidobni.
Én pedig szépen összegyűjtöm és
megőrzöm őket.
Sokat kávézik is?
Legfeljebb naponta egy kávét
iszom. Csak gyönyörködésre tartom ezeket a különleges porcelánokat.
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Beragadt a rajtnál az Alba Fehérvár

Somos Zoltán
Lejátszotta első meccsét a FIBA Európa-kupa
csoportkörében az Alba Fehérvár. Bár sok a sérült
a csapatnál, nemcsak ez volt az oka a Bnei Herzliya
elleni vereségnek.

amerikaiakkal, és erős bajnokságból
érkezett. Így aztán mindenki érdeklődve várta, mire megy ellene a szerdai
meccsen Dzunics Braniszlav csapata.
A bajnoki előjelek nem voltak kedvezőek, hiszen hétvégén Zalaegerszegen,
az addig háromból hármat vesztő ZTE
ellen egy utolsó pillanatban kapott kosárral vereséget szenvedett az Alba. Pedig az előző szezonban éppen az ilyen

megnőtt a sikeres kísérletek eleinte
bántóan alacsony száma. Az utolsó
másodpercben aztán az addigi legszebb
kosár is megszületett: Markovics egy
lábról felugorva, futtából eleresztett
triplája vágódott be a palánkról. Ezzel
együtt hátrányban volt a támadásban
bizonytalan Alba, bár a Herzliya sem
mutatott semmi extrát. Ebből a második félidőre annyi változott, hogy a ven-

kiélezett végjátékok megnyerése volt a
bajnok erejének bizonyítéka. Kérdés,
most vannak-e az akkorihoz hasonló
nyerő karakterek a fehérvári légiósok
között, akik közül a Herzliya ellen Hill,
Harris és Macon volt bevethető.
Az első félidőben úgy tűnt, egyik
csapat sem végzett alapos dobóedzéseket, bár a szünethez közeledve azért

dégek szépen összeszedték magukat,
támadásban türelmesen játszva és jól
dobva szétzilálták az egyre bizonytalanabb Albát. Bántóan hiányzott egy vezér
a pályáról fehérvári mezben, reméljük,
a sérültek visszatérésével meglesz. Így
93-74-re a Herzliya győzött, márpedig
ennél csak nehezebbnek ígérkező mec�csek várnak a mieinkre a kupában.

Fotó: Simon Erika

Javasasszonyt nem szerződtetett a
klub, de talán anélkül is lekerült
végre a rontás a csapatról – remény-

Balázs ügyvezető elmondása szerint
Simpson a héten végre edzhet, Lóránt
is a visszatérésén dolgozik, és talán
Fenner bordarepedése is gyorsabban
gyógyul majd az átlagosnál, még egyikük sem játszhatott az izraeliek ellen.
Nincs könnyű csoportban a magyar
bajnok, mely a Bajnokok Ligája selejtezőjéből esett ki, de a FIBA Európa-kupában is hasznos tapasztalatokat

Markovics Luka tizenegy ponttal zárt az izraeliek ellen

kedve beszéltek a sérültek állapotáról
az Alba Fehérvár hétfői sajtótájékoztatóján. Amelynek apropója amúgy
az Európa-kupa csoportkörének rajtja
volt, hiszen szerdán az izraeli Bnei
Herzliya ellen megkezdte szereplését a tavaly sikerrel abszolvált
szakaszban az Alba. Még mindig
igen tartalékosan, mert bár Simon

gyűjthet. Nemzetközi rutin tekintetében a tavalyi szerepléssel együtt elmarad a belga Charleroi vagy a fehérorosz
Cmoki Minszk mögött, márpedig ezek
az ellenfelek lesznek a fő riválisok a
továbbjutást érő első két helyért folyó
harcban a papírforma szerint.
Persze a Herzliya lebecsülése is hiba
lenne, mert az izraeli csapat tele van

Kaiser Tamás
Végre megmozdult valami, és összességében
magabiztos győzelmet aratott az Alba Fehérvár
KC. Deli Rita gárdája Debrecenben nyert két
góllal.

