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Székesfehérvár és Vidéke
Társadalmi, közművelődési és szépirodalmi

KÖZLÖNY
Megjelenés:

minden páros héten, csütörtökön
Székesfehérváron

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

Betűkkel, gondolatokkal, képekkel, szí-
nekkel, érzésekkel. Lapok, lapok, lapok… 
Szavakká vált betűk, mondatokká vált 
szavak, gondolatokká formálódott 
mondatok. És könyvvé vált gondo-
latok. De a könyv nem csak könyv. 
Nem csak egy tárgy. Mert ebben a 
könyvben van valami. Pontosab-
ban Valaki. A Múzsa. Igen, ott 
él, ott rejtőzik  benne a Múzsa. 
Minden lapján. Ám a könyv 
mégis csak egy könyv. Egy 
tárgy. Nem ölelheted meg, 
nem simogathatod, nem 
bújik hozzád.  A Múzsa 
ő, de mégsem az. Hi-
szen a Múzsa lakhelye 

Van a könyv…

K íváncsi voltam. Begépeltem a Hírkereső-
ben a „celeb” szót. Majd utána a „könyv” 

szót is. Bár 38-33 arányban a „könyv” szó 
nyert, ám a pozitívnak látszó eredmény csaló-
ka, hiszen a találatok közel fele kimondottan 
celebekhez és az általuk gerjesztett botrá-
nyokhoz köthető könyvekről szól, és a mara-
dék nagy része sem a szépirodalmi vonalhoz 
tartozik. Ha pedig a „sztár” és a „könyvhét” 
szavakat vetjük össze, nos, itt az előbbi laza 
könnyedséggel győz 401-22 arányban. 

Míg 1987-ben azt találgattuk a könyvhét előtt, 
vajon ki is lehet a Tizenhét hattyúkkal érkező 
Csokonai Lili, ma azt találgathatjuk, hogy mi-
lyen eredménnyel zárul a börtönt megjárt szí-
nész botránykönyve kapcsán indult per, vagy 
arról értesülünk, ki hogyan molesztálta az ifjú 
úszónőt. Arról már kevesebb szó esik, melyik 
írónk, milyen művel áll elő az idei könyvhétre. 
Pedig még jól emlékszem, milyen várakozás 
előzte meg gyermekkoromban, ifjabb éveim-
ben a könyvhetet. Ami akkoriban nem csak 
nevében volt ünnepi, hanem valójában is. Szen-
zációra éhesen vártuk az új kiadványokat, a 
legnagyobb szerzők műveinek megjelentetését 
rendszerint erre a hétre időzítették a kiadók. 
Az olvasó pedig vagy már nyitáskor igyekezett 
jól helyezkedni, vagy protekciót keresett, hogy 
megszerezhesse az áhított műveket. Igen, mű-
veket, így, többes számban, mert akkoriban 
még mindenki megengedhette magának, hogy 
akár egy tucat könyvet is hazavigyen. 

Azután ez az ünnep is elhalványodott. Bár a 
könyvszeretők, a kultúrát megmenteni igyek-
vő emberek mindig megpróbálják megújítani, 
életben tartani, de kellő támogatás híján leg-
inkább csak a lelkesedés élteti még ezt a több 
mint nyolcvanéves hagyományt. 

És ha támogatásról írok, nem csak az anya-
giakra gondolok. Persze, a vásárláshoz arra is 
szükség van. Ám ha azt vesszük, hogy mennyi 
értéktelen dologra, silány könyvre költünk, 
akkor bizonyára futná szépirodalomra, érté-
kesebb kiadványokra is. Ha meglenne ehhez a 
kellő szellemi támogatás. Bizonyára sokan em-
lékeznek velem együtt arra, hogy a könyvheti 
kiadványokat már hetekkel korábban beharan-
gozták, felhívták rájuk a figyelmet. Ma már a 
figyelem leginkább arra irányul, hogy a való-
ságosnak nevezett, ám a valósághoz még csak 
nem is hasonlító műbalhék főszereplői éppen 
miként szeretnék megváltani a világot, vagy ép-
pen hol hívták fel legutóbb a figyelmet maguk-
ra botrányos viselkedésükkel. És aztán persze, 
az így elkészített sztárok, vagy még divatosabb 
szóval élve celebek „önéletrajzi ihletésű” műve-
it szépen el lehet adni. Vagyis, a közízlést leg-
inkább formáló médiumok kevésbé igyekeznek 
gondolkodásra serkenteni, és a kultúra iránt 
érdeklődővé tenni hazánk fiait és leányait. 

