
2013. május 2.II. évfolyam 10. szám

Székesfehérvár és Vidéke
Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi

KÖZLÖNY
Megjelenés:
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Ingyenesen terjesztve

Az újság a 130 éves múltú, azonos cím-
mel megjelent napilap utódjaként a 
2013-as Szent István Emlékév esemé-
nyeihez kapcsolódva jelenik meg.

A TARTALOMBÓL: Helyben történt – 2. oldal • Múltidéző – 4. oldal • Fehérváriak mesélnek – 5. oldal • Civilben – 7. oldal

Van egy hivatás...

A mikor a hetvenes években 12-13 éves 
gyermekként először láttam a Koronázás 

elnevezésű, két darabból álló bélyegsorozatot, 
amit IV. Károly koronázása alkalmából adott 
ki a posta 1916-ban, hát, magam sem hittem 
volna, hogy valaha is kapcsolatba kerülhetek 
a bélyegeken látható párral. Persze nem sze-
mélyesen, de valahol mégis. És mivel az élet 
bármikor meglephet bármivel, így aztán ezzel 
is meglepett. Mert teltek-múltak az évek és 
elérkeztünk egy olyan időszakhoz, amikor az 
uralkodó leszármazottai újra magyar földre 
léphettek. És meg is tették. Így volt lehetősé-
gem találkozni Habsburg Ottóval, akinek szü-
leit gyermekként láthattam a bélyegeken. 

De nem csak ez az egy élményem, emlékem 
van, ami a bélyegekhez fűz. Sőt, van egy bé-
lyegsorozat, az 1985-ben kiadott Zeneszerzők 
II. elnevezésű sor, amelynek alapötletét én 
vetetettem papírra a nyolcvanas évek közepén 
egy vállalati pályázat keretében. Így egy kicsit 
én is maradandó nyomot hagytam a magyar 
bélyegkiadásban. 

És ez csak két, bélyegekkel kapcsolatos törté-
net, amit gyűjtői vagy éppen a Magyar Filatélia 
Vállalatnál eltöltött éveimből őrizgetek. No meg 
azok az órák, amiket boltban, bélyegkörben 
töltöttem nézelődéssel, keresgéléssel, vásár-

lással. És az órák, amikor tucatjával áztattam a 
bélyegeket, aminek technikáját addig tökélete-
sítettem, amíg nem lett a legjobb, hogy azután 
százasával kötegelve az egyformákat eladjam, 
vagy más bélyegre cseréljem őket. Biztosan so-
kan nevettek ezen akkori gyerektársaim is, ám 
valószínűleg többet tanultam a bélyegekből, 
mint sokan mások a tankönyvekből. És bizony 
a bélyeg az egyik legjobb eszköze a tanulásnak. 
Megannyi információt hordoznak ugyanakkor 
szépséget is. És akkor még nem beszéltünk az 
értékről. Ám utóbbival óvatosan kell bánni. 

Szóval, a bélyeggyűjtésről is van mit mesél-
ni. De nem is róla kell, hanem általa. A bélye-
gek mesének. Ahogyan meséltek a hétvégén 
Székesfehérváron megrendezett Hunfila 2013 
Nemzetközi Bélyegkiállításon is. Ahol bebizo-
nyosodott, hogy bizony, igenis érdekli még ko-
runk emberét is a bélyeg. Hiszen a Szent István 
Emlékév egyik legkiemelkedőbb eseménye volt 
városunkban, olyannyira, hogy a Magyar Posta 
egy két darabból álló bélyegsorral és egy blok-
kal emlékezett meg róla. 1972 után most elő-
ször került ismét Székesfehérvár magyar bélye-
gekre. És az érdeklődést bizonyítja az is, hogy 
a megnyitó napján sorok kígyóztak az emlék-
íveket forgalmazó MABÉOSZ vagy az új bélye-
geket árusító és alkalmi bélyegzőket alkalmazó 
postások asztala előtt. Ahol egyébként nem 

csak magyar szót 
hallottunk, hiszen 
nemzetközi rendez-
vényről lévén szó, 
külföldi filatelis-
ták is megjelentek 
gyűjteményükkel, 
vagy csak látoga-
tóként. A hazai 
kiállítók mellett 
Ausztria, Hor-
vátország, Mol-
dávia, Németor-
szág, Románia, 
Szerbia, Szlová-
kia és Szlové-
nia gyűjtői vettek részt az 
eseményen. 

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsé-
gének elnöke, Tóth Csaba Kornél elmondta, 
hogy a kiállításra jelentkezők száma minden 
várakozásukat felülmúlta, a 13 versenyosz-
tályban 428, a versenyen kívüli osztályban 
pedig további 47 keretoldal terjedelmű gyűjte-
ményt mutattak be. A Magyar Posta Zrt. örök 
emléket állított az eseménynek azzal, hogy 
április 26-án, a megnyitón ünnepélyes keretek 
között hozta forgalomba az erre az alkalomra 
készített feláras bélyegblokkot és kétcímletű 

Még hogy nem érdekli…

folytatás a 3. oldalon

sorozatot, továbbá a 
kiállítás teljes ideje alatt alkalmi posta-
hivatalt működtetett, három különböző motí-
vumú emlékbélyegzőt használva. Az 500 + 200 
forintos blokk bélyegképén a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony Ciszterci templom látha-
tó, keretrajza pedig a város nevezetességei kö-
zül ábrázol néhányat, például az Országalmát 
és Szent István szobrát. A 200 forintos felárból 
származó bevételt a Magyar Posta a hazai szer-
vezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja. 

Egy különös hivatás. Olyan, ami nem lehet bár-
kié. Míg orvos, csillagász, művész, tanár... bárki 

lehet, addig ez a hivatás nem lehet mindannyiunké. 
Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatá-
sa. A legszebb és legnehezebb.

A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely 
sosem ad szabadságot, soha nem enged pihe-
nőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, 
vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a 
titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy 
új élet önálló emberré. Mert csak ő ismeri a titkot, 
hogy milyen áldozatokat hozott meg érte. Mert ő 
adhatja a legtöbbet az új életnek. Ő adhatja a leg-
többet önmagából, ő adhatja a legtöbbet szerete-
téből. És ennek a hivatásnak a gyümölcse egy új 
ember. Akinek fejlődését, gyarapodását, em-
berré válását nap mint nap aggódva figyeli, 
segíti. Sokszor lemondások árán. Akinek 
sikerét büszkén, boldog szívvel figyeli a 
háttérből. Csendben, szerényen meghú-
zódva. Önmagát látja gyermekében. És 
a gyermek erről mit sem tud… Mit 
sem tud mindarról a sok-sok áldo-
zatról, amit az anya érte hoz. Csak 
egyet tud. Egyet érez. A szeretetét. 
És ez a legfontosabb…

Az anyai szív.
                                    Csitáry-Hock Tamás

Bizony. Emlékezetes volt 1983 májusa, ami-
kor a hónap közepén nyári kánikulában bal-
lagtunk és írtuk első érettségi dolgozatainkat. 
Bár én ezt Győrben, a  Bencés Gimnáziumban 
tettem meg, de gyaníthatóan Fehérváron sem 
volt hűvösebb az a május. Akkoriban még rit-
kaság volt a májusi kánikula, ma már az ápri-
lisi is természetes, így a most érettségizők is 
minden bizonnyal készülhetnének a strandon 
az érettségire – már persze, ha kinyit. De még 
addig van egy ballagás, sőt, előtte egy bolond-
ballagás (no meg egy szerenád), de hogy még 
tovább szépítsük a búcsú perceit, a Kossuth ut-
cai órajáték dallamai is a múló diákévekre em-
lékeztetnek ezekben a napokban. Először ked-
den négy órakor csendültek fel, természetesen 
most történelmi nagyjaink helyett a diákéletet 
idéző figurák kíséretében.

Cser-Palkovics András polgármester köszön-
tötte a megjelent diákokat és tanárokat. Mint 
mondta, a város fontosnak tartotta, hogy le-
gyen egy olyan rendezvény, amely bevezeti a 
székesfehérvári ballagási ünnepségeket. „Kö-
szönjük, hogy ti voltatok azok, akik az elmúlt 
esztendőkben megadtátok Székesfehérvár 
iskolaváros jellegét. Élvezzétek, használ-
játok ki az előttetek álló szép napokat, és a 
jövőben is ápoljátok a köztetek kialakult jó 

kapcsolatokat, a barátságokat. Ti vagytok a 
város diákjai, de még fontosabb, hogy min-
dig is székesfehérváriak maradjatok”  - emel-
te ki a polgármester. 

Mindehhez mi már csak annyit tudunk hozzá-
tenni: azt tudjuk, hogy a diákok most honnan 
ballagnak, azt még nem, hogy hová. Kívánjuk, 
hogy mindannyian megtalálják azt az utat, 
amelyen elérhetnek céljukhoz, vagy ha még 
nincs, akkor olyan utat találjanak, ami egy szá-
mukra biztos ponthoz vezet!

Strandon készültünk
a matekra
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Erre lenne szükség a Szent György Kórház 
Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztályán. 

De nem akármilyen ágyakra. Életmentő, inten-
zív ellátást segítő ágyakra. Amik meglehetősen 
sokba kerülnek, darabja közel egymillió forint 
a tartozékokkal együtt. Ezek beszerzéséhez tett 
felajánlást a FEZEN szervezőgárdája. 

Székesfehérvár legnagyobb zenei eseménye 
a FEZEN fesztivál, amely idén 17. alkalommal 
várja a zenekedvelőket a városba. A rendez-
vény szervezői már korábban felismerték, 
hogy nem elég kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tani, meg kell találni azt az utat, amely a hu-
mán értékek felismeréséhez vezet, ezért évek 
óta támogatják a helyi tehetséges fiatalokat a 
Tehetséges Zenészekért Alapítványon keresz-
tül. Idén újabb támogatási formát találtak ki 
a vállalati közösségek bevonásával: a „Rock-
zenével az életért!” elnevezésű társadalmi 
felelősségi programmal  a Fejér Megyei Szent 
György Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyer-
mekosztálya részére szeretnének életmentő 
intenzív ágyat vásárolni.

Mint Dr. Szabó Gabriella, a kórház orvos-
igazgató helyettese elmondta, az osztálynak 
igen nagy szüksége lenne intenzív ellátást 
biztosító gyermekágyakra, hogy a speciális 
ápolásra szoruló kisgyermekek életesélyei 
tovább növekedhessenek. Ebben segíthet a FE-
ZEN Fesztivál, illetve azok a munkaadók, akik 
csatlakoznak a kezdeményezéshez. A segíteni 
tudó vállalatok munkatársai számára a szer-
vezők kedvezményesen, ötezer forintos áron 

Három ágy

biztosítják a napi belépőjegyeket május 1-je és 
június 30-a között. Ebből az összegből – ajánlá-
suk szerint - 3.500 forintot fizetne a dolgozó, míg 
a kampányban részt vevő vállalatok 1.500 forint-
tal járulnának hozzá a jegyvásárláshoz.  Így, a 
vállalati támogatásokból befolyt teljes összeget a 
szervezők átutalják a Fejér Megyei Szent György 
Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosz-
tálya számára, ugyanakkor  további támogatá-
sokra a rendezvény helyszínen is lehetőséget 
biztosítanak a látogatók és a fellépők számára, 
hogy ők is hozzájárulhassanak a felszerelések 
megvásárlásához.

„Örülök, hogy ez a fiataloknak szóló, minő-
ségi zenei programot adó fesztivál gyökeret 
tudott ereszteni városunkban, és büszke va-
gyok arra, hogy a szervezők a szórakoztatá-
son túl egy nemes célt is zászlajukra tűztek. 
Hiszem, hogy csak közösségi összefogással 
vihetünk véghez nagy dolgokat, erre az idén 
Székesfehérváron zajló Szent István Emlék-
év is jó példa” – mondta Róth Pétert alpolgár-
mester.