A Kisvárda és a Vác elleni egygólos
hazai vereségek után sokan azt
gondolták, elátkozták erre az évre
az Alba Fehérvár KC-t. Az azonban
a korábbi meccseken is látszott,
hogy több van a gárdában, mint
amit eddig mutatott.
Nos, ez Debrecenben – ott, ahol
sosem könnyű győzni – végre kijött
a csapatból. A keretben már ott volt
a múlt héten igazolt brazil kapus,
Flavia Gabina, Gorsenyina meg ott
folytatta, ahol a Vác ellen abba-

hagyta – akkor tizenhárom találatig
jutott, szerdán kilencig.
A meccs elején nem igazán tudott
ellépni egyik gárda sem a másiktól,
de a Fehérvár negyedóra után rákapcsolt, és bő tíz perccel a szünet
előtt már öttel is vezetett. A félidőre
ebből négy maradt meg (13-17).
A második játékrészben majdnem
tizenöt perc kellett a Lokinak,
mire kettőre tudta csökkenteni a
különbséget, de ennél közelebb
már nem került ellenfeléhez a hazai
gárda. Bő egy perccel a vége előtt
négygólos fehérvári előnyt mutatott
az eredményjelző, így nem kellett
aggódni. Az Alba Fehérvár KC végül 27-25-re nyert Debrecenben, és
ezzel második vendégsikerüknek
örülhettek Májerék.

Fotó: Kiss László archív

Idegenben már megy!

Olga Gorsenyina góljai ezúttal nem voltak hiábavalók

Tizenkét forduló után a tizenkettedik helyen
áll az EBEL-ben a Fehérvár AV19. A magyar
együttesnél nem ilyen szezonkezdetben
reménykedtek, így Szélig Viktor szerint
mindenképpen javulásra lesz szükség, mielőtt
még túl késő lenne.

Pénteken Grazban, vasárnap pedig
hazai jégen, az Innsbruck ellen
szenvedett vereséget a Fehérvár
AV19. A csapat így tizenkét forduló után tizenegy ponttal a tabella
tizenkettedik helyén áll. Nem
felelőtlenség kijelenteni, hogy az
eddigi szereplés mindenképpen
csalódást keltő.
„Az biztos, hogy nem lehetünk elégedettek az eddigi tizenkét mérkőzéssel!”
– kezdte értékelését Szélig Viktor
a klub hivatalos honlapjának. –
„Azzal sem, ahol most vagyunk, és
amilyen eredményesen játszunk. Több
beszélgetés is lezajlott a játékosokkal,
az edzői stábbal. Úgy érezzük, hogy
az akarással, motiváltsággal, hozzáállással nincs probléma. Amivel
kapcsolatban hiányérzetünk van, az
egyértelműen az eredményesség és a
mutatott játék képe.”
A szezon előtti célok nem változtak a korábbi évekhez képest,
de ahhoz, hogy ezt el is érje a
fehérvári gárda, mindenképpen

Javulni kell!
javulásra lesz szükség: „A tavalyi,
nem túl jól sikerült év után a fél
csapat kicserélődött a nyár folyamán.
A rájátszásba kerülést tűztük ki célul,
ahogyan a többi tizenegy együttes
is.” – mondta Szélig, aki szerint
ennek az esélye még korántsem
szállt el. – „Pánik nincs, hiszen a
mérkőzések nagy része még hátra
van, sokkal több van előttünk, mint
mögöttünk. Viszont a vezetőség is látja, hogy itt valaminek történnie kell,
mert ha nem, akkor elúszik a hajó.
Itt volt az ideje, hogy megnyomjuk a
vészcsengőt!”
A fehérváriak valóban nincsenek
lehetetlen helyzetben. A tabella
elképesztően szoros, elég ha azt
mondjuk, hogy a hatodik helyen
álló Villachtól mindössze hat pont
választja el a gárdát, míg a korábbi
bajnok Salzburg egy ponttal előzi
meg Benoît Laporte alakulatát.
Apropó vezetőedző! Mindig felvetődik a kérdés, hogy a szereplésben mekkora felelőssége van
a szakmai stábnak és a játékosoknak: „Nem lenne sportszerű, ha
ezt a szereplést csak az edzői stáb
nyakába varrnánk. Vannak itt olyan
játékosok – légiósok és magyarok is –
akiktől sokkal több kell ahhoz, hogy
a csapat eredményesebb lehessen. A
gond ott van, hogy két gólt lövünk
meccsenként, így pedig nem egyszerű
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Fotó: Kiss László