Szerencsére azért könyvhét idén is van. Sőt. 
Székesfehérváron nem is akármilyen. Hiszen 
a Szent István Emlékévben abban a megtisztel-

tetésben van része városunknak, hogy helyet 
adhat a 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermek-
könyvnapok országos megnyitójának. Június 
6-án 11 órakor a Városház téren a házigazda 
Cser-Palkovics András polgármester köszöntő-
je után Csukás István Kossuth-díjas író ünnepi 
beszédével veszi kezdetét hivatalosan a könyv-
ünnep. Rajta kívül szintén díszvendégként  
vesz részt az eseményen Csoóri Sándor Kos-
suth-díjas költő, valamint Szentmártoni János 
író,  az Írószövetség elnöke és Kocsis András 
Sándor,  a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztők  Egyesülése elnöke. A rendezvényen 
Cserhalmi György és Gáspár Sándor, a Vörös-
marty Színház társulatának tagjai mellett fel-
lép a Musica Historica Együttes is. És persze, 
nem csak a megnyitó lesz érdekes, hiszen a 
könyvhét összesen tíz napján számos kulturális 
rendezvény várja az érdeklődőket, felsorolni 
lehetetlen is itt, de bárki tájékozódhat róluk a 
2013.szekesfehervar.hu vagy a www.mkke.hu 
honlapokon. Annyit azért még elárulok, hogy 
a fentebb említett Csokonai Lili személyesen 
is tiszteletét teszi a könyvhéten városunkban, 
Esterházy Péter „Egyszerű történet vessző száz 
oldal” című könyvét június 7-én dedikálja. 

Csitáry-Hock Tamás

Könyveljünk!

Székesfehérvár
2013. június 6-13.

Most többféle bevezetőt is írhatnék. Fel-
idézhetném azt az időt, amikor még 

alig felnőttként a Móra Kiadóhoz járt első 
könyvének kiadása kapcsán, és volt szeren-
csém elkísérni. Vagy felidézhetném azokat 
az időket is, amikor egy ifjúsági lap indítá-
sában dolgoztunk együtt, és jártunk újságíró 
iskolába. És még sok emléket idézhetnék, de 
most a legaktuálisabbal kezdem. A Ridiküllel. 
Ahová az írónő bekerült. No persze, a fent ol-
vasható hangzatos cím nem valamiféle elvont 
dolgot jelent, hanem annyit, hogy a fehérvári 
írónő, Sohonyai Edit nemrégiben volt vendé-
ge Jakupcsek Gabriella műsorának. És aztán 
van egy másik aktualitás is, nevezetesen az, 
hogy az Ünnepi Könyvhéthez közeledvén iga-
zán büszkék lehetünk arra Székesfehérváron, 
hogy van egy írónő, aki a Móra Kiadó egyik 
állandó szerzője, és ma már iskolákban is ta-
nítják. Szóval, mindjárt két aktualitást is ta-
láltunk kezdésnek. 

– Mivel foglalkozol mostanság?
– Az utolsó könyvem a Kockacukor volt, ami ta-
valy jelent meg, azóta pedig megálmodtam egy 
esélyegyenlőségi programcsomagot. A Móra 
Kiadónak van egy Tabu elnevezésű könyv-
sorozata, ami minden kényes témát érint a 
családon belüli erőszaktól a pedofílián át a 
fogyatékosság témaköréig, tehát széles körben 
foglalkozik a konfliktusokkal és a kamaszo-
kat érintő problémákkal. Ez egy hiánypótló 
sorozat Magyarországon, és arra gondoltam, 
milyen érdekes lenne ezt egy esélyegyenlőségi 
hétté bővíteni. Erről beszéltem a Móra Kiadó 
tulajdonosával, Janikovszky Jánossal, akiben 
tovább szövődött ez a gondolat, és a Budapest 
Filmmel közösen azt találták ki, hogy a szintén 
Tabu nevet viselő sorozatban levetítenek egy 
filmet a Kino artmoziban, és ehhez csatlako-

Edit a Ridikülben

zik a kiadó egy írója, aki beszél könyvekről, 
illetve egy filmet is elemez a gyermekeknek. 
Nekem két film jutott, a Submarine és Hold-
fény királyság, amelyek kapcsán az első szex, 
az első szerelem és a párkapcsolat alapjairól 
beszélek a bejelentkező osztályoknak. Emel-
lett egy másik munkám is van, néhány éve 
keresett meg egy tévés stáb azzal, hogy nekik 
nagyon tetszik a Le a csajokkal!, a Le a pasik-
kal!, és Mocsokcsillag könyvsorozatom, és mi 
volna, ha írnék ebből egy film forgatókönyvet. 
Szinopszist kértek, és nyertek is a film elkészí-
tését célzó pályázaton, így ebben az évben el is 
készül a film, amit az M1 fog bemutatni. Ezen 
felbuzdulva felkértek a folytatásra, amire szin-
tén nyertünk támogatást, tehát a könyveimet 
most filmekkel is lekövethetem, ami egy sze-
rencsés helyzet.

folytatás a 6. oldalon

nem lehet egy könyv. Ki kell bújnia onnan, 
elő kell bújnia rejtekéből, és be kell költöz-

nie valódi lakhelyére…  Életed 
Könyvébe. 

Létezik ez a Könyv.
Csitáry-Hock Tamás
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Gyerekkoromban falun laktam, ahol eleve 
adott volt a zöld felület. Így aztán nem is 

tudtam elképzelni, hogy milyen lehet a városi 
gyerekeknek a betondzsungel közepette marok-
nyi kis zöld területet találni, ahol felhőtlenül 
játszadozhatnak.