A Föld nevű bolygón élünk, számunk meg-
haladja a 7 milliárd főt. A készletek még 

kitartanak, a kérdés csak az, meddig. Ezek a 
tények szinte minden nap elhangzanak a mé-
diában, olvashatunk is róla, statisztikák is ké-
szültek ezzel kapcsolatban. Mégis van egy nap, 
amikor minden kizárólag erről a golyóbisról 
szó. 1969-ben egy bizonyos John McConnell 
felvetette az UNESCO konferencián, hogy kel-
lene egy nap az évben, amikor csak és kizáró-
lag a bolygónkkal foglalkozunk. 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoz-
tatni a világot?” – ez a Föld napja mozgalom 
jelmondata, amely napot 43 évvel ezelőtt ren-
dezték meg először világszerte. Magyarország 
a 90-es években csatlakozott a programhoz, 
azóta ünnepeljük április 22-én a Föld napját. 
A jeles esemény közeledtével az Echo Innová-
ciós Műhely adatfelvételi részlege 300 fős rep-
rezentatív telefonos kutatást végzett Székes-

Amikor a Föld kerül
a középpontba

fehérvár felnőtt 
lakossága körében 
a környezetvéde-
lemmel kapcsolatban.A 
300 fős, reprezentatív telefo-
nos kutatás során azt mérték fel, mennyire 
tartják súlyosnak a manapság egyre égetőbb 
környezetvédelmi problémákat, mi az, ami 
szerintük nagyon, vagy mi az, ami kevésbé 
súlyos probléma térségükben. A fehérvári fel-
nőtt lakosság véleménye szerint átlagban a le-
vegő szennyezettsége, a műanyag hulladékok 
felhalmozódása és a túlzott vegyszerhasználat 
a földeken a legsúlyosabb probléma. A levegő 
szennyezettségét a kérdőívet kitöltők 54 száza-
léka súlyosnak ítélte, a tavak és folyók szennye-
zettségének állapotát megfelelőnek találták, a 
zöldhulladék kezelésének környezetvédelmi 
problémája a lakosság 61 százaléka szerint 
kevésbé súlyos probléma. A túlzott vegyszer-
használatot a földeken a székesfehérváriak 53 
százaléka súlyosnak véli, nagyon súlyos prob-
lémának tartják a műanyag hulladékok felhal-
mozódását, és a válaszadók többsége szerint 
nincs gond a városban az utcai szemeteléssel.

Úgy tűnik, aggódnak környezetükért a fehér-
váriak, és ha ténylegesen nem is tettek semmit 
a Föld napján az élhetőbb környezetért, leg-
alább a kutatásban részt vettek elgondolkod-
tak a feltett kérdéseken.

Simon Rita

Területfejlesztési megállapodást kötött négy 
felsőoktatási intézmény. A Felsőoktatási In-
tézmények és Szakértők Térségfejlesztő Kon-
zorciumának (FISZTK) megalapításáról szóló 
megállapodást Szabó Péter, a Kodolányi János 
Főiskola rektora, András István, a Dunaújvá-
rosi Főiskola rektora, Mélykúti Gábor, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem székesfehérvári 
Geoinformatikai Karának dékánja és Györök 
György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyete-
mi Központjának főigazgatója írta alá.

A felsőoktatási intézmények vezetői elmond-
ták: intézményük profiljának megfelelően 
veszik ki részüket a feladatokból, így a konzor-
cium többek között a társadalomtudományi, a 
közgazdasági és a műszaki tudományok terüle-
tén nyújthat segítséget a  területfejlesztésben 
és a kohéziós felzárkóztatásban.

A felsőoktatási intézmények szakértői, szak-
tanácsadói tevékenységgel, projektek vezeté-
sével és partnerségek formájában kívánnak 
részt venni többek között Fejér megye, a me-
gyei jogú városok és várostérségek, a Közép-
Duna-mente és a Fejér megyéhez kapcsolódó 
egyéb térségek fejlesztésében.

A FISZTK külső megrendelői megkeresésre 
más hazai és nemzetközi területfejlesztésbe 
is bekapcsolódhat, közreműködhet például 
fejlesztési koncepciók, programok, stratégiák, 
projektek kidolgozásában, lebonyolításában, 
értékelésében és a kapcsolódó monitoring te-
vékenységben.

A konzorciumi megállapodás fontos célja, 
hogy a felsőoktatási intézményekben meglévő 
tudást és szellemi értéket kamatoztassák a ha-
zai területfejlesztésben és a kohéziós felzárkóz-
tatásban - mondta Hervainé Szabó Gyöngyvér, 
a Kodolányi János Főiskola fejlesztési- és minő-
ségirányítási rektorhelyettese.

Virágh Ildikó

Négyen a
megyéért A Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda 2012. ok-

tóberében kezdte meg működését az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálóza-
ta keretein belül. A szervezet célja a hátrányos 
helyzetű, diszkriminációval sújtott csoportok 
társadalmi befogadásának elősegítése, így te-
vékenységeik fókuszában a fogyatékosság, a 
nemek közötti egyenlőtlenségek kérdései, a kü-
lönböző életkorú csoportokat érintő, kiemelten 
a gyermek-, ifjú- és az időskori diszkrimináció 
problémái, valamint a mélyszegénység jelensége 
állnak. Kiemelt fontosságú feladatuk a családi 
közösségek erősítése. Célcsoportjaik a hátrányos 
helyzet által érintettek és a velük foglalkozó egy-
házi, civil és állami, önkormányzati érdekképvi-
seleti szervezetek, intézmények munkatársai, a 
for-profit szféra vezetői és a Fejér megye terüle-
tén élő állampolgárok. Minderről Fülöp Juditot, 
a Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda vezetőjét 
kérdeztük. 

– Mennyire igazolja az idő az eredeti elkép-
zeléseket? Mennyire tud az iroda ezeknek 
megfelelni?

– Az elmúlt fél év során sokat dolgoztunk a szer-
vezetekkel való kapcsolatépítésen. Irodánkat a 
Fehérvári Civil Központban alakítottuk ki, ezért 
számos aktív szervezettel tudjuk napi szinten a 
kapcsolatot ápolni. Délutánonként  a megye tele-
pülésein tartunk bemutatkozó előadásokat más 
civil szervezetekkel társulva. A vidéki szerveze-
tek megszólítása egyelőre nehezebb feladatnak 
tűnik, szeretnénk a jövőben nagyobb hangsúlyt 
fektetni ezekre az együttműködésekre. Az adat-
bázis frissítése, a tevékeny szervezetekkel való 
kapcsolat kialakítása, fenntartása az információk 
áramoltatása  miatt egyik legfontosabb feladat-
nak bizonyult. Számos program, képzés, előadás 
szerveződik a megyében, az elérhető szolgálta-
tások ismertté tétele tapasztalataink szerint hiá-
nyosságokat mutat, szeretnénk segíteni a lakos-
ság naprakész tájékoztatását.

– Eddig milyen eredményeket tudtok felmu-
tatni?

– A megyeszékhelyen megvalósított programok 
közül sikeresnek bizonyultak a kerekasztal beszél-
getések, amelyekre különböző témákban hívtunk 
meg beszélgetőpartnereket a megyében tevékeny-
kedő szervezetek, intézmények képviselői közül. 
A programok során lehetőség nyílt kötetlenül 
megvitatni a szociális lakáspolitika aktuális kér-
déseit, az önkéntesség kapcsán felmerülő problé-
mákat, a generációk közötti párbeszéd megindí-
tásának lehetséges módjait, pozitív, már működő 
példák bemutatásával. Bekapcsolódtunk a fogya-
tékosságot érintő kulturális programok szervezé-
sébe, érintettük többek között a fogamzásgátlás, 
a házasság, a nők elleni erőszak, a szegénység, az 
adományozás aktuális kérdéseit. Honlapunkon 
és hírlevelünkben, valamint a heti 10 órás ügy-
félfogadási idő alkalmával lehetőségünk adódik 
a lakosság tájékoztatására. Munkánkat jelentősen 
segíti ebben a helyi média együttműködése is.

– A közelmúltban a  hóviharban Székesfe-
hérváron rekedt emberek megsegítésével 
kerültél, kerültetek a figyelem középpont-
jába. Ezt a munkát el is ismerték.

– A Fehérvári Civil Központ a márciusi katasztró-
fahelyzet idején melegedőként szolgált a bajbaju-
tottak számára. A Központban tevékenykedő civil 
szervezetek munkatársai és önkéntesei közül 
sokan érezték úgy, hogy a váratlan helyzetben se-
gíteni kell az emberek ellátásában. Nem lehetett 
tudni, milyen hosszú ideig tart majd ez az állapot, 
így felváltva vettünk részt az utasok élelmezésé-
ben, az épület tisztán tartásában. Székesfehérvár 
polgármestere, és a járási védelmi bizottság el-
nöke levélben köszönte meg a szervezeteknek a 
munkát, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke pedig 
oklevéllel ismerte el a helytállásunkat.

– Milyen emlékeid vannak a március 14-i 
estéről? Mit jelent ez szerinted a civilek te-
kintetében?

– Személy szerint március 15-én délután csatla-
koztam az eseményekhez, ekkor már több civil 

szervezet tevékenykedett a helyszínen. 14-én 
éjszaka a hatóságok munkatársaival lakossági 
önkéntesek látták el az úton rekedt embereket. 
Önkéntes felajánlások folyamatosan érkeztek, 
a város lakói egy emberként mozdultak meg a 
bajban. Csoportosan érkeztek, élelmiszerrel és 
tárgyi adományokkal, meleg teával felszerelve. 
Sokkal több ember szeretett volna a helyszínen 
is segíteni, de a nagyszámú jelentkező miatt nem 
maradhatott mindenki a Civil Központban, ezért 
a felajánlott szolgáltatásokról listát vezettünk. 
Akadtak szállást ajánló családok, többen pedig so-
főrnek jelentkeztek. A címlista szereplői mindany-
nyian vállalták, hogy bármikor riaszthatjuk őket, 
akár éjjel vagy hajnalban is rendelkezésünkre áll-
nak. Fiatal baráti társaságok saját gépjárművük-
kel járták a megye útjait és telefonon értesítették 
a Központot, ha valahol szükség volt segítségre. 
Ők a hatóságok munkáját segítve szállították ki az 
összegyűlt élelmiszereket és meleg teákat. A civil 
szervezetek munkatársaira azért volt szükség, 
mert olyan sok civil fogott össze ezekben a napok-
ban, hogy a lakossági felajánlásokat és adomá-
nyokat segítséggel kellett eljuttatni a megfelelő 
helyszínekre. A bajban azt gondolom megmutat-
kozott a példátlan közösségi összefogás, melyet 
ezúton szeretnénk megköszönni a székesfehérvá-
riaknak.

– Milyen elképzeléseitek vannak a jövőt il-
letően? 

– A jövőben is folytatjuk az együttműködések 
kialakítását a civil, egyházi és önkormányzati 
szervezetekkel. Hamarosan lehetőségünk nyílik 
szorosabb kapcsolat kialakítására az Egyenlő 
Bánásmód Hatósággal, hiszen  Dr. Szatmári Éva, 
a hatóság Fejér megyei referense havonta egy al-
kalommal ügyfélfogadást tart a Fehérvári Civil 
Központ épületében. Tervezünk egy kiadványt  az 
esélyegyenlőség megteremtésén dolgozó szerve-
zetek, intézmények elérhetőségeinek terjesztése 
céljából, megkönnyítve az internet elérhetőség-
gel nem rendelkező lakosok tájékoztatását.

Heiter Dávid Tamás

Esélyteremtők
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Fát ültetni azt jelenti, hogy az ember hisz a 
jövőben, hisz abban, hogy van értelme a lé-

tezésnek, azon is túl, hogy földi létünk lemerül. 
Fát ültetni azt jelenti, hogy az ember közvet-
len kapcsolatba kerül a Teremtővel, s hogy úgy 
próbálja legyőzni a válságot, hogy rendezi ezt 
a mindennél fontosabb kapcsolatot. Fát ültetni 
azt jelenti, hogy hitet teszünk a szépség, a ter-
mékenység, a szeretet, a szerelem, a hűség, az 
emberség, a természet ezernyi eleme mellett.