Tóth Dániel
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A gólokért felelő játékosok, mint Erdély Csanád (középen) idén ritkán villannak

megnyerni a találkozókat az EBELben. Mindig egy kicsi hiányzik ahhoz,
hogy át tudjunk lépni a küszöbön. Sok
olyan pont és mérkőzés volt, amit meg
kellett volna nyerni. Ha okosabban,
eredményesebben és kevesebb hibával
játszanánk, akkor most nem arról
beszélgetnénk, hogy a csapat miért a
tizenkettedik helyen áll. ” – árulta el
meglátásait a szakember.
A Fehérvár AV19 pénteken Znojmóban szerepel, míg vasárnap

a Linz látogat az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégcsarnokba. Egyik mérkőzés sem ígérkezik könnyűnek, de
kiváló alkalom lehet ez a javításra:
„Most itt az ideje a sok „ha” kilövésének, most már eredmény kell! Azt
kell, hogy lássuk a jégen, amit az edzői
stábbal megálmodtunk!” – adta ki az
ukázt Szélig.
Ehhez felesleges is lenne bármit
hozzáfűzni, csak annyit mondanánk, legyen így!

Akit Vörös Zsuzsanna inspirált
Németh Krisztián
A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella
tartott élménybeszámolót a Gedővári Imre
Olimpiai Baráti Kör meghívására Székesfehérváron. A világklasszis kajakozó azt is elárulta,
hogy miért köszönhet sokat Athén öttusabajnokának, Vörös Zsuzsának.

A riói olimpiai játékokon ötszáz
méteren kettesben és négyesben is
aranyérmet szerző Szabó Gabriella
gyermekkorában az úszással kezdte,
de mivel a füle „nem szerette” a vizet, hétévesen a kajakozásra váltott.
„Nagyon sokat jelent számomra a riói
kettesben aratott győzelem, hiszen Kozák
Danuta nem egészségesen versenyzett, és
ez elsősorban fejben meggyengített minket.” – idézte fel pályafutása második
olimpiai aranyérmét Szabó Gabriella.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy Vörös Zsuzsával jó a kapcsolatom. Akkor
még nem ismertem őt személyesen, de
nagyon megragadott az athéni olimpián
elért sikere. Hatalmas sportember és
nagy küzdő!”
Ha már a beszélgetés az Aranybulla
Könyvtárban zajlott, Szabó Gabriella azt is elárulta, hogy mostanság
Andre Agassi önéletrajzi kötetét
olvassa, ebből merít energiát és
inspirációt.
A héten újabb kajakkirálynővel találkozhatunk: a háromszoros olimpiai és harmincegyszeres világbajnok
Kovács Katalin a VVSI vendége lesz
pénteken 17 órától. A közönségtalálkozón a részvétel díjmentes,
azonban regisztrációhoz kötött,
amit a VVSI közösségi oldalán lehet
megtenni.

Fotó: Kiss László
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Szabó Gabriella és a házigazda, Róth Tamás fotóriporter
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Hungária körút

Németh Krisztián

Van egy jó és egy rossz hírünk.
A jó hír, hogy ha minden jól
megy, jövő ilyenkor már az új
Sóstói Stadionban játszhatja
meccseit a Videoton.
A rossz hír, hogy hétvégén a
fővárosig kell mennie annak,
aki látni akarja „hazai” meccsén
a Vidit. Lévén, hogy Marko Nikolics együttese azzal a Puskás
Akadémiával játszik pályaválasztóként, melynek valóban otthona
a piros-kékek „albérlete”, az
MLSZ szabálya szerint másik
pálya után kellett néznie a fehérváriaknak.
A Videoton erőtlen játéka sem
éppen kívánkozik a fényesen csillogó hírek közé. A fehérváriakkal
ezüstérmet szerző tréner, Horváth
Ferenc megint kifogott egykori
csapatán Balmazújvárosban. Az
első félidőben Henty vezérletével – egy ideig – magabiztosan
futballozott a Vidi, de Scsepovics
góljára még a játékrész vége előtt
válaszolt Andrics, a folytatásban