Aztán középiskolába már Székesfehérvárra 
jártam, ahol kezdtem megismerkedni a be-
tonrengeteg fogalmával – pedig a város nem 
szűkölködik parkokban. Először furcsa volt ta-
pasztalni a zöldövezet hiányát, aztán főiskolás 
koromban elkerültem a vasporos „acélváros-
ba”, ahol aztán visszasírtam a székesfehérvári 
zöldet. Szépen lassan kezdtem megérteni – 
vagy inkább felfogni, hogy mennyire fontosak 
a parkok, a virágok, a fák és a madárcsicsergés 
minden ember számára. Mindenkinek joga van 
a természet közelségéhez és igénye is van rá. 
Éppen ezért zene volt fülemnek a hír, miszerint 
egy nemes gesztusnak köszönhetően Székesfe-
hérvár egy népszerű zöld terület megújítását 
kezdheti meg.

A japán mentalitás híres arról, hogy a közös-
ségi hovatartozás hatalmas elkötelezettséget 
jelent számukra. Erről tett tanúbizonyságot 
a DENSO Gyártó Magyarország Kft. elnöke, 
Yamaguchi Shinshuke, amikor mintegy huszon-
hárommillió forintot adományozott a Széna tér 
felújítására Székesfehérvár városának. Társa-
dalmi felelősségvállalási programjának kereté-
ben a cég ezzel a felajánlással kíván csatlakozni 
a Szent István Emlékévhez. Mindezt május 21-én 
a délelőtti órákban jelentette be a DENSO elnöke 
és Cser-Palkovics András polgármester, miután 
a Széna Téri Általános Iskola 5.B osztályos diák-
jai a régi idők tornáját bemutató gyakorlatokkal 
megnyitották a sajtótájékoztatót. A munkála-
tokat már a múlt héten meg is kezdték, hiszen 
szeretnék, ha augusztusra teljes, új pompájában 
tündökölhetne a Széna tér és környéke. 

A „felkelő nap” jótékony hatása
Cser-Palkovics András polgármester elmond-

ta, hogy a Széna tér mind elhelyezkedése, mind 
az általános iskola 1938-as megnyitása miatt 
fontos elem a város történetében. A környék 
azonban az elmúlt évek során leromlott, a zöld 
növények kikoptak, nem tudták annyira gon-
dozni a területet, amennyire annak szüksége 
lett volna rá.

„Szeretnénk, ha árnyas fákkal, padok-
kal, általános iskolás korú gyermekeknek 
való játszótérrel, sportpályával a környező 
épülettömbökben vagy éppen az idősek ott-
honában lakókat, valamint a szomszédos 
iskolában tanuló gyermekeket szolgálná 
ez a terület” – mondta a polgármester. Végül 
Cser-Palkovics András köszönetet mondott a 
felajánlásért, hiszen ez a törekvés a DENSO 
Gyártó Magyarország Kft. nélkül nem valósul-
hatna meg. A vállalat elnöke elmondta, örül, 
hogy társadalmi felelősségvállalási program-
juk keretében dolgozóik és a székesfehérvári 
lakosok pihenését, kikapcsolódását segíthetik 
elő. Yamaguchi Sinsuke elmondta, remélik, 
hogy még évtizedeken át szerepet kaphatnak 

Nincs olyan ember, aki ne énekelt volna 
élete során. Aki kényszernek érezte, an-

nak vélhetően kevésbé tűnt fel, hogy valójában 
milyen öröm az együtt dalolás akár ének-
karban, akár kórusban. Sokakat a mai napig 
örömmel tölt el a közös éneklés vagy annak 
hallgatása. A 2013-as Szent István Emlékév 
keretein belül most lehetőségünk nyílik nívós 
komolyzenei művek meghallgatására a „Szent 
István városa” elnevezésű Jubileumi Kórusta-
lálkozón. Az eseménynek a Szent Imre temp-
lom ad otthont június 1-jén délután fél hattól. 
A rendezvény házigazdája a székesfehérvári 
Vox Mirabilis Kamarakórus, ezen felül pedig 
öt neves énekkart hallhatunk, köztük a Fülöp-
szigeteki Manila Koncertkórust.

„Legyen a zene mindenkié!”
A Jubileumi Kórustalálkozó fővédnökei 

Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes és 
Spányi Antal megyés püspök. A kórustalálko-
zót Deák Lajosné önkormányzati képviselő is 
támogatta. Mint elmondta, szívesen vállalta 
a rendezvény támogatását, és ajánlja min-
den zenekedvelőnek, hiszen az esemény és 
a fellépő kórusok a város hírnevét öregbítik. 
Ugyancsak elismerő szavakkal illette a kórus-
találkozót Miklósa Erika, aki a találkozóban 
személyes vonatkozást vélt felfedezni, ugyan-
is gyerekkorában egy hasonló esemény során 
derült ki kivételes tehetsége. Spányi Antal 
szintén üdvözölte a kórustalálkozó megszer-
vezését. Elmondta, hogy a szép, igényes ének 
mindig része volt az egyháznak, és a jelenben 
is szükség van az egyházi értékeket képviselő 
eseményekre és élményekre.