Nem mindegy persze, hogy mit ültet az em-
ber. Mondják, hogy a diófát az unokáinak. De 
ma itt almafa kerül a tápláló talajba, az édes 

anyaföldbe. Ez a magyar gyümölcs, ez a Kárpát-
medence áldásait, ízeit és illatait magába ölelő 
csoda. Jelképes kincsünk, hiszen az ősi, bibli-
kus szerepre épp úgy gondolhatunk, mint az 
erotika, a tiltott szerelem szimbólumára, vagy 
éppen az Országalmára, erre a királyi jelképre 
és megszentelt tárgyra, ami ugye, itt a királyi 
városban különös erőt jelent számunkra.

Éppen az a szép ebben, hogy a materiális 
valóság, a zamat, az életet gazdagító vita-
min épp úgy eszünkbe juthat általa, mint a 

legelvontabb jelképiség, a szabad képzettár-
sítások sok-sok lehetősége. Az sem véletlen, 
hogy éppen az itt rendezett egészségnapot 
koronázza meg az almafa ültetése. Abban a 
reményben, hogy lelki és testi egészségünk, 
szellemünk gyarapodik általa. Aki ültet, az 
teremt. Jól tudja azt is, hogy élő lényt hozott 
ide. Ezt az élő lényt táplálja a Napnak fénye, a 
felhők áldása, s legfőképpen az isteni gondos-
kodás és az emberi szeretet. Itt, Öreghegyen, 
ahol annyi szellemi élményben lehet része 
valamennyiünknek. Hiszem, hogy az ideje 
korán eltávozott igazgató, Tóth Pista is örül 
ennek odaát. Képzeletemben mosolygó almák 

veszik körül ezen a napon, és ő visszamoso-
lyog nemcsak az almákra, de ránk, még itt élő 
földi halandókra is.

A faültetés tehát egyben azt a hitet is jelenti, 
amely összeköt nemzedékeket, itt levőket és 
eltávozottakat. Áldja meg az Isten az ültetőt és 
a fát, és legyen bőséges áldás a majdani gyü-
mölcsön is. 

Bakonyi István
(Elhangzott 2013. április 27-én az Öreghegyi 
Közösségi Ház udvarán.)

Az almafa ültetése

V an egy ház a Kégl György utcában, amely 
látszólag semmiben nem különbözik a töb-

bitől. Csak a rajta lévő felirat árulkodó. Mert ez 
nem csak egy ház, hanem egyház. A Hetednapi 
Adventista Egyház idén nyolcvanéves fehérvári 
gyülekezetének háza. 

1922-ben jutott el Székesfehérvárra két ad-
ventista könyvevangélista, Csík Ilona és Rózsa 
Erzsébet, akik házról házra járva, könyvekkel, 
kiadványokkal hirdették az evangéliumot. 
Munkájuk nyomán ketten keresztelkedtek 
meg 1924-ben Budapesten, Berghauer Imre 
kórházi tisztviselő és Balázs Bálintné nyugdí-
jas színésznő. 1932-ben Sztodola Mária biblia-
munkást azzal a feladattal küldték a városba, 
hogy tegye meg a gyülekezet megalakításához 
szükséges első lépéseket, így alapíthatták meg 
egy évvel később a fehérvári gyülekezetet.  Az 
első másfél évtizedben gyakran költözött a 
gyülekezet, míg a háború után Fekete Vencel 
lelkész került a közösség élére, s 1947-ben sike-
rült megvásárolni a jelenlegi imaház épületét. 
Az itt kialakított istentiszteleti helyiséget 1948 
tavaszán szentelték fel. A fiatalok biblia-órá-
kon vehettek részt, zenei, karvezetői ismere-
teket szerezhettek és hangszeres oktatásban 

Nyolcvan év

is részesülhettek. Egy ideig legalábbis, mert az 
ötvenes években a politika ide is betette lábát. 
A gyülekezeti élet a falak közé szorult, sőt, még 
a falak is veszélybe kerültek, mert egy városi 
tisztviselő különféle módszerekkel megpróbál-
ta rávenni a gyülekezet vezetőjét, hogy az épü-
letet ajánlják fel az államnak. Végül az ügyet 
szorgalmazó tisztviselőt máshová helyezték, 
így az épület maradt az egyház tulajdonában. 
Ám a missziós tevékenység továbbra is aka-

dályokba ütközött. Az első nagy áttörést Mark 
Finley amerikai lelkész budapesti evangelizá-
ciós sorozata jelentette, amelynek keretében 
négy alkalommal Fehérváron is prédikált a 
Kégl György utcai imaházban, mégpedig telt-
ház előtt. Azóta több hazai és külföldi lelkész 
végzett hasonló munkát a városban, és a gyü-
lekezeti munka is kilépett a falak közül, ame-
lyek egyébként meg is újultak az elmúlt néhány 
évben. A közösség az élet minden területén 

szolgálni kívánja a városban és környékén 
élőket. Ennek jegyében több egészségügyi elő-
adássorozatot szerveztek a tagok, stresszoldó, 
dohányzásról leszoktató tanfolyamokat, élet-
mód klubokat, főzőtanfolyamokat, New Start 
programsorozatot, valamint Egészség Expót. 
A kultúra jegyében hívott vendégeket a gyüle-
kezet a Keresztény Művészeti Estekre, amelyek 
keretében művészekkel, írókkal, előadókkal 
találkozhattak az érdeklődők. A fiatalok a 
helyi szolgálatokon kívül aktív részesei a kü-
lönféle ifjúsági programoknak, táboroknak, a 
gyermekek számára pedig több nyári napközis 
tábort szervezett a gyülekezet, amelyeken sok 
vendéggyermek is részt vett. Éveken át aktívan 
támogatta a gyülekezet a város rászorulóit az 
ADRA keretén belül ruhához, élelemhez, búto-
rokhoz és természetesen lelki támaszhoz jut-
tatva őket. 

Az eltelt évekre, a próbákra és örömökre em-
lékeztek április 20-án egy ünnepélyes istentisz-
teleten, amelyre meghívták a városban szolgá-
ló egyházak képviselőit is. Így az eseményen 
Tóth Tamás esperes, a Vasútvidéki Prohászka 
– Jó Pásztor plébánia plébánosa, Révész Lajos, 
a Baptista Egyház, valamint Simon István, a 
Pünkösdi Egyház székesfehérvári gyülekeze-
tének lelkésze személyesen köszöntötte az ün-
neplőket. 

Cs.-H. T.

A 85 forintos címle-
ten Bory Jenő „Püspökkút” 
című alkotásának részletei 
és a kompozíció csúcsalak-
ja látható, a 100 forintos 
bélyegen a székesfehérvári 
Városháza, előtte az épület 
baloldali Justitia szobra ka-
pott helyet. Az ívszéleken a „Székes-
fehérvár, a királyok városa” felirat szerepel.

„Székesfehérvár, Szent István városa jól meg-
érdemelten nyerte el a 2013-as HUNFILA meg-
rendezésének jogát. A Városi Bélyeggyűjtő Kör 
1925-ös megalakulása óta folyamatosan műkö-
dik, leszámítva a II. világháború miatt kiesett 
időszakot. Úgy érezzük, hogy megbecsülnek 
minket, aktív részesei vagyunk a város kultu-
rális életének.” – mondta Szabó Mátyás, a Szé-
kesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke, 
hozzátéve, hogy két éve vetődött fel a gondolat, 
hogy a város adjon otthont a rendezvénynek.  
A helyi bélyegkör ugyanis akkor szervezett egy 
kiállítást,  amelyen részt vett a MABÉOSZ akkor 
megválasztott elnöke. Ő vetette fel, hogy a város 
nem vállalkozna-e a 2013-as Bélyegnap meg-
szervezésére. Mivel ez pontosan illeszkedett a 
Szent István Emlékévhez, így nem kellett sokat 
gondolkodni a válaszon. 

A kiállítás megnyitóján Cser-Palkovics András 
polgármester örömének adott hangot, hogy idén 
Fehérvár adhatott otthont a rendezvénynek, és 
reményét fejezte ki, hogy a városban élők a bé-
lyeggyűjtés hagyományát meg fogják őrizni.

Székesfehérváron jelenleg mintegy nyolc-
vanfős a bélyeggyűjtő kör, míg ez a szám a hat-
vanas-hetvenes évek környékén hatszáz körül 
volt. Ennek ellenére a kiállítás iránti érdeklő-
dés mégis azt jelzi, hogy a bélyeggyűjtés még 
ma is népszerű, még ha nem is annyira, mint 
korábban. Szabó Mátyás a fiatalokat hiányolja. 
Pedig, ha arra gondolunk, hogy egyre keve-
sebb bélyeget használunk, nekik lehet majd 

nagyobb esélyük komolyabb gyűjtemények 
létrehozására. 

És végül még néhány szó a bélyegről, mint 
befektetésről. Hiszen az elején azt írtam, ezzel 
vigyázni kell. Nos, valóban, hiszen sokan hiszik 
azt, hogy a sok vaskos bélyegberakó, amit meg-
örököltek, kaptak vagy éppen saját gyűjtemény-
ként őrizgetik, igen sokat érő kincseket tar-
talmaz. De ez többnyire nem igaz. A hatvanas 
években olyan hatalmasra duzzadt a gyűjtők tá-
bora, hogy a Magyar posta több százezres, vagy 
éppen milliós nagyságrendben adta ki újabb 
bélyegeit. És mint tudjuk, egy bélyegnek éppen 
a ritkasága, keresettsége adja az értékét. Így az-
tán hiába a szép gyűjtemény, ha nem tartalmaz 
ritkaságokat. De aki ilyenekre pályázik és van 
is elég pénze a vásárlásra, annak igencsak jó 
befektetést jelenthetnek a kis papírdarabkák. 
Ugyanis még a magyar bélyegek között is akad-
nak olyanok, amik milliókért cserélnek gazdát. 
És ha valaki kitartó és türelmes, akár újabb, 
még nem ismert különlegességekre is bukkan-
hat. Ahogy az megesett már e sorok írójával is. 

Csitáry-Hock Tamás

Még hogy nem érdekli…
folytatás az 1. oldalról
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1938. május 22-én ragyogó napsütéses 
vasárnap virradt városunkra. 

Ez volt a jubileumi év első országos jelentőségű 
székesfehérvári eseménye. A Margit-szigeten szo-
kásos vitézavatásra most Szent István városában 
készülődtek, közelebbről családi bazilikájában, 
temetkezőhelyén. Ez volt az első hivatalos ünnep-
ség, melynek helyszíne a frissen feltárt és kiala-
kított Romkert volt. A Vitézi Rend országos ün-
nepsége 1938-ban már „egész kis hadsereg”-et 
érintett. Nem véletlenül jegyezte meg az Új Ma-
gyarság tudósítója: „régen láttak ilyen sereg-
lést ezek a vén kövek.”

A nagy érdeklődéssel, helyben pedig nagy izga-
lommal várt vitézavatásra messze földről érkeztek 
vendégek. Az utólagos felmérés szerint a vendégek 
többsége csak erre a napra érkezett, de 2800-an itt 
is éjszakáztak. Egyikük leírta a város hangulatát: 
„Ott voltam az ősi városban már szombaton 
este. Nyüzsgő izgalmat találtam: a szállókban 
egyetlen szobát sem lehetett kapni, magánszál-
lásról kellett gondoskodni. Az éttermeket a zsú-
folásig lepte el az előkelő katonai közönség. Ahol 
vacsoráztam számlálni lehetett a tábornokokat. 
A házakat már zászlók lepték el, a várost a 
másnap izgalma nem hagyta aludni.”