Fotó: vidi.hu

Nem kezdte jól négy mérkőzésből álló októberi országjárását a Videoton. A fehérváriak
csak döntetlent értek el Balmazújvárosban.
A következő állomás a Fejér megyei derbi –
Budapesten…

Scsepovics öt gólnál jár a szezonban, a Puskásnak is betalált egyszer

pedig nem sokon múlott, hogy
a „Balmaz” elorozza mindhárom
pontot. Két meghatározó játékos,
Lazovics és Pátkai eltiltás miatt
nem léphetett pályára, de ez aligha lehet kifogás a sereghajtó ellen.
A Vidi továbbra is vezeti a tabellát, hiszen az őszi szellő pontot

mentett a Puskás Akadémiának
a Ferencváros ellen. A szelet
minden bizonnyal a zöld-fehérek
fújták, mivel olybá tűnt, hogy
egy kósza szellő borította fel a
tizenhatoson belül a PAFC támadóját, amiből aztán értékesítette
a döntetlent jelentő büntetőjét

a Vidi soros ellenfele. Ennek
köszönhetően továbbra is két
pont a különbség a Videoton és a
Ferencváros között.
Balmazújváros, Budapest, Dabas,
Budapest – így fest a Videoton
októberi programja. A harmadik
állomás Magyar Kupa-meccs, a
negyedik az Újpest elleni bajnoki. A portya második megállója a
Hungária körút.
Egyéves és nyolc napos lesz
a Videoton–Puskás Akadémia-mérkőzés napján az új
Hidegkúti stadion, melyben a
két Fejér megyei együttes játssza
a huszonegyedik labdarúgó mérkőzést. Juhász Rolandéknak egy
rapid parti ugorhat be az MTK
otthonáról: egyetlen ottani fellépésükön a hatodik percben már
vezettek, de két minutummal
később egyenlítettek a hazaiak.
A Puskás Akadémia tizenöt
pontjával csak a nyolcadik,
ugyanúgy hat pont választja el a
dobogótól, mint a kieső helytől.
Eddig összesen nyolcszor játszottak a Videotonnal. A mérleg két
döntetlen mellett hat Vidi-siker.
Az igazi siker azonban a szeptemberihez hasonló kiegyensúlyozottan jó Vidi-teljesítmény
lenne – nem csak a Hungária
körúton.

Diákolimpiai bajnokok Fehérvárról
Somos Zoltán
Budapesten rendezték meg a Diákolimpia
Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság országos döntőjét, ezzel elrajtolt a
2017/2018-as tanév döntőinek sorozata. Az
eseményen kiválóan szerepeltek a székesfehérvári diákok, két arany- és egy ezüstérmet
szereztek.

A Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokságon országosan összesen közel tízezer gyermek
versenyzett, közülük került ki az
1136 döntős. Ők a hétvégi eseményen ötfős iskolai csapatokban

mérkőztek meg a Magyarország
diákolimpiai bajnoka címért a
budapesti Ikarus BSE Atlétikai
Centrumban.
Monstre programot bonyolítottak
tehát a remek őszi időben. Az
esemény szombati napján a III-IV.
(vagyis felső tagozatos) korcsoport
magasugrás, távolugrás, súlylökés,
kislabdahajítás és 10x200 méter
váltófutás versenyszámokban mérte össze tudását, míg vasárnap az
V-VI. (középiskolás) korcsoport került sorra magasugrás, távolugrás,
súlylökés, diszkoszvetés, gerelyhajítás, 4x800 méter ill. 4x1500 méter