A találkozó programját végül a Vox Mirabilis 
Kamarakórus karnagya, Zemlényi Katica mu-
tatta be. A székesfehérvári kórusokon kívül 
hallhatjuk még a veszprémi, dunaújvárosi 
és a kaposvári kamarakórust, valamint a 
világhírű budapesti Cantate Vegyeskart. A 
találkozó fénypontja kétségkívül a Manila 
Koncertkórus lesz, amelynek Székesfehérvár 
az egyik állomása európai turnéja során. A re-
pertoárban elsősorban Szent Istvánnal kap-
csolatos művek szerepelnek, de hallhatunk 
majd újdonságokat is. A kórustalálkozót vé-
gül Kodály Zoltán „Ének Szent István király-
hoz” című műve zárja, melyet közel 200 tagú 
kórus énekel majd Sapszon Ferenc Liszt-díjas 
karnagy vezényletével.

Szakmány Kitti

A Magyar Honvédelem Napja idén is moz-
galmas volt Székesfehérváron, már csak 
azért is, mert több rendezvénnyel is emlé-
keztek erre a napra. A Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága  május-
ban több kiemelt rendezvényt szervezett 
a nemzeti, társadalmi és katonai hagyo-
mányok ápolása céljából. A „Fehérvár Ka-
tonái” című program különösen látványos 
volt május 21-én, hiszen az Alba Pláza előtti 
téren most is sok érdekes katonai felszere-
léssel, hadászati eszközzel ismerkedhettek 
az érdeklődők.

majd Székesfehérvár fejlődésének elősegíté-
sében.

A beszédeket követően ünnepélyes kézfogás-
sal a Széna tér sorsa a Városgondnokság kép-
viselője, Bozai István városgondnok kezébe 
került, hiszen ők újítják majd fel a teret. „Tér-
kő járdát építünk ki, kijavítjuk az iskolához 
felvezető lépcsőt, és ahol szükséges, pótol-

juk a növényzetet is. A Mítosz című szobrot 
is levesszük helyéről, restauráltatjuk, majd 
visszahelyezzük” – mondta Bozai István. Ki-
alakítanak még egy általános iskolásokra ter-
vezett játszóteret, és labdafogó hálót tesznek a 
focikapukba, így a sportpálya használhatóbb 
lesz. A murvás területre tíz pad elhelyezését, 
valamint 3500 négyzetméter füvesítését ter-
vezik. Szeméttartókat is kihelyeznek a park 
épségének és tisztaságának megóvása érde-
kében.

Kicsik és nagyok egyaránt várják már, hogy 
birtokba vehessék a megújított teret, mely a 
többi parkkal egyetemben növeli Székesfehér-
vár zöld területeinek számát.

Szakmány Kitti
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A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 
2005-ös fennállása óta folyamatosan 

bővülő szolgáltatásokkal várja a szakmai se-
gítségre szoruló civil szervezeteket és azok 
képviselőit.

Az alapítvány által nyújtott szolgáltatások 
igen széleskörűek. Többek között irodai admi-
nisztrációs, projekttervezési és pályázatírási 
tanácsadással foglalkoznak, de igény szerint 
stratégiai tervezéssel, önkéntes menedzsment-
tel, adományszervezéssel, kommunikációval, 
marketinggel, civil szervezetek létrehozásá-
val és működtetésével, szervezetfejlesztéssel, 
minőségüggyel és informatikai tanácsadással 
is foglalkoznak. Akik a fent említett témákkal 
kapcsolatban tanácsadásra szorulnak, azokat 
szerdánként 9 és 17 óra között, előzetes beje-
lentkezés alapján várják az alapítvány munka-
társai.

Farnady Judit, a Civil Centrum Közhasznú Ala-
pítvány munkatársa elmondta, hogy leggyak-
rabban a törvényes működéssel kapcsolatban 
keresik meg őket, hiszen nemrég megváltozott 
az erre vonatkozó jogszabály és a civil törvény. 
Munkájukat tekintve a komplex szervezetfej-
lesztés a leghangsúlyosabb, ezzel kapcsolatban 
előadássorozatokat is szerveznek. Ezen felül 

Civil Klub működik, amely meghatározott té-
mákról nyújt megfelelő tájékoztatást az érdek-
lődőknek. Képzéseket is indítanak, havonta 
egyszer a Civil Információs Centrum megbízá-
sából. Farnady Judit szerint munkájuk legérde-
kesebb része az együttműködések fejlesztése 
a civil szervezetek között. Ehhez annyiban já-
rulnak hozzá, hogy képzéseiken megteremtik 
azt a miliőt, amelyben a különböző szerveze-
tek képviselőinek együtt kell gondolkodniuk, 

Civil Centrum: szolgáltatások tárháza

ami már önmagában megalapozza az esetleges 
közös együttműködés jövőjét, csakúgy, mint a 
civil és a gazdasági szféra képviselői esetében 
is. Hamarosan új projektet indítanak, melynek 
célja a kis- és középvállalkozások, a civilek és 
az önkormányzat egymással való megismerte-
tése.