Az események leírását is élvezetes olvasni. 
Látja az ember a májusi szélben lobogó szí-
nes zászlókat, a zsendülő harsogó zöld füvet, 
az iskolások nyári ünneplőjét, a vendég asz-
szonyságok tavaszi toalettjének színeit, s lát-
ja, illetve érzi az ünnepi város tisztaságát. Én 
mindig érzem ilyenkor a frissen ácsolt fenyő-
fa illatát is, hiszen apósom sokszor mesélt ar-
ról, hogy őt a győri utászszázadbeli katonai 
gyakorlat után vezényelték a tribünök épí-
tésére, és itt találkozott az ünnepen család-
jával, akik hivatalos meghívottként érkeztek 
unokatestvére, ifj. Lukács Pál avatására. A 
két hatalmas tribün munkálatairól a hírla-
pok is beszámoltak: az egyiket a hajmáskéri 
utászzászlóalj, a másikat a BESZKÁRT mű-
szaki osztálya állította fel. A kertészeti mun-
kákat Morbitzer Jenő, a főváros kertészeti 
igazgatója vezette.

Schmidl Ferenc irányította a helyszínek, a Rom-
kert, a bevonulási útvonal (Vasútállomás—Deák 
Ferenc utca—Zita királyné útja—Várkörút) és a 
vasútállomás ünnepi díszítését: hozzá 2000 méter 
nemzetiszínű kárpitot használtak fel. A vasútál-
lomás közönségét a délszaki növények zöldje és 
a bíborszőnyegek pompája kápráztatta. Szarka 
Géza és Láng István így írta le a díszítést: „Az ár-
bocokra felrepültek a 7 méter hosszú egybojtos, 
csúcsban végződő, nemzeti és városi lobogók. A 
Várkörút összehajló fái miatt alig látszik a zász-
ló-sorfal: itt tehát az úttest felett kifeszített, víz-
szintes lobogók adják a ritmust. Minden zászló 
és minden címer tövében — végig az útvonalon 
— cserfalombos sisakkal egy-egy fegyveres kato-
na áll. És ezt a nagyvonalú feszes ünnepi díszt 
gyönyörűen oldja fel a legdrágább magyar fü-
zér: a sorfalat álló magyar ifjúság.”

A kormányzói pár és kísérete a Turán különvo-
naton 10 órakor érkezett meg, Temessy Milán ve-
gyesdandár-parancsnok, Széchényi Viktor, Ecsedy 
Havranek József és Csitáry Emil köszöntötte. Az 
utat a bábolnai ménes hófehér lipicai négyes fo-
gatain külön-külön tették meg a Romkertig. A 
kormányzóné lovai útközben megbokrosodtak a 
nagy tömegtől. A lovak rakoncátlankodása miatti 
kényszerpihenő volt az oka annak, hogy a sebes-
ségtől amúgy is irtózó Horthyné késve érkezett az 
ünnepségre. Utólagos bevonulását és férje tiszte-
letteljes felemelkedését jól láthatjuk Pattantyús-
Ábrahám Emánuel, városi tisztviselő egykorú 
filmjén. A jelenet azonban nem maradhatott fe-
hérvári adoma nélkül, hiszen az eseményeket tö-

Így emlékeztek ők…

 Mit láttak a Koronczay-házból?
megek szemlélték a Zita királyné úton. Az adomát, 
célozva Károly király visszatérési kísérleteire, dr. 
Baróth Ernő mesélte: „Mondták is, hogy na! Zita 
királyné mocorog!” A fogat kényszerű megállá-
sáról Kovács Nagy Antalné is beszámolt, eközben 
tudta jól megfigyelni a ruhákat.

A bevonulás kapcsán Noll Ilona mondta el a kö-
vetkező kedves gyerekszáj történetet: „Fehérvá-
ron nagynénémnél laktam a Szabó-palotában. 
Ennek a földszintjén volt a gőzmosodájuk, a 
Szűcs mosoda. 1938-ban két kicsi gyerekük volt. 
A vitézavatásra érkező vendégek fogadására 
mi nem mentünk sehová, hiszen tudtuk, hogy 
a ház előtt fognak elvonulni, gondoltuk, majd 
itt megnézzük. A gyerekek nem tudtak talán a 
dologról, meg túl kicsik is voltak, mert amikor 
Horthy kormányzó a négyes fogaton közeledett, 
az egyik gyerek lélekszakadva rohant előre: – 
Édesanyám, tessék jönni, mert itt a király!”

Imrédy Béla miniszterelnök, az első számú vitéz-
jelölt, Teleki Pál kultuszminiszter és több más mi-
niszteriális úr fogadta a vendégeket a Romkertnél. 
A kormányzót Temessy Milán altábornagy, dan-
dárparancsnok, a később érkező kormányzónét 
Hóman Bálint kísérte. A díszemelvényen foglalt he-

lyet Haász István tábori püspök és Soltész Elemér 
protestáns tábori püspök. Tőlük balra a díszma-
gyarba öltözött hölgyek várták a kormányzónét. 
Az országnagyok között megjelent József főherceg, 
tábornagy és fia, József Ferenc főherceg, s a vendé-
gek között ott volt Kozma Miklós, Batthyány Gyula 
és még sokan mások.

Az út másik oldalán álló tribünön az avatandók 
családtagjai foglaltak helyet. A Romkert melletti 
úttesten várakozott az 1903 avatandó.

A kormányzó érkezésekor engedték útra a vá-
rakozó postagalambok első csapatát a beosztott 
híradósok egy háttérben álló teherautóról. A ga-
lambok a lábukon levő gyűrűben Csitáry polgár-
mester hártyapapírra írott üzenetét vitték, melyet 
a posta ünnepi bélyegzővel látott el. Az üzenet a 
magyar városok vezetőihez szólt a vitézavatás 
napján és órájában keltezve. A galambok egyúttal 
a galambászverseny résztvevői is, felbocsátásuk 
tájegységenként történt. Először a kelet-magyaror-
szágiak, az ünnepség kezdetét jelző harsonajelnél 
a déliek, az avatás megkezdésekor a dunántúliak, 
az eskütételkor pedig az ország minden részéről 
összegyűjtött fehér postagalambok szárnyaltak 
fel. Különös érzés ma Pattantyús-Ábrahám archív 
filmjén ezt a hajdanvolt szárnyalást megfigyelni!

Az ünnepséget a két tábori püspök imája nyitot-
ta meg, majd a kormányzó emelkedett szólásra. 
A katonásan rövid beszéd után Színay Béla vitézi 
törzskapitány ismertette az avatandók adatait (az 
azóta elhunytakét is), majd Lipcsey Márton ny. 
tábornok, vitézi törzskapitány hagyományos üd-
vözlete következett, melyet az Új Magyarság tudó-
sítója írt le: „Tisztelet adassék az igaz Istennek, 

akit a mi őseink Hadúrnak neveznek!”. Igmándy 
Hegyessy Géza ny. testőrtábornok olvasta fel a 
vitézi eskü szövegét, majd következett az avatási 
szertartás. A mindvégig halkan játszó katonazene 
hangjaira (először a Boldogasszony anyánk kezde-
tű egyházi éneket játszották) váltották egymást az 
avatandók tízes sorai: az első Imrédy Béla, a kilen-
cedik Aba Novák Vilmos festőművész, a romkerti 
mauzóleum falfestményeinek későbbi alkotója. 
A kormányzó hosszabban elbeszélgetett Iharos 
József székesfehérvári nyugalmazott rendőr ha-
dirokkanttal, akit ketten támogattak. Az avatás 
szertartását egy idő után Hellebronth Antal, főka-
pitány-helyettes vette át.

Az avatás után a Romkert oldalában az egységek 
díszmenete haladt el. A díszmenetben a Ludovika 
Akadémia és a jutasi altisztképző egysége után az 
avatott vitézek, a frontharcosok, a levente- és a lö-
vész díszszakasz után a fehérvári ciszterci gimna-
zisták, az Ybl Miklós állami gimnazisták és a Fel-
sőkereskedelmi középiskola szakasza következett, 
majd a cserkészek díszmenete zárta a sort. Igazi 
harcos ünnep volt ez, mindazon kellékkel, külső-
ségekkel, fegyelemmel, katonás kiállással, ami a 
kard ünnepéhez illett. 

A szertartás vége felé a kormányzóné Széché-
nyi Viktornéval a Székesegyházba a 11 órai mi-
sére távozott. Horthy kormányzó az ásatásokat 
tekintette meg Hóman Bálint vezetésével, majd 
a vitézi székház alapkőletétele következett. A Fej-
ér-, Veszprém-, Esztergom-, Komárom és Moson 
megyei vitézek székházának építéséhez Székesfe-
hérvár és Fejér megye adományával járult hozzá. 
Az Alapkő letétele után a kormányzó a polgármes-
teri irodában pihent, tiszteletére a polgármester 
fogadást rendezett, majd délután kettőkor a vitézi 
áldomásra hajtatott a Lövöldébe. Imrédy Béla, a 
legrangosabb felavatott vitéz mondott pohárkö-
szöntőt a díszebéden. A Lövöldében a tornacsar-
nokban 300 személyre terítettek. A többi vitéz a 
kertben költötte el az ebédet, miközben a fehér-
vári Éneklő Ifjúság ezertagú kórusa énekelt. Így 
emlékezett minderre Csitáry polgármester: „A 
Városháza emeleti előcsarnokában a budapes-
ti Gundel vendéglős nagyszabású tízórait szer-
vírozott, amire az ideérkezett vitézek és más 
előkelőségek voltak hivatalosak. Ugyanakkor a 
kis tanácsteremben, ahol pihenése után a kor-
mányzó is megjelent, a jelenlévő miniszterek 
és fontosabb közhatóságok vezetői (pl. a kúria 
elnöke, a számvevőszék elnöke, a közigazgatási 
bíróság elnöke stb.) részére tálaltuk fel a Gundel 
vendéglős által összeállított tízórait. Ezután a 
püspökhöz kísértem át a kormányzót, majd a 
város által megszerzett „Polgári Lövölde” kertjé-
ben rendezett vitézi áldomásra mentünk, előző-
leg azonban elhelyeztük a vitézi székház alap-
kövét, ahol én ismertettem meg vele a székház 
terveit. A vitézi áldomáson nagyon megbecsül-

tek, mert a kormányzó mellett helyet foglaló és 
az ünnepi köszöntőt mondó miniszterelnökkel 
szemben jelölték ki helyemet, tehát sok hellyel 
megelőztem az aktív minisztereket”.

A szépen megrendezett ünnepség sikerét a 
kormányzó köszönete is megerősítette: a köszö-
nőlevelet Poós Rezső ezredes, a vitézi szék szé-
kesfehérvári és Fejér megyei kapitánya adta át a 
polgármesternek, a főispánnak és az alispánnak.

Jegyezzük itt meg, hogy az emlegetett, Schmidl 
Ferenc tervei szerint hamarosan felépült Vitézi 
Székház nagytermét is egy Aba Novák Vilmos által 
készített falfestmény díszítette. Később, jelentős 
átalakítás után ez lett az SZMT, azaz a szakszerve-
zeti  székház néven ismert, mai irodaház épülete. 
A most folyó átépítés alkalmával kerestük a nagy-
termet egykor díszítő szekkót, de sajnos nem talál-
tuk meg a nyomát.

Az ekkor ünnepélyesen előkészített alapkövet és 
alapító iratot a vitézi székházba való beépítésig a 
múzeumban őrizték. 1940-ben, a vitézi rend 20 
éves fennállása alkalmából Schmidl Ferenc ezen 
munkájáért a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét 
kapta. A Vitézi Székház épületében működött a 
Hét vezér étterem, amelynek belső berendezését is 

Schmidl tervezte. Ő rendelte meg Kitlinger 
Kálmántól a hét vezér fémből készült szob-
rát. Ezt az épületet díszítette A magyar vitéz 
szobra, amely később a ciszterci rendház fa-
lára, majd az Ady Endre utca saroképületére 
került.

A május 22-ei eseményekről a Magyar 
Rádió helyszíni közvetítésen számolt be. A 
vitézavatásról Budinszky Sándor, a vitézi 
székház alapkövének letételéről a Fehér-
várról származó Baróti Géza közvetített, 
akinek ez volt a bemutatkozása a Magyar 
Rádióban.