váltófutás és svédváltó versenyszámokban.
A székesfehérvári diákok már a döntőbe jutással nagyszerű eredményt
értek el, de nem elégedtek meg
ennyivel! Mindkét napon kiválóan
szerepeltek: a III-IV. korcsoportos 10
x 200 méteres vegyes váltóban a Hétvezér Általános Iskola csapata nyert,
az V-VI. korcsoportos lányok 4x800
méteres váltófutásán pedig a Tóparti
Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. Ehhez jött még egy ezüstérem a
fiúk V-VI. korcsoportos magasugrás

számában, ahol a Vasvári Pál Gimnázium csapata lett a második.
A szombati megnyitó ünnepségen
részt vett Kovács Péter, Budapest
XVI. kerületének polgármestere,
Balogh Gábor, az MDSZ elnöke és
Oroszi Zsuzsanna, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségi tagja is. Az
esemény azért is volt különleges,
mert ez az atlétikai versenyforma
két év után idén került vissza a diákolimpiai versenyek közé. Ebben
a tanévben várhatóan kétszázhetvenezer gyerek versenyez majd
összesen a Diákolimpián.

A 10x200 méteres váltófutás dobogójának tetején a Hétvezér Iskola csapata

Kép: Körtvélyes Tivadar

Fotó: Merlin Communications

Adomány a focistáktól

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia NB I-es csapatának képviselői látogattak el a kórház
újszülött- és csecsemőosztályára. A focisták nem érkeztek üres kézzel, fonalakat és egyéb
ajándékokat hoztak a kórháznak és az apróságoknak.
SZ.P.
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A jövő sportközgazdászai

Gáspár Péter

A Corvinus szeptemberben
indult új kurzusának célja olyan
sportközgazdászok képzése, akik
társadalom- és gazdaságtudományi
tudásukkal, üzleti ismereteikkel
képesek az európai és a hazai
sportélet területén vagy bárhol a
világon az önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra. A
sportközgazdász-képzésnél nagy
hangsúlyt fektetnek az elméleti
tudás gyakorlati alkalmazására:
a képzés számos duális vállalati
partnerrel rendelkezik.
A városházára látogató hallgatók
között olyan ismert fehérvári
élsportolók is voltak,mint az ARAK
magyar bajnok atlétája, Szabó
Dániel és az Alba Fehérvár KC
korábbi BL-győztes kapusa, Herr
Orsolya. Jelenlétük bizonyítja, hogy
ma már az élsport és a felsőfokú

Fotó: Simon Erika

A Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának sportközgazdász hallgatói látogattak
tanáraikkal a városházára, ahol Székesfehérvár
polgármestere köszöntötte őket, majd Mészáros
Attila alpolgármester beszámolóját hallgatták
meg a város sportéletéről, létesítményeiről.
A szeptemberben indult képzés hallgatói az
országban egyedülálló szakon elsőként kaptak
lehetőséget arra, hogy speciális ismereteket
szerezzenek, akár duális képzés formájában is.

A polgármester mellett Szabó Dániel, a leggyorsabb magyar atléta, aki felsőfokú tanulmányait
is Fehérváron folytatja

tanulás Székesfehérváron is összeegyeztethető, ami mindenképpen
örvendetes távlatokat nyit a helyi
kluboknak.
A hallgatókhoz szólva Cser-Palkovics András elmondta, külön öröm,
hogy a képzés Székesfehérvárra
került, hiszen akik sporttal fog-

lalkoznak, tudják, hogy egy város
életében meghatározó a sportélet:
„A sport a közösségformálás legfontosabb eszköze a kultúra mellett. A sport
képes arra, hogy valódi közösséget formáljon az emberekből.” – fogalmazott
Székesfehérvár polgármestere, aki
szólt arról is, hogy a növekvő sport-
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piaci cégek ma még szakemberhiányban szenvednek. Elmondta
továbbá, hogy olyan dinamikusan
fejlődő sportvállalkozások vannak
Székesfehérváron, mint a Fehérvár
AV19 jégkorongcsapata, mely ma
már egymilliárd forint feletti ös�szeggel gazdálkodik, vagy a Fehérvár Enthroners, melynek meccseire
két-három ezer néző látogat ki, és
példamutató márkanevet épített ki
az elmúlt években.
Mészáros Attila alpolgármester
előadásában a sportlétesítmények,
a sportrendezvények és a sportfinanszírozás várost érintő témáit
foglalta össze. Bemutatta az önkormányzati és az egyesületi vagy
magántulajdonban lévő sportlétesítményeket, többek között a
Regionális Atlétikai Centrumot,
az uszodát, a „MÁV-pályákat”,
a Haleszt, az Alba Regia Sportcsarnokot és az Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnokot. Külön taglalta a
fejlesztéseket – érintve például a
Sóstói Stadiont, a multifunkcionális csarnokot, a Széna téri tornatermet, az uszodabővítést és az Alba
Regia Innovációs Park tudásközpontot is. A sportfinanszírozás
tekintetében kitért a sportesemények és sportegyesületek támogatására illetve a létesítmények
üzemeletetésére is.