A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ki-
emelt projektje az úgynevezett Hello Work, 
melynek honlapja tulajdonképpen egy aka-

dálymentes állásközvetítő portál. Ez az oldal 
lényegében a megváltozott munkaképességű 
emberek munkába való integrálódását segíti 
elő olyan módon, hogy önéletrajzaik felkerül-
nek az oldalra, így a cégek már a honlapon 
hozzájuthatnak az adataikhoz. Az alapítvány a  
cégeknek ezzel a témakörrel kapcsolatban pe-
dig ingyenes szolgáltatásokat nyújt. A vissza-
jelzések pozitívak, a program sikeres. A mun-
káltatók részére szakmai felkészítést is vállal 
az alapítvány, együttműködési szerződések 
keretében. Fontos, hogy az oldal vak emberek 
számára is akadálymentesen használható. Az 
alapítvány oly módon is segíti a megváltozott 
munkaképességűek integrációját, hogy cége-
ket keres fel, és potenciális munkaerőt ajánl 
számukra. Ezen felül a civil szervezetek mel-
lett a munkaügyi központ és a rehabilitációs 
szakszolgálat is az alapítvány segítségére van. 
Szervezetfejlesztési programjukon belül aka-
dálymentes képzések is szerepelnek, melyeket 
a látássérült emberek foglalkoztatását terve-
ző szervezetek számára indítanak. Ezeken a 
képzéseken tapogatható ábrákkal, illatokkal 
segítik a tájékozódást, de a kutyákkal való 
együttműködést is megtanítják a leendő mun-
kaadóknak. Ugyanakkor közösségépítő játéko-
kat is szerveznek – természetesen akadálymen-
tesen. Részletes információk a civilcentrum.hu 
és a hellowork.hu oldalakon találhatók.

Szakmány Kitti

Játszani jó. Még a felnőtteknek is. És most 
aztán volt is rá lehetőség. Bár az időjárás 

nem igazán kedvezett, a hétvégén rendezték 
meg az első Hetedhét Játékfesztivált a Heted-
hét Játékmúzeum első születésnapja kapcsán 
a Belvárosban.  Program akadt bőven, a gye-
rekek – és akár a felnőttek is - válogathattak 
a komolyabb és könnyedebb szórakozási for-
mák között.  

Az eseményt hagyományteremtő szándékkal 
rendezték meg, ezt erősítette meg köszöntőjé-
ben Cser-Palkovics András polgármester is: „Az 
Emlékév keretében szerettünk volna olyan 
programokat és hagyományokat teremteni, 
amelyek évről évre a gyerekeket is megszólít-
ják. A két nap a tiétek, érezzétek jól magato-
kat, vegyétek birtokba a Belvárost!” És bizony, 
birtokba is vették. Hiszen melyik gyereket kell 
biztatni, ha játéklehetőségek végtelennek tűnő 
sora várja? Voltak programok, amik passzív ki-
kapcsolódást kínáltak: például egy-egy bábelő-
adással vagy koncerttel, de  akadtak bőven olya-
nok is, amelyeknek aktív részesei lehettek. Igazi 
vásári hangulatot idézett a Vitéz László előadás 
a szabadtéri színpadon, de óriás társasjáték, vár-
játék, közös képfestés, kézműves foglalkozások, 
hangszerbemutató, minivonat és élményfotózás 
is várta az érdeklődőket, akik mindezek mellett 
akár vásárolhattak is, hiszen kézműves és helyi 
termék vásár is kapcsolódott a programhoz.  Fel-

Hetedhét országra szóló vigalom

lépett az Iszkiri és a Kákics Együttes, szombaton 
este pedig Nagy Anna és Huszárik Kata Lázár Er-
vin műveiből összeállított „Fény-játékok” című  
előadását élvezhették a résztvevők a Hiemer-
ház báltermében. Vasárnap egy kuriózummal 
készült a  Szabad Színház, amelynek előadása a 
Hetedhét Játékmúzeum kiállítása alapján a gyűj-
temény alapítója, Moskovszky Éva meséjéből 
készült. Ezt követően a Hetedhét Játékfesztivál 
születésnapi zsúrral ér véget, a látogatók Palya 

Bea koncertje után megkóstolhatták a Hetedhét 
Játékmúzeum születésnapi óriástortáját. 

A Játékfesztivál keretében mutatták be a „Ba-
rangolás Székesfehérváron, a királyok város-
ában - útikalauz és munkafüzet óvodásoknak 
és kisiskolásoknak” című kiadványt, amely 
a Gyöngyvirág Óvoda gondozásában készült 
el. Halmai Tamásné óvodaigazgató elmondta, 
hogy „az Emlékévhez kapcsolódva készítettük 
el ezt az országosan is egyedülálló kiadványt, 

amely az óvodás korosztálynak is emlékeze-
tessé teszi a 2013-as évet. Az önkormányzat-
tal, a terület önkormányzati képviselőjével, 
Deák Lajosnéval, valamint a szülők együttes 
összefogásával pályáztunk, és egy évig dol-
goztunk a gyerekekkel.” Az útikalauzt a gyer-
mekek rajzai színesítik, és egy feladatlap teszi 
izgalmassá. A kiadványt eljuttatják a fehérvári 
óvodásoknak, és a tervek szerint elkészítik az 
iskolás változatot is.