Szerencsére a vitézavatással kapcsolato-
san kedves segítőimnek saját emlékeit is ösz-
szegyűjthettem. Dr. Tóth Ferenc és dr. Láng 
Jenő, mint várományosok álltak az avatan-
dók sorában. Dr. Láng Jenő így emlékezett: 
„Engem édesapám után várományosként 
1938-ban Székesfehérváron avattak vitéz-

zé. Az avatandók természetesen katonás rend-
ben járultak az avatáshoz. Külön csoportban 
álltak a saját jogon avatandó tisztek és altisz-
tek, majd a tiszti várományosok és a legénységi 
várományosok. Az avatást követően a Romkert 
oldalában volt a díszmenet, ahol a fontharco-
sok és a leventék is felvonultak. Utána a Lövöl-
dekertben volt az ünnepi ebéd. Ez már kötetlen 
volt, nekünk várományosoknak a fák alatt terí-
tettek. Délután már a tanügyi kiállításra voltam 
beosztva teremőrnek.” Clara Mora, született Pat-
tantyús-Ábrahám Klára emlékezete szerint egyik 
unokatestvérüket is itt avatták, ezért persze az 
egész család itt volt. Ez az egyik magyarázat arra, 
hogy miért filmezett olyan szívesen ezen az esemé-
nyen Pattantyús-Ábrahám Emánuel. A felvételeket 
azután az egész család nagyon nagy örömmel néz-
te az otthoni vetítésen. „A vitézavatásra érkező 
Horthynét mi fogadtuk a vasútállomáson. Én 
még meg is sértődtem, hogy miért nem én adom 
át a kormányzónénak a rózsacsokrot. De meg 
kellett azzal békülnöm, hogy Szarka Piroska 
adta át, mert az ő apja vitéz volt.” — említette 
2000. évi fehérvári látogatásakor a Floridában élő 
Clara Mora. Dr. Ármos István a következő történel-
mi leckével emlékezett: „A megyei szervek nem 
nagyon voltak benne a 38-as szervezőmunká-
ban. Én ekkor fiatal megyei tisztviselő voltam, 
így a vitézavatást otthonról, a Koronczay-házból 
néztem. Érdekesek ennek az egyetlen háznak a 
címe:. Rákóczi út 7, Bazilika tér 5; Szabadság tér 
1, Koronázó tér 1. Ez mind ugyanannak a ház-
nak a címe. Egy egész történelemlecke”. 

Demeter Zsófia

Vitézavatás a Romkertben 1938. május 22-én. Tóth Károly felvétele
A Vitézi Székház alapkövének letétele. 
Schäffer Gyula felvétele
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Molnár Artúr fotográfus a régi épületek 
szerelmese, bár feladatai viszonylag 

kevés alkalommal alakultak úgy, hogy épü-
leteket fotózhasson. Szabadidejében viszont 
bármikor nézegetheti Fehérvár építészeti 
emlékeit, úgyhogy egyáltalán nem bánta meg, 
hogy tizenhat éve a városba költözött. És ez 
csak az egyik szempont…

– Te mióta élsz Fehérváron?
– Most az egész életemet mondjam el?

– Inkább csak a meghatározó pillana-
tokat…

– Tapolcán születtem, aztán kis időt töltöttem 
Ajkán is, a nagyszüleimnél. Aztán voltam Sop-
ronban is – sokat, nagyjából tizennyolc évet -, és 
most már tizenhat éve Fehérváron élek. 

– Emlékszel arra, hogy mi volt az első él-
ményed, amikor a városba kerültél?

– Persze. Az, hogy eltévedtem rögtön… Sopron 
után nekem nagyon nagy volt ez a város.  Sok 
furcsaság volt egyébként is. Ha eljöttél Sopron-
ból, utána vetted észre, mennyire érződött ott 
már a „nagy nyugat” hatása. Fotocellás ajtók 
voltak a vasútállomáson, meg digitális táblák 
– itt meg akkoriban bontották az orosz lakta-
nyát, akkor nekem különös volt ezeket látni. 
Azóta persze megismerkedtem Fehérvárral, 
megszerettem ezt a várost.

– Érdekes életút azért, ha arra gon-
dolunk, hogy Sopron legendásan zárt 
közösségéből eljöttél Fehérvárra, ahol 
szintén nem könnyű fehérvárivá válni. 
El kell telnie egy kis időnek, mire azt 
mondja valaki, hogy „ismertem apádat” 
– még akkor is, ha nem…

– Sopronban is ugyanez van, tényleg zárt körnek 
mondható, az a kis „ékszerváros”. Ott is sokáig 
idegen vagy, mire azt mondják, hogy „na, ez sop-
roni”. Igen, itt is átéltem ezt, és nagyon örülök, 
amikor azt hallom: „na, ez fehérvári”. Valami-
lyen szinten maga a fotográfia is hozzásegített 
ahhoz, hogy mára talán nem vagyok teljesen 
ismeretlen itt, sok jó embert, barátot adott ne-
kem Székesfehérvár. Emlékszem, mikor ideköl-
töztem, nagyon forgalmas volt nekem ez a város 
Sopronhoz képest. Volt olyan, hogy csak kiültem 
a főtérre, és néztem az embereket. Közben per-
sze fényképezgettem, és próbáltam megszokni 
ezt a pezsgő várost. Azóta azért rengeteg idő el-
telt – más lett minden, más lett mindenki. Az em-
berek rohannak, nem annyira közvetlenek, nem 
állnak meg beszélgetni egymással, átalakult az 
életvitelünk. De ez ma már talán mindenhol így 
van szerintem, főleg a lakótelepeken. Elmész 
dolgozni, hazaérsz, magadra csukod az ajtót, és 
éveken át azt sem tudod, ki a szomszédod. 

– Van kedvenc helyed a városban? Nem 
biztos, hogy fotósként…

– Van, igen. Még olyan is, ahová szere-
tek csak úgy bemenni, elbújni a világ 
elől. Ez pedig egy kis udvar, ami a Fő 
utcáról nyilik, ott ahol régen a színház 
jegyirodája volt. Van ott egy kis félkör-
íves pad, ahová le lehet ülni nem hiva-
talosan is. Munka szempontjából meg 
például a Hiemer-házat szerettem, csak 
nagyon kevés idő volt a fotózására.

– Mindig ezt mondod.
– Mert mindig így is gondolom. Fotós va-
gyok, ne felejtsd el.

– Lássuk akkor a fotózást. Honnan 
a mánia? Pajtás fényképezőgép, ál-
talános iskola?

– Nem, nem, én ennél később érő típus 
vagyok… Huszonéves voltam, amikor kap-
csolatba kerültem a fényképezéssel, egy 
barátom által. Az történt, hogy a Balatonon 
kezdtünk turistafotózással foglalkozni. Jöt-
tek a vendégek, koccintás, fotó, amit aztán 
egy tapétázó asztalra leterítve lehetett meg-
nézni és megvásárolni. 

– És az hogy volt, amikor a keresőben a 
turista mögött azért már a Balatont is 
észrevetted?

– Arra azért kellett idő. De volt bennem egy 
késztetés, hogy ne csak a gombot nyomogas-
sam lélektelenül, úgyhogy elvégeztem első 
körben Pesten egy fotós iskolát. Aztán meg egy 
újabbat. És igyekszem is folyamatosan képez-
ni magam, hiszen folyamatosan fotózom, ezt 
csinálom, ebből élek – és nyilván próbálom 
tovább fejleszteni a tudásomat, magamból a 
lehető legjobbat kihozni.

– Van kedvenc témád?
– Kedvenc fotósom van inkább. Mégpedig 
Lucien Hervé, azaz a magyar származású Elkán 
László. Ő egy leginkább konstruktivista fotós 
volt, épületeket fényképezett, és a fény-árnyék 
hatásokat figyelte. Ez hozzám is közel áll, bár 
a portfóliómban épület fotókat most még nem 
nagyon lehet látni. Most még…

– De fény-árnyék játékot lehet. Az eléggé 
a mániád.

– Igen, abszolút.
– Mindent el tudsz vele mondani?

– Igyekszem. Festeni meg regényt írni nem tudok, 
úgyhogy fotókon próbálom kifejezni magam – 
de mindent egy képbe belezsúfolni elég nehéz. 
Most például újra elővettem a régi, hagyományos 
technikát, és egy műszaki géppel ismerkedem, 
amit eddig leginkább csak vitrinben láttam.

– Ez egy természetes folyamat az űrtech-
nika korában? Mint például az, hogy a 
zenészek szobányi méretű számítógépek 
segítségével próbálják azt a hangzást elő-
állítani, amit annak idején a Beatles egy 
szál csöves erősítővel megoldott…

– Szerintem 
igen. Ezen a „digi-

tális tisztítótűzön” minden-
kinek át kell esni. Persze van jó meg 

rossz oldala is – a lényeg, hogy megtanuljuk 
helyesen használni. Tudni kell, hogy az adott 
témához, eseményhez milyen technika való. A 
mai, felgyorsult világban a riportképeknél és 
a sportban nyilván a digitális gép a favorit, ha 
viszont maximális képminőségre törekszünk, 
akkor még mindig a film az, ami jó. De nem csak 
a jövő, a régmúlt is vonz, a történelem korsza-
kaival, hagytékával is szívesen foglalkozom, ha 
témát keresek, vagy egy felkérés kapcsán. Na-
gyon jó a kapcsolatom a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetével, 
a Doni Emlékhely és a Pákozdi Nemzeti Emlék-
hely is közel állnak a szívemhez. Nemrég pedig 
az a megtiszteltetés ért, hogy a 2013-as Szent 
István Emlékév tiszteletére készíthettem egy be-
mutatót régi fehérvári fotókból. Ez mindamel-
lett, hogy felkérésként is megtisztelő, témáját 
illetően is nagyon jó munka volt, részben a régi 
képek, részben a régi város hangulata miatt. Na-
gyon hálás vagyok, hogy én csinálhattam.

– A digitális gép kicsit olyan, mint a robot-
pilótás autó? Biztosan nagy technikai újí-
tás, de ha nem én akarok vezetni, akkor 
megyek busszal…

– Persze, van olyan, hogy a gép mindent meg-
csinál helyetted, de azon azért túl kell lépni. 
Meg kell tanulnod kikapcsolni az automatikát. 
A fénykép nem a gépben születik, hanem a fe-
jedben – te döntöd el, hogy mit szeretnél látni  
és láttatni. Különben csak egy gombnyomás 
lesz az egészből. Nem elég csak lemásolni a 
valóságot, azt is tudni kell, hogy mit akarsz 
belőle megmutatni. 

– Ez ugyanígy van épületeknél, természet-
fotóknál meg embereknél is?

– Igen, persze. Mondjuk, a portré nagyon nehéz 
műfaj, nyilván az igazolványképeket leszámítva. 
Nem könnyű megtalálni a pillanatot, amitől egy 
fotóból valóban kép lesz.

– Gyémánt László a portréit általában fo-
tókról festette – de olyan fotókról, amiket 
ő készített, nem ritkán több órás beszél-
getések során. Ugyanis ennyi ideig tar-

tott kihozni 
a modellből azt 

az arckifejezést, amit a 
vásznon látni akart.

– Pontosan erről van szó. Hosszú folyamat, 
amíg a modell a bizalmába fogad, és megterem-
tődik az az összhang, ami egy jó portréhoz kell. 
Az első tíz kép biztosan megy a kukába.

– Csak ez a megrendelőt pont nem ér-
dekli…

– Nem, de nem is az ő dolga – azt a tízet meg se 
mutatnám…

– Fotóztál aktot is. Már nem mersz, mi?
– De, azért merek még… Az se könnyű műfaj, de 
azért azt se mondanám, hogy nehezebb, mint a 
portré. Egyébként az is a festészetből alakult ki, 
és ma már önálló művészeti ág, bár még nem any-
nyira megbecsült, legalábbis Magyarországon.

– Azért most már nálunk is akadnak elvét-
ve fotó aukciók.

– Igen, szerencsére. De csak fekete-fehér, csak 
filmre fotózott, csak papírra előhívott képekről 
beszélünk. A digitálisnak esélye sincs.