Stresszoldás bunyóval
Hetente százan is felbukkannak a Vadásztölténygyári Vasas ökölvívóedzésein. Az egyesület
hamarosan gyerekcsoportot is indít, ahol
játékosan sajátíthatják el a fiatalok a boksz
alapjait.

„Az ökölvívás igazi kontaktsport,
de nem száll be mindenki a ringbe
– vannak olyanok is, akik csak az
edzés részét csinálják, egymás ütése
nélkül, mert az ökölvívás oldja a
stresszt, kikapcsolja az embert és
segít abban, hogy kiszakadjunk a
hétköznapokból.” – mondja Kiliti

Ferenc, a Vadásztölténygyári
Vasas edzője.
Ha a klub nevét hallja valaki,
nagy valószínűséggel eszébe jut
1941. és a Videoton jogelődjét
jelentő labdarúgócsapat alapítása. Nem véletlenül: „A névválasztás oka egészen egyszerűen az
volt, hogy az egyesületünk alapjait
Vidi-szurkolók tették le. Először
egy kis baráti társasággal kezdtünk
bokszolni, és a Vörösmarty Általános Iskolában tartottunk edzéseket,
majd a Prohászka úton béreltünk
egy termet. Szépen fejlődtünk, és
hittünk abban, amit csináltunk.”

Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

Hamarosan új edzőteremben készülhetnek a VT Vasas bunyósai

A jövő is biztosítva van, mert a
klub megállapodott Székesfehérvár önkormányzatával, hogy
városi segítséggel hamarosan új
edzőterembe költözhetnek a Bátky Zsigmond utcába: „Az egyesület
tagjainak a száma nyolcvan és száz
fő között van, de most indítunk gyerekcsoportot is, mert szeretnénk az
utánpótlás-nevelésre is több energiát
fordítani. Általában hat-hét éves
kortól ajánlható sport az ökölvívás.
Összeállítottunk egy gyerekeknek
szóló edzésprogramot, aminek segítségével játékosan sajátíthatják el a

sportág alapjait. Van benne mozgáskoordinációs feladat és minimális
labdajáték is.” – mesél a tervekről
és a közeli jövőről Kiliti Ferenc.
És mint megtudtuk, a bunyó a
ringben fegyelemre és alázatra is
nevel: „Mindenkitől azt kérjük az
egyesületben, hogy legyen alázatos.
A sportszellemet fenntartjuk, így jó
hangulatú edzések vannak nálunk.
Mindig örülünk az új tagoknak. Két
Facebook-profilon keresztül lehet
kapcsolatba lépni velünk, ezek a VT
Vasas box klub és Kiliti Ferenc edzői
oldala.”
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Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Kelemen Béla – Kodolányi utca sarok Tel.: 70/4098-815

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Head and Shoulders sampon
400 ml többféle 999

Ft (2.497,5 Ft/l)

Vanish Oxi Action 1 liter 2 féle

619 Ft (619 Ft/l)

OMO mosópor XXXL pack 7 kg

3.999 Ft (571,28 Ft/kg)

Cino törlőkendő 72 db-os

229 Ft (3,18 Ft/db)

Mokate 3in1 kávé 384 g (24 db-os)

599 Ft (1.560 Ft/kg)

Mécsesek és selyemvirágok
kedvező áron kaphatók!

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2017. október 19-től a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