Szombaton valódi verklisekkel is találkozhattak az 
érdeklődők

A Hetedhét Játékmúzeum udvarán óriás társasjá-
tékokkal is lehetett múlatni az időt

A Hetedhét Játékfesztivál zárásaként Palya Bea 
varázslatos világba repítette a közönséget
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Félreértés ne essék: nem most. A megálla-
pítás 1930-ból származik, amikor egy bi-

zottsági szemle résztvevői sétát tettek a Bel-
városban, és „súlyos kritikát gyakoroltak az 
Árpád-fürdő vásári arculatja felett”. Amint 
a Székesfehérvári Napló 1930. március 19-i 
számában olvasható, a művészek és a város 
vezetői a Hősök terén, a Bazilika oldalában 
elhelyezett hősi emlékmű esetleges elköltöz-
tetése kapcsán vizsgálódtak, s ezenközben 
vették szemügyre az Árpád-fürdőnél kiala-
kult helyzetet.

„Határozottan keleties képe van ennek 
az építészetileg szépen megoldott Árpád-
fürdőnek. A homlokzat két szárnyába most 
portálékat építettek, jobbról-balról rikító 
reklámtáblák ordítoznak, a főbejárat felett 
transzparens és esőáztatta plakátok ron-
gyai. Gusztustalan és ízléstelen és – a mű-
vészek egyhangú megállapításai szerint – 
nem való ilyen mindent elcsúfító, művészi 
értéket csökkentő falragasz és reklámkiál-
lítás a fehérvári belváros legforgalmasabb 
pontján. A kialakult vélemények alapján az 
Árpád-fürdő épületét, mint reklámpavilont 
meg kell tisztítani és a külsejének is doku-
mentálnia kell az épület eredeti jellegét.” 

Ezt állapították meg tehát csak úgy melléke-
sen a szemle résztvevői, s hogy fő céljukról is 
ejtsünk néhány szót: a lap szerint a székesegy-
ház hátsó falába épített emlékmű vitákat, sőt 
perpatvarokat okozott a városban. (Lám, már 
elődeink is harcosan kiálltak a rossznak vélt 
megoldásokkal szemben!) „A város közönsé-
ge elégedetlenül látja a hősök emlékének 
eldugását” – írja a tudósító. A város vezetése 

Ízléstelen reklámok éktelenítik az Árpád-fürdő épületét
is egyetértett a kritikákkal, ezért különféle 
helyszíneken keresték a megoldást. Szóba 
jött a Zichy-liget első része, ahol akkor még a 
Szentháromság szobor állt, valamint az Otto-
kár virágos kert.

„Mindezeket a lehetőségeket megvizsgálta 
ma Széchényi Viktor gróf főispán vezetésé-
vel egy bizottság, melynek tagjai voltak dr. 
Zavaros Aladár polgármester, Varga Elemér 
műszaki főtanácsos, Bilkei Ferenc esperes-
plébános, Szatmári Sándor városi mérnök, 
a művészek képviseletében Hikisch Artúr 
és Pásztor Árpád, a Hősök emlékének ter-
vezői. A művészek mindenesetre a meglévő 
helyen szeretnék hagyni az emlékművet és 
szerintük a Szigethy-ház megvételével szim-
metriába volna hozható a rendelkezésre 
álló terület. (…) A helyszíni szemle után a 
bizottság a városházára ment, hol jegyző-
könyvbe foglalták a nehézségeket, amelyek 
az emlékmű áthelyezése körül felmerülnek 
és leszögezték, hogy ennek az emlékműnek 
elhelyezésére nincs más alkalmas hely. 
Ezek után minden valószínűség szerint a 
Hősök emlékműve a régi helyén marad.”

És maradt. A Szigethy-ház viszont ment, 
mégpedig a Városháza második átalakítása 
kapcsán bontották le 1937-ben. Tehát a város 
lakóinak még jó hét évet kellett várniuk arra, 
hogy az 1929-ben emelt emlékmű méltó körül-
mények között, jól látható legyen. (A Szigethy-
ház egyébként a Hősök terének mintegy felét 
foglalta el közvetlenül az önkormányzat mai 
Ügyfélszolgálati Irodája melletti területen.)

De most lépjünk kicsit vissza a reklámokhoz, 
sőt lépjünk vissza a kalendáriumban is. 

„Egy virágzó szép leány, egy egészségtől 

duzzadó gyermekarcz mily kedvesen villog 
gyakran felénk s mily csalódással tekintünk 
reá, ha a nevetéskor felnyíló ajkak közt egy 
hibás és betegségtől elgörbült fogsort pillan-
tunk meg. Pedig a  fogak gyökeres ápolásá-
val mily könnyen vehetjük elejét a fogbeteg-
ségeknek. Ehhez csak egy állandóan friss 
bomlásnak alá nem vetett és desificiáló 
hatású fogtisztító szer szükséges. Egy oly 
tubusban levő fogtisztító szer, mint a Sarg-
féle Kalodont, egyesíti magában minden e 
sajátságokat s minden tisztátalanságtól, 
portól, stb. meg van óva, ami a fogpornál 
elkerülhetetlen. A kalodont felüdíti a száj-
üreget, erősíti a foghúst, és a fogakat tisztán 
fehéren és épen tartja.” 