– Még szép…
– Tudod, mi fénnyel dolgozunk. Én például na-
gyon szeretnék túllépni ezen a fotós iskolai, há-
rom lámpás világításon. Ha megnézel egy régi 
amerikai filmet, már akkor a fényekkel olyan 
arcokat tudnak megmutatni, hogy az csodálatra 
méltó, ugyan ezt a profizmust meg tudják csinál-
ni fotóban is, mikor egy egészalakos fotót 30-40 
db vakuval világítanak meg!

– Amikor annak idején a Queen Buda-
pesten koncertezett, egy napig hangolták 
csak a dobfelszerelést.

– A magyarok meg néztek, hogy mi történik itt, 
igen… Lehet, hogy ezt azért meg kellene tanul-
nunk. Amióta mindenki fotós, aki fényképezőt 
vesz a kezébe, azóta eléggé felhígult ez a szak-
ma. Pedig itt sem lehet mindenki sztár egyik 
napról a másikra – ahogy a zenei tehetségku-
tatókban sem. 

– A fényképek most már mindent elboríta-
nak körülöttünk. Egy fotós hogyan tud így 
élni – vagy legalábbis épeszű maradni?

– Nehezen. Erősen szelektálni kell: én fotós ol-
dalakon például nem is értem, hogyan tudnak 
emberek azon összeveszni, hogy kinek milyen 
gépe van. 

– A dobos Borlai Gergő mondta, hogy nem 
a hangszer számít, hanem a tempó.

– Így van – de ha megnézed, mindig az igazán jó 
képek kapják a legkevesebb lájkot…

Török Péter

Titkos helyek 7.
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Hát, igen. Szaporodik a hatvanasok klubja. 
Egypáran már benne vagyunk. S most Hor-
váth Lajos, vajtai írónk és tanárunk is.

És jó ez a cím, hogy Illyés és Lázár Ervin. 
Utánuk, az ő nyomukon. Földrajzilag is rend-
ben van. Én most kiegészítem Örkénnyel. Egy 
éve, mikor az ő centenáriumára emlékeztünk 
az Örkényuralom c. esten, mit ad Isten, éppen 
április 4-én, H. L. is megidéződött. Nem vélet-
lenül, hiszen az imént említett két földi és előd 
mellett a magyar groteszk legnagyobb meste-
rének a kezenyoma is föllelhető az Olasz csiz-
ma írójának eddigi életművében. Letűnt szo-
cializmusunk ábrázolásában például. Ahogy 
– teszem azt – epekedve várták a magyarok 
a felszabadítókat. Ahogy írták a leveleket. 
Ahogy az iskola ünnepei és hétköznapjai meg-
elevenedtek a papíron. 

Persze régmúlt történelmünk is megihlette 
Lajost, különös érzékkel nyúlt kedvenc té-
mái után. Mint ahogy az sem véletlen, hogy 
Gyurkovics Tibor mekkora tehetségnek tar-
totta! De akkor hogy a búbánatban lehet, hogy 
ma reggel a Google alig adott eligazítást róla. 
Persze az is igaz, hogy ez a név majdnem olyan 

Horváth Lajos is hatvan

gyakori, mint a Kovács István… De akkor is! 
Nehogy ne vegyen róla tudomást a kritika és 
az irodalomtörténet! 

Mert nagy értéke mai prózánknak, amit Hor-
váth Lajos létrehozott. Itt, Fejérben, itt, Vajtán, 
itt Illyés és Lázár Ervin, meg Németh László és 
mások vidékén.  Új színekkel gazdagította a 
legújabb magyar irodalmat, s ezen színek közé 
tartozik a játékosság és a humor is. Gondolom, 
azok közé sorolható, akik szerint a földi pok-
lokat felülemelkedéssel, humorral, a dolgok 
kegyetlen névvel nevezésével le lehet győzni. 
Közben nem feledve hűséget és magyarság-
tudatot, a föl-földobott kő és Kű igazságait. 
Hűséget a földhöz, amelyből vétettünk. Köz-
ben persze botladozunk, el-elbukunk, aztán 
kiegyenesedünk és fölállunk. Hiszen úgysem 
menekülhetünk, és vágyunk, hogy a „haza a 
magasban” eszménye váljon valóra. Valónkra.

Számomra ezt, ezt is jelenti Horváth Lajos 
eddigi életműve. Adjon Isten sok erőt a továb-
biakhoz!

Bakonyi István
(Elhangzott 2013. április 25-én a Vörösmar-
ty Társaság estjén.)

M indenki másként képzeli el. Azt a világot, 
amiről olvas, amiről hall, de amit nem 

lát. Olvasmányélményinket lefordítjuk a ma-
gunk világára. Az író szavakká formálja a ben-
ne élő képet, majd az olvasó a szavakból ismét 
képpé álmodja. Ahogy a telefon a hangot, úgy a 
szavak a képet közvetítik. És ezeket a képeket 
vetették papírra (vagy éppen üvegre) azok a di-
ákok, akik részt vettek a Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola által meghirdetett 
illusztrációs pályázaton. Az intézmény saját 
diákjai mellett a Munkácsy Mihály Általános 
Iskola, valamint a Tolnai Utcai Általános Iskola 
diákjainak munkáit mutatja be a kiállítás, sőt, 
ezúttal a gimnáziumi osztályok tanulói is meg-
mutathatták tudásukat. 

Az újdonságnak számító tárlat abba a kiállí-
tási koncepcióba tartozik, amelynek keretében 
korábban már a művészi pályára került egykori 
tópartis diákok alkotásait láthatták az érdek-
lődők. Ezt követte télen a jelenlegi művészetis 

diákok kiállítása, tavasszal pedig a lehetséges 
leendő tanulóknak szeretett volna bemutatko-
zási lehetőséget biztosítani az intézmény, saját 
diákjai mellett – mondta Vizi László Tamásné 
igazgató. Most tehát azokat szólították meg, akik 
érdeklődnek az iskola művészeti képzése iránt, 
szeretnének idővel itt tanulni, és bekapcsolódni 
az intézményben folyó művészeti munkába. Azon 

Megelevenedett mesék
felül, hogy egy színvonalas megmérettetésen ve-
hettek részt, azért is hasznos lehetett számukra, 
mert hozzáértő zsűri és szakértő felkészítő taná-
ri gárda állt mögöttük, ami segíti őket a művészi 
pályájuk meghatározásában. 

A téma a népmesék világa volt, annak a törté-
netnek a képi megmutatását várták a gyerekek-

től, ami közel áll hozzájuk. Ez is közrejátszott ab-
ban, hogy a legtöbb díjat az általános iskolások 
kategóriájában a Munkácsy Mihály Általános 
Iskola diákjai vihették haza, hiszen, mint Tóth 
Péter igazgató elmondta, a magyar monda- és 
mesevilág mindennapos szereplője az iskolai 
tananyagnak. 

Végvári Beatrix, a művészeti tagozatos diákok 
gyakorlati oktatásvezetője elmondta, hogy mivel 
a gimnáziumi képzésben az új kerettanterv sze-
rint emelkedik a művészeti órák száma, ezért ez 
a kiállítás jó bevezetés ahhoz, hogy az ott tanuló 
diákok is megmutathassák kreativitásukat. Az 
intézmény gondoskodik arról, hogy ezentúl min-
den évben kapcsolódhassanak a kiállításhoz. 
Ugyanakkor a leendő tanulók kapcsán kiemelte 
a felkészítés fontosságát, hiszen csak olyan di-
áknak van esélye bekerülni a művészeti szakkö-
zépiskolai képzésbe, akit tudatosan és komolyan 
felkészítettek a tanárai. Ebben nagy jelentősége 
van a tanároknak, akik időben felfedezik és se-
gítik a tehetséget.

Nyilván közhelynek hangzik, de tény, hogy 
amikor kevesebb a pénz, azon spórolunk, 

ami nem létszükséglet. Például a kultúrán. 
Kevesebb könyvet veszünk, ritkábban járunk 
koncertre, és a színházat inkább csak kívülről 
látjuk. Szóval ilyen körülmények között nehéz a 
nézőt arra csábítani, hogy átlépje a teátrum kü-
szöbét. Pedig ez a cél a Vörösmarty Színházban 
is, amelynek vezetői sajtótájékoztatón ismer-
tették a következő évad terveit és mutatták be 
azokat a színművészeket, akik erősíteni fogják a 
fehérvári társulatot. 

A 0. évad után most kezdődik az első évad a 
Vörösmarty Színházban – fogalmazott Szikora 
János igazgató, hiszen ugyan az ő irányítása alatt 
működött az intézmény már ebben az évadban, 
de annak repertoárját még elődje állította össze. 
Így valójában ősszel kezdődik az első olyan évad, 
amely szakmailag is már az ő nevéhez köthető. 

Az igazgatóváltás sikeres volt, mert sikerült 
visszacsábítani a nézőket a színházba – mondta 
Cser-Palkovics András polgármester. Ezt mu-
tatják a nézőszámok, amik folyamatosan emel-
kednek. Az itt folyó minőségi munka bizalomra 
érett, ami azt jelenti, hogy érdemes eljönni a 
színházba, ami nem csak egy épület a Fő utca 

Új időszámítás a színházban
végében, hanem egy élő kulturális központtá 
kezd alakulni, sok olyan vállalással, feladattal, 
ami eltér a hagyományos színházi felfogástól, de 
ez így helyes, hiszen a városnak ez a kulturális 
központja, amelynek meg kell határoznia a város 
kulturális életét. A polgármester szerint az irány 
jó, és a továbbiakban tovább lehet növelni a né-
zőszámot. 

Ehhez fontos egy erős társulat is. Ennek érde-
kében nyolc új színművészt szerződtetett a Vö-
rösmarty Színház, így a városban fog játszani 
ősztől Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Földes 
Eszter, László Zsolt, Makranczi Zalán, Radnay 
Csilla, Törőcsik Franciska és Varga Mária. 

Szikora János szerint ezzel új színházi időszá-
mítás kezdődik, mivel vadonatúj társulat jön 
létre, amelynek egy részét a régi társulat adja, a 
másikat pedig az a komoly névsor, ami országos 
hírű színészek csapatát jelenti. „Ezzel teljessé 
vált a fehérvári színház társulata” – fogalmazott 
az igazgató. „Ez az ország egyik legerősebb, leg-
ütőképesebb társulata. Ezen felül van egy műsor-
tervünk, ami erre a nagyon erős színészgárdára 
épül. A Lear király, a Nyomorultak musical vagy 
a Mester és Margarita mind olyan vállalkozások, 
amiket nem lehet megvalósítani jelentős színész-
egyéniségek nélkül.”

A már felsoroltak mellett a következő évad-
ban láthatják a nézők A fösvény, az Indul a 
bakterház, valamint a Koldus és királyfi című 
darabokat. Újdonsága lesz az új évadnak a 
kakaószínház vasárnap délelőttönként elő-
adásokkal, kakaóval és kaláccsal, valamint a 
bábszínház.
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A Kaptár ifjúsági és Prevenciós Iroda minden 
hónapban film klubot szervez, melynek té-

mája valamely függőségre irányul.Fontos, hogy 
kötetlen keretek között tudjunk beszélgetni 
arról, mi az, ami körülvesz minket, áthatja éle-
tünket. 

Áprilisi témánk a drogfogyasztás, a party dro-
gok és a biztonságos szórakozás volt. Berlin 
Calling a film, melyet a Barátság Moziban több, 
mint 30 fiatal nézett meg, majd a látottakról egy 
gyakorló mentőtiszttel beszélgethettek. A dél-
után keretében kemény mondatok is elhangzot-
tak, hiszen témáink között felszínre jöttek a disz-
kó balesetek, a hazugság, mely egy szerfogyasztó 
életében kikerülhetetlen.

A szenvedélyekről
Meghívott vendégünk bevallotta, ebben a kor-

ban mindenki bizony csibészkedik, olykor még 
füllent vagy hazudik is. De annak az embernek, 
aki az életünkről dönt, soha nem szabad hazud-
ni, mert ez beláthatatlan következményekkel 
járhat. Fontos témánk volt még a  „Haza indulni 
és nem haza érkezni.” mondat, az alkoholos be-
folyásoltság.

Ami a program üzenete volt, hogy cél nélkül 
továbblépni nem lehet, melyet irodánkban, ta-
nácsadóinkkal együtt megkereshet bárki, ha vál-
toztatni akar. Következő film klubunk időpontja 
2013. május 22., amikor a társfüggőség és a pár-
kapcsolat lesz a téma. A részletekért kattints a 
www.kap-tar.hu honlapunkra.

Rózsás Ildikó

Útjára indult az a két éven át tartó fog-
lalkoztatási program, amelyet a Fejér 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint konzorciumi partnerei a Fehérvári Civil 
Központ Nonprofit Kft., a Fejér Megyei Roma 
Reintegrációs Információs és Tanácsadó Egye-
sület és Lajoskomárom Nagyközség Önkor-
mányzata valósít meg Fejér megyében. 

A TÁMOP-1.4.5.-12/1-2012-0002-es számú, a 
„Fejér megyei foglalkoztatási paktum támo-
gatása” elnevezésű pályázat célja, hogy a tagok 
kidolgozzanak egy új Fejér megyei foglalkozta-
táspolitikai akciótervet, amely által növekedhet 
a résztvevő szervezetek kapacitása, ezáltal javul 
a hatékonyságuk, így a helyi foglalkoztatási és 
képzési szint is növekedni fog. A projekt megva-
lósítását 42 millió forint európai uniós és hazai 
forrás támogatja. Az alapvető célja a munkanél-
küliség csökkentése, a foglalkoztatottság és a 
foglalkoztathatóság növelése. Fejér megye több 
településén tanácsadásokra, műhelymunkákra, 

Foglalkoztatási
partnerség Fejérben

Ruhaosztás
a Székesfehérvári Kistérségben 

munkaerő-piaci képzésekre, tréningekre kerül 
sor, emellett létrejön, a Fejér megyei foglalkozta-
tási információs rendszer. 

Közvetlen célcsoport a paktum tagjai, a közve-
tett célcsoport a Fejér megyében élő munkanél-
küliek, különösen a 25. életévüket be nem töltött 
pályakezdő álláskeresők, a nők, különösen a 12 
hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási 
díjban részesültek és a hátrányos helyzetű mun-
kavállalók. A közvetett célcsoportból 50 fő mun-
kaerő-piaci pozíciója javul, 15 fő foglalkoztatása 
is garantált. A közvetlen célcsoportnak, a foglal-
koztatási partnerségben résztvevőknek pedig 
közel 80 szakmai program, 12 féle képzés, 200 
óra szaktanácsadás segíti a munkáját. Mindezek 
eredményeképpen rövidtávon erősödik a foglal-
koztatási célú szolgáltatások helyzete, a paktum 
tagok együttműködése és szakmai felkészültsé-
ge, mely hosszú távon kihatással lesz a helyi fog-
lalkoztatáspolitikai tervezésre és végrehajtásra, 
stabilizálódik a foglalkoztatási partnerség. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638Foglalkoztatási partnerség Fejérben
Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum

A Kőszárhegyi Önkéntes Pont az  As-
sisi Szent Ferenc Katolikus Karitász 

kőszárhegyi csoportjával számos rászoruló-
nak segített közös, hagyományteremtő akci-
ójukkal.

A SZITI Szociális Egyesület nyertes TÁMOP-
5.5.2-11/2-2012-0078 „Bárki érintett lehet! 
Önkéntességgel az újszegénység ellen elneve-
zésű pályázata keretében 2013. január 25-én 
megnyílt a Kőszárhegyi Önkéntes Pont, ahol 
már javában folynak a pályázati törekvések.

Az önkéntességet népszerűsítő projekt 
keretében szolgáltatásaikkal, tevékenysé-
gükkel mérsékelni kívánják közérdekű ön-
kéntes tevékenységet folytató partnereikkel 

a térségben kialakult újszegénységet. Szak-
mai koordinátor vezetésével és a Karitász 
kőszárhegyi csoportjának közreműködésével 
a Kőszárhegyi Művelődési Házban a tavasz 
beköszöntével nagyszabású ruhaosztást tar-
tottak. 

Az érdeklődés nem maradt el. Számos rászo-
ruló család válogatott kedvére a civil, egyéni 
és karitatív szervezetektől érkezett felaján-
lások közül. A különböző méretű és fazonú 
darabokból a programra érkezők maguknak, 
családtagjaiknak és barátaiknak is válogat-
hattak a női-, férfi- és gyermekruházatok, ci-
pők, táskák közül. 

Az önkéntes pont következő ruhaosztását 
2013. június 16- ra tervezi.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A mai világban elengedhetetlen a számítás-
technika, az internetismerete mindenki 

számára. Különösen égető ez annak, aki állást 
keres vagy éppen pályakezdő. Az iskolákban, 
tanfolyamokon megszerzett informatikai tudást 
ugyanis a gyakorlatban is tudniuk kell alkal-
mazni.

Ez motiválta a SZITI Szociális Egyesületet ab-
ban, hogy a TÁMOP-1.4.1.-11/1-2012-0032–es szá-
mú, „Fiatalok Fehérvárért – Pályakezdő mun-
kanélküliek bevonása közösségi feladatok 
ellátásába” című projektje részeként számítás-
technikai kompetenciafejlesztésen vegyen részt 
a programban szereplő 20, pályakezdő fiatal. Az 
órákat Zsida Ágoston informatikus tartotta.

– Mire helyezte a hangsúlyt az oktatás során?
– Alapvetően az irodai alkalmazásokat, főleg a 
Microsoft Office: a Word, az Excel, a PowerPoint 
és a Prezi.com alkalmazást mutattam meg a fi-
ataloknak az óráimon, és ezeknek is főleg azon 
részét, amelyet nem tanítanak az iskolákban. 
Például a körlevélkészítés, kimutatás diagramok 
használata az Excelben, amellyel nagy adathal-
mazt lehet pillanatok alatt elemezni, PowerPo-
intban sablonok létrehozása, amelyeket újból és 
újból fel tudnak majd használni. Vagyis hogyan 
tudnak majd gyorsan dolgozni ezekkel az irodai 
alkalmazásokkal, gyorsan megoldani nehéz, bo-
nyolult műveleteket.
Az óráim másik részében olyan témával foglal-
koztam, amelyet abszolút nem tanítanak az isko-

lákban, tanfolyamokon. Ez az informatika-biz-
tonság, a netikett, a közösségi média használata, 
a körlevelek kielemzése, a vírusmarketingek ész-
revétele, a jelszóbiztonság, adatvédelmi beállítá-
sok és a biztonságos bankolás.

– Mennyire van szüksége ezekre az informá-
ciókra, ezekre a készségekre a mai pályakezdő 
fiataloknak?
– Elengedhetetlenül szükségesek, ezek nélkül 
nem tud ma egy pályakezdő elhelyezkedni. Hiá-
ba végzett el például egy számítógépes tanfolya-
mot, ha munkába kell állnia, és éles környezet-
ben kell kipróbálnia magán, sokan elvéreznek 
azért, mert nincsen napi gyakorlata benne. 

– Mit ajánl, hogyan szerezzenek gyakorlatot, 
hogyan fejlesszék magukat a fiatalok? 
– A legegyszerűbben autodidakta módon fej-
lesztheti magát a fiatal, de ehhez kell belső 
érdeklődés is. Ha ez nincs meg, akkor nehéz. A 
megtanultak akkor maradhatnak meg tartós tu-
dásként, ha folyamatosan használja, gyakorolja 
az ember. Rengeteg gyakorló feladat található az 
interneten, ha valamint nem értünk vagy nem 
tudunk, rá lehet keresni, és számtalan videós be-
mutató is rendelkezésre áll. 

A szakember által javasoltakat érdemes meg-
fogadni nemcsak a pályakezdőknek, az álláske-
resőknek, hanem mindenkinek, aki dolgozik. 
A számítógépes ismereteinket nem árt karban 
tartani, folyamatosan frissíteni, hiszen az elekt-
ronika világa nagyon gyorsan változik, elenged-
hetetlen, hogy lépést tartsunk vele.

Elengedhetetlen
a számítógépes ismeret

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

SZITI Szociális Egyesület
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.
Telefon: +36 (30) 492-7275
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67 Étterem & Bistro – Jókai u. 1-3.
Aranybulla Könyvtár – Köfém ltp. 1.
Árpád Fürdő – Kossuth u. 12. 
Árpikép Galéria – Kossuth u. 3.
A Szabadművelődés Háza – Fürdő sor 3.
Bányató Vendéglő – Zsolnai út 39
Budai úti könyvtár – Budai út 44-46.
Cafe el Burrito Gris – Fő u. 11.
Caffé Mauro – Kossuth u. 4.
Castrum Lovagi Étterem – Várkörút 3.
Corvinus Cafe – Országzászló tér 1.
Depónia Kft. – Sörház tér 3.
Diófa Vendéglő – Kadocsa u. 32/a 

A Székesfehérvár és Vidéke a következő helyszíneken lelhető fel:
Dominó Panzió – Fiskális u. 111.
Duran Szendvicsüzlet – Fő u.
Édes Élet, finomságok otthona – Piac tér 2.
Elixír Café & Bar – Fő u. 15.
Fehérvári Civil Központ – Rákóczi út 25.
Fejér Megyei Művelődési Központ
– III. Béla király tér 1.
Fejérvíz Zrt. – Király sor 3-15.
Flaschner műköszörűs mester – Juhász Gy. u. 1.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház – Sóstó 1.
Gazdaság Háza – Hosszúsétatér 4-6.
Hatpöttyös Étterem –  Szent István tér 9. 
Hiemer-ház – Oskola u. 2-4.

Hermann László Zeneiskola – Városház tér 3.
Hetedhét Játékmúzeum – Oskola u. 2-4.
Hold Antikvárium – Vasvári P. u. 3.
Il Fiore Pizzéria – Ady E. u. 20.
Isztambul Grill – Táncsics M. u. 6. 
Jázmin Teázó – Fő u. 13.
Karsai Zrt. – Alba Ipari Zóna
Kavalkád Music Pub – Várkörút 19.
Kirst Optika – Kossuth u. 14.
Kiskakas vendéglő – Kelemen B. út 93. 
Kiskulacs Vendéglő – Budai u. 26.
Kodolányi Étterem – Szabadságharcos út 59.
Kodolányi János Főiskola – Sörház tér 1.

Lánczos Kornél Gimnázium – Budai u. 43.
Lorenzo Étterem – Fő u. 5.
Macher Kft. – Sóstói út 1.
Megyeháza – Szent István tér 9.
Menta Cafe and Lounge – Koronázó tér 3.
Miss Tee Teabolt és Kávézó – Ady E. u. 32., 1. em.
Papírgaléria – Oskola u. 11.
Passage Bisztró és Kávézó – Rákóczi u. 1.
Pátria Kávéház és Étterem – Városház tér 1.
Pelikán Galéria – Kossuth u. 3-13. udvara
Petőfi Kultúrtér – Arany J. u. 22.
Picur Büfé – Csala
Polgármesteri Hivatal – Városház tér 1.

Prága Söröző és Kávézó – Fő u. 1.
Ribillió Kávézó és Söröző – Rózsa u. 1. 
Semiramis kávézó – Mátyás király körút 1.
Spagetti Ház – Kégl Gy. u. 25.
Szent István Király Múzeum – Fő u. 6.
Szent István Művelődési Ház – Liszt F. utca 1.
Táncház – Malom u. 6.
Tóparti Gimnázium – Fürdő sor 3.
Vadászkürt Panzió – Móricz Zs. u. 1.
Vajda János Könyvesbolt – Fő u. 2.
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény – Oskola u. 10.
Videoton Oktatási Központ – Berényi u. 101.
Vörösmarty Mihály Könyvtár – Bartók B. tér 1.