Lefogadom, hogy az első sorok olvasásakor 
a kedves olvasónak fogalma nem volt arról, 
hogy mi fog következni. Én is így voltam ez-
zel, amikor rábukkantam erre a hirdetésre 
a Székesfehérvár és Vidéke 1901. március 
30-i számában. És nem csak erre. A korabeli 
„reklámokból” bőven lehetne válogatni. A 
szöveges hirdetések akkoriban még a hírek 
között kaptak helyet, ugyanolyan formában, 
betűtípussal szedve, mint mondjuk a tolvaj 
cselédlányról szóló hír. Egy hirdetés, egy tol-
vaj – valahogy így volt szerkesztve a lap. Hogy 
volt-e ebben valami koncepció, nem tudni, de 
gyanítható, hogy nem. S ha már azt írtam, 
hogy bőven lehetne válogatni a hasonló hir-
detésekből, hát íme, még kettő a már említett 
lapból:

„Általánosan elismerik úgy nálunk, mint 
külföldön, hogy a Mauthner-féle gazda-
sági és kerti magvak gyakran háromszor 
akkora termést adnak, mint sok másféle 

magvak. Különösen impregnált csillagje-
gyű répamagjai ritkítják párjukat és össze 
nem tévesztendők más utánzott, hasonló 
védjegyű, de nem impregnált répamagok-
kal. A Mauthner-féle magok tehát felülmúl-
hatatlanok és gazdáink csak helyesen cse-
lekszenek, ha magszükségletüket mindig 
Mauthner-féle magokkal fedezik.”

Megnyugodhatunk tehát, a világ akkor sem 
volt sokkal jobb, mint ma, a márkaneveket, 
védjegyeket már akkor is hamisították, s a 
fogyasztó megtévesztése érdekében az erede-
tihez hasonlót készítettek a hamisítók. Ahogy 
ma is… 

Végezetül pedig egy kis hazai:
„Alpár fényképész, kinek elegáns kivitelű 

fényképei széles körben ismeretesek, jelen-
legi két kirakatában egész tömegét mutatja 
be szebbnél szebb felvételeknek.”

Az sajnos nem derül ki a hirdetésből, hogy 
ugyan hol? – de bizonnyal jól ismerhették őt 
a fehérváriak anno, és ez nem okozott nekik 
különösebb fejtörést.  

Bár a hamisítások kapcsán fentebb azt ír-
tam, hogy nem sokat változott a világ 112 év 
alatt, annyit mégis meg kell jegyezni, hogy 
ma már sokkal egyszerűbben, tömörebben, 
no és persze hangzatosabban próbálják ránk 
tukmálni termékeiket a gyártók és forgalma-
zók. Gyanítom, hatásosabban is. Feltehetően 
nem sok szakember szorgoskodott akkoriban 
azon, hogy megbízója hűséges fogyasztóivá 
tegye kortársait. Szóval, mégiscsak változik 
a világ. Persze, hogy ez esetben jó-e ez ne-
künk… 

Csitáry-Hock Tamás
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Titkos helyek 9.

 Környezet
Dolgozott újságíróként, irányított televíziót, 

tanít a Kodolányi Főiskolán, településmar-
ketinggel, turizmussal foglalkozik és a Szabad 
Színház rendezője is. Mindenben, amit csinál, 
meghatározó számára Székesfehérvár, gyerek-
kora óta. És ismeri, szereti a titkos helyeket a 
városban – Nagy Judit.

– Két rohanás között, szokás szerint. Most 
éppen honnan hová?

– Most először is elszállítottam a kisebbik gyere-
kem dobfelszerelését a jazz tanszakra. Ezt köve-
tően pedig megyek a színházba, ahol jelmezpró-
ba lesz, mert készülünk egy közös produkcióra 
a Vasvári Színpaddal a Hetedhét Játékmúzeum 
egyéves évfordulójára. Moskovszky Éva baba-
gyűjteményéhez írtam mesét az ő könyve és 
figurái alapján „Az én babaházam” címmel – eh-
hez viszünk ruhákat a színházból. 

– Mindabban, amivel foglalkozol, meny-
nyire meghatározó a város?

– Nagyon. Én Székesfehérváron születtem, bár 
erdélyi családból származom. Gyerekkoromban 
is nagyon aktív figura voltam – mint most. Már 
óvodás koromtól verseket mondtam, színjátszó 
csoportban szerepeltem. Sok elismerést kaptam 
a várostól már egész kicsi koromban – és ez na-
gyon nagy dolog egy gyerek számára. Meg egy 
felnőtt számára is, nyilván. Emellett nagyon jó 
pedagógusok voltak körülöttem, akik önfeláldo-
zó módon készítettek fel sok mindenre. Kirán-
dulások, operalátogatások – nem lett volna kö-
telező, akkor se fizették, de mégis jöttek velünk. 
Igazán inspiráló közegben nőttem fel. Ezért úgy 
gondoltam, és ma is úgy gondolom, hogy nekem 
mindenben Székesfehérvár az elsődleges.

– Az újságírói munkádat is ez határozta 
meg annak idején?

– Hogyne. Te is emlékszel, hogy a Fehérvár Tele-
vízió zászlóshajója volt a helyi televíziózásnak, 
mindenki tudta, kik vagyunk, meg hogy mivel 
kísérletezünk éppen. Én amúgy is szeretek kí-
sérletezni – megváltoztatni, jobb irányba vinni 
mindent. És úgy gondoltam akkor, hogy ha vala-
mibe belekezdtek, akkor ott elsőnek kell lenni. 
Ez a Fehérvár Televíziónál sikerült is szakmai-
lag minden tekintetben.