A z idei Szent István Emlékév kapcsán elhatá-
roztam, hogy igyekszem bemutatni az 1938-

as esztendő sajtótermékein keresztül az akkori 
nagyobb eseményeket. Így most az egyik legna-
gyobb májusi eseményt, a tanügyi kiállítást vet-
tem górcső alá. A kiállítás 75 évvel ezelőtt igen 
újszerűnek bizonyult, és az országhatáron túl-
ról is vonzotta az érdeklődőket. Méreteiről sok 
mindent elárul, hogy a kiállítás anyaga teljesen 
megtöltötte az újonnan épült, Szent István köz-
ponti elemi iskola, a mai Széna Téri Általános 
Iskola mind a 30 tantermét a folyosókkal egye-
temben. Öt hónapon keresztül 1050 pedagógus 
gyűjtötte és dolgozta fel 150.000 tanuló adatait. 
A különféle illusztrációkat és grafikonokat 147 
tanár készítette el 1600 négyzetméternyi kar-
tonfelületen. 

A kiállítást május 22-én a vitézavatás napján a 
kormányzóné nyitotta meg, ám a sajtó munkatár-
sai már napokkal előtte láthatták a nagyszabású 
tárlatot. Kezdjük hát meg képzeletbeli sétánkat 
az iskola látnivalóktól hemzsegő termeiben. 

„A szerdai sajtóbemutatón maga Balassa 
Brunó tankerületi főigazgató kalauzolta 
végig az ujságírókat a kiállitás termein. Ám 
nemcsak a szobák, de a hatalmas épület fo-
lyosói is tele vannak képekkel, statisztikai 
ábrákkal. Bent a termekben minden elkép-
zelhető kérdésre feleletet kap a látogató, 
ami tanügyi téren, a tankerület 150 ezer di-
ákjának életével, munkájával kapcsolatban 
felmerülhet. Egyik terem szemléltetően az 
iskolaszervezetet mutatja be, a másik a zene-
tanulás adatait, a harmadikban a gyermek 
alkotásait halmozták össze, a magakészitette 
játékokat, gépmodeleket, a következő az in-
ternátusok életét, a vonaton bejáró tanulók 
adatait világitja meg.

Meddő kisérlet volna megkisérelni, hogy 
erről a kiállitásról, amelynek futólagos végig-
tekintése is órákba telik, akár vázlatos képet 
is adjak, csupán egyetlen terem látnivalóiról 
számolok be részletesen, bár mindegyik kü-
lön-külön is megérdemelne ekkora figyelmet.

Egyik földszinti osztályteremben gondosan 
felrajzolt képek és grafikonok arra felelnek, 
mit válaszolt az ifjuság 135 kérdésre, kezdve 
ott, hogy szeret-e mosakodni, fürödni, egé-
szen addig, hogy kihez szeretne leginkább 
hasonlitani.”

A következő soroknak, valamint a rengeteg 
kérdést tartalmazó kérdőíveknek köszönhető-
en egészen közelről ismerhetjük meg és alkot-
hatunk képet a 75 évvel ezelőtt iskolába járó 
ifjúság felfogásáról, gondolkodásáról.

„A feleletek három korosztály szerint kü-
lönböznek. […] Alább a 16-18 éves diákkisasz-
szonyok feleletstatisztikája következik arra 
a kérdésre: Az ujságok melyik rovata érdekli 
leginkább? Ime: Hirrovat 32, gyermekrovat 3, 
tárca 21, divat 7, politika 14, regény 8, vicc 2, 
házasság 6, vezércikk 5, semmi 2 százalék.

A rádió is okulhat a 16-18 éves diáklányok 
megnyilatkozásából. Száz diáklány közül a 
rádióban 62 legszivesebben zenét hallgat, 21 
szindarabot, 9 felolvasást, 5 hireket, 1 tornát 
és diákfélórát ugyancsak – egyetlen egy.

A kérdések közt szerepel, hogy melyik lány-
nak mi az életcélja? Férjhez akar menni 69 
százalék, önálló, kereső nő szeretne lenni 28 
százalék, szerzetbe kiván vonulni 3 százalék.

Milyen foglalkozásu férjet választanál leg-
szivesebben? Vajjon hogyan nyilatkoztak erre 
a kérdésre a diáklányok? A pálmát az orvosok 
viszik el 30 százalékkal, 25 százalék peda-
gógust szeretne, 17 százalék katonatisztet, 
5 százalék mérnököt, 3 százalék iparost, 20 
százalék megoszlik tisztviselő, gazdász, jegy-
ző s legvégül – ügyvéd között.”

Megérte orvosnak tanulni akkoriban. Ezek sze-
rint orvosként, az általános köztisztelet mellett, 
meglehetősen könnyen találhatott magának 
az ember feleséget. Nincs időnk azonban sokat 
időzni ennél az ábránál, hiszen a teremben ren-
geteg felmérés eredménye vár még ránk.

„Kérdőivet töltöttek ki természetesen a fiuk 
is. Itt is háromféle az eredmény a korosztály-
ok szerint. Ám ezuttal lássuk a feleletek szá-
mának középarányosát. Például mi tetszik a 
diákoknak Budapesten? A királyi vár, a Duna, 
a hidak 25, Állatkert 11, Angolpark 13, szinház 
– mozi 18, Városliget 8, múzeum, kiállitások 
39, templomok, szobrok 59 százaléknak.

A sportágak közül legnépszerűbb az uszás, 
vizipoló 50 százalék, a futbal, amiért vala-
mikor minden diák lelkesedett, lecsúszott 
16 százalékra, igen népszerü a kerékpár, 42 
százalék, a tenisz 10 százalék. Kétségkivül a 
cserkészmozgalom eredménye, hogy a turisz-
tika, természetjárás 38 százalékos népszerű-
ségnek örvend.

Ujabb kérdés. Ki az ideálja a mai diáknak? 
(Ezuttal kizárólag az érettebb, 16-18 évesek-
nek.) Kossuth Lajos 100 közül 27-nek, Horthy 
Miklós 100 ból 21-nek, ugyanennyié Petőfi 
Sándor, szent emberek közül választott ideált 
2, tudósok sorából 7, sportnagyságok közül 6.”

Kétségkívül fogékonyabb volt ez a generáció 
a művészetek és a kultúra iránt napjainkhoz vi-
szonyítva. Azt, hogy rengeteget változott a világ 
és a diákság felfogása, érdeklődése a következő 
grafikon is kiválóan bizonyítja.

„Érdekes az is, hogy mi mindent gyüjtenek 
a diákok. Képet, szentképet, reklámcédulát, 
gombot, golyót, növényt, rovart… A sok min-
denféle közt pénzt csupán 8 százalék gyüjt. 
Arról is megkérdezték a fiukat, hogy mivel 
foglalkoznak szabad idejükben? Egy-egy fiu 
természetesen többféle időtöltéssel válaszolt. 
Szabad idejében cserkészettel foglalkozik 23, 
sporttal 87, gazdaságban foglalatoskodik 25, 
játékkal 38, moziba jár 64, cirkuszba jár 1 és 
fél, olvasással 44, kézügyességgel, techniká-
val 6, zenével 43, hangverseny hallgatásal 31, 
sakkozással 44 százalék.”

A sport, a mozi és a zenehallgatás valószínűleg 
most is előkelő helyet foglalna el, ugyanakkor 
gyaníthatóan az olvasás és a cserkészet már 
nem szerepelne ilyen jól. Írásom azonban nem 
a jelenkor társadalmi és szociális problémáival 
foglakozik, sétáljunk tehát tovább.

„Megkérdezték az ifju nemzedéket, hogy 
vajjon ki-ki mihez kezdene, ha sok pénze vol-
na, mit csinálna vagyonával? Ime, a feleletek: 
Szülei segélyezésére adna 11 százalék, haza-
fias célra 1, takarékoskodna s jövőjét alapoz-
ná meg a pénzzel 3, szórakozásra forditaná 
ugyancsak 3, további vagyonszerzésre hasz-
nálná fel 29, tudományos célokra áldozna 20, 
utazásra költene 40, szegények segélyezésére 
adna 22, önművelésre forditaná vagyona 
nagy részét 25 százalék.

Azon a grafikonon, amelyik arra felel: me-
lyik tantárgyat kedveli: a legrövidebb vonalak 
a számtané és a latin nyelvé, a leghoszabbak 
pedig a magyar irodalomé és a történelemé.”

Mindenképpen becsülendő, hogy ennyi jó lel-
kű diák tanult egykor Székesfehérváron, akik 
inkább fordították volna pénzüket jótékony-
kodásra, mint további vagyonszerzésre vagy 
szórakozásra. A legkevésbé kedvelt tantárgyak 
esetében maximálisan egyetértek a múlt száza-
di ifjúsággal. Matematika óráim távoli, ködös 
emlékei a mai napig kísértenek, rövid latin ta-
nulmányaimmal  egyetemben. 

A kérdőívek arra is kitértek, hogy ki, mivel járt 
iskolába:

„A sok közül az egyik teremben egész fala-
kat kitöltő grafikon azt szemlélteti, hogy a 
székesfehérvári tankerületben mennyi az 
ugynevezett bejáró diákok száma, akik nap-
nap után kocsin (35), gyalog (235), kerékpá-
ron (135), vonaton (2502), autóbuszon (242), 
és lóháton (1) jönnek be a városba, ahol isko-
lába járnak. E vidékiek közül rendes ebédet 
eszik otthon 2100, menzán étkezik 159, más-
helyen 83, nem eszik rendes ebédet, csak dél-

ben valami hideget 801 bejáró tanuló”
Lelki szemeim előtt az a rendkívül szürreális 

kép jelent meg, amint egy szem ló árválkodik az 
iskola előtti biciklitározóhoz kikötve és várja a 
gazdáját, aki épp a számtannal vagy a latinnal 
küzd. Persze tudom, hogy nem így ment ez ak-
koriban, de a mai állapotokhoz viszonyítva va-
lahogy így festene.

Akárcsak napjainkban, régen sem volt utolsó 
szempont, főleg a szülők részéről, hogy meny-
nyire nyírbálja meg a családi kasszát a gyerkőc 
taníttatása.

„Van a kiállitáson egy táblázat, amely azt 
mutatja be: mit hoz az iskola a városnak a 
diákok ellátása, tanárok, tanitok fizetése stb. 
Székesfehérvárnak például 2.300.000 pengőt 
hoz egy évben, Győrnek 1.643.800, Dombó-
várnak 476.630 pengőt. Egy másik táblázat-
ról leolvashatjuk, hogy helybenlakó diáknak 
1490, vidéken lakónak 6350, bejárónak 2010 
pengőbe kerül a gimnáziumi érettségi.

És a tankönyv? A gimnáziumban 490, tanitó-
képzőben 430, kereskedelmi és polgári iskolá-
ban 356 pengő, a tanulás egész ideje alatt.”

Nos, nem volt olcsó akkor sem, bár hosszútá-
von mindenképpen megérte tanulni. Legalábbis 
diplomával nem csak a gyorséttermi kiszolgálói 
állást csípte meg az ember.

Sajnos sétánk végére értünk, mert az Uj Fe-
hérvár munkatársa nem avat be minket a hatal-
mas kiállítás minden részletébe, így kénytelen 
vagyok a cikk szerzőjének rövid értékelésével 
zárni időutazásunkat.

„Bizonyos, hogy a feldolgozott temérdek 
anyag, vagonokat megtöltő kép és ábra innen, 
a fehérvári központi elemi iskolából, majd a 
muzeumba kerül dicséretéül a Szent István év 
magyar pedagógusainak és okulásul a jövőre 
azok számára, akiknek gondjaira a magyar 
reménységnek, az ifjuságnak nevelését bizza 
a nemzet.”

Csitáry-Hock Dávid

Séta a kiállításon

Az Ön egy százalékos
felajánlását fogadó
szervezetek listája
elérhető a
www.civil.
szekesfehervar.hu 
oldalon. 
Ha ingyenes segítségre 
van szüksége adóbevallása 
elkészítésében,
keresse a Fehérvári Civil 
Központot!