– Maximalista vagy?
– Igen. Ahogy az idő telik, azért a fiatalabbakkal 
már sokkal toleránsabb vagyok. Egész más pél-
dául egy gimnáziumi csoportban segíteni – mint 
most, a vasvárisoknál. Más korosztály, másképp 
kell hozzájuk közelíteni – vissza kell gondolni 
arra, mi volt az inspiráló számomra az ő koruk-
ban. A gyerekeim azért kicsit szenvedtek néha 
ettől a maximalizmustól. De a zenésznek e nél-

kül most nem lennének olyan 
sikerei, a másiknak meg színé-
szileg vagy akár szakmailag. 

– Személyes tapasztala-
tom veled kapcsolatban, 
hogy ha sétálsz Fehérvár 
főutcáján, és látsz egy csőtö-
rést, egész addig ideges vagy, 
amíg ki nem javítják.

– Ez pontosan így van. Nekem na-
gyon fontos, hogy amit látok, ami 
körülöttem van, az rendben legyen. 
Amikor a Varkocs szobornál megta-
lálták a Budai kapu pilléreit, akkor 
például nagyon ideges voltam, hogy mi-
ért nem csináltak ebből egy turisztikai 
látványosságot, miért nem építettek egy 
fahidat, hogy meg lehessen nézni. Három 
generáció mesélte volna, hogy látta a ka-
put, ahol halálát lelte Varkocs György vár-
kapitány, amikor „kicsukták a háládatlan 
székesfehérváriak”. Sőt, más városokból is 
biztosan ideutaztak volna az emberek, hogy 
ezt megnézhessék. Erre nálunk kiemelik egy 
markolóval… Na, akkor nagyon ideges voltam. 

– Ha valaki sok mindennel foglalkozik 
élete során, akkor időnként eltolódnak a 
hangsúlyok. Te most leginkább főiskolai 
oktatónak tartod magad, vagy színházi 
rendezőnek, vagy településfejlesztési me-
nedzsernek…?

– Azt gondolom, hogy ezek összefüggnek egy-
mással. Innovatív alkatnak tartom magam, és 
megpróbálom átadni a tudásomat a fiataloknak. 
Médiáról, szervezeti kommunikációról, környe-
zeti változásokról, települések menedzseléséről 
– és be is vonom őket mindenbe, amibe csak 
lehet. Büszke is vagyok a tanítványaimra, mert 
nagyon jó visszajelzéseket kapok róluk. 

– Van az mondás, hogy az embereket nem 
hajót építeni kell megtanítani, hanem olt-
hatatlan vágyat kell ébreszteni bennük a 
hajózás iránt…

– Ez az oktatásban is így működik. Az önállóság-
ra nevelés a legfontosabb. Ezt a saját gyereke-
imnél is láttam: két fiú, de mindegyik tud főzni, 
mosni, vasalni, magát ellátni. Egészen kicsik vol-
tak, amikor én hétvégén is dolgoztam. Előkészí-
tettem a nagyobbiknak a rakott krumpli „alkat-
részeit”, és amikor érdeklődött, mi lesz az ebéd, 
ha elmegyek, mondtam, hogy rakott krumpli. 
Kérdezte, ki fogja megcsinálni, azt feleltem: te. 
„De én nem tudok főzni.” „Olvasni tudsz, nem?” 
Kinyitottam a szakácskönyvet, és nagyon büsz-
ke volt, hogy sikerrel járt. Aztán ez olyan lendü-
letet adott neki, hogy a mai napig főz. 

– Ha járod a várost, mindig történetek 
vannak a fejedben?

– Abszolút. Ráadásul nagyon jó az intuitív kész-
ségem. A Babamúzeum esetében például egy 
olyan történetet írtam, ami pontosan egyezik 
Moskovszky Éva családi történetével. Neki az 
édesanyja kezdett babákat gyűjteni, mégpedig 
azért, mert meghalt az édesapja, új helyre köl-
töztek, új iskolát kellett keresni, ráadásul el kel-
lett ajándékozni a játékokat, mert azok a kisebb 
lakásban nem fértek el. Emiatt kezdett felnőtt-
ként babákat gyűjteni, amiben a férje is nagy se-
gítségére volt. És érdekes, hogy ez a mesében is 
benne van, pedig ezt a történetet korábban nem 
is ismertem.

– Nagyon pörögsz.
– Muszáj. 

– Aki látta a történelmi Belvárosban az 
Élő-Képes Krónikát, az nagyjából tudja, 
hogy nem is annyira végigvezeted az út-
vonalon a közönséget, hanem végighaj-
tod…

– Igen… Ugyanis a lassú, unalmas városnézések-
ből szerintem elegük van a turistáknak. Debre-
cenben voltunk a családdal, egy komplex turisz-
tikai programon, amiben városnézés is volt. 
Amiről a fiatalabb korosztály szépen lelépett, 
mert jött egy idősebb nő egy recsegő hangszó-
róval, és kezdődött a „nézzenek balra, nézzenek 
jobbra”… Egy ingergazdag, technológiától zsú-
folt környezetben felnőtt generációnak ez nem 
ad semmi pluszt. Úgyhogy a végén, egy teraszon 
kávézva kezdtem azon gondolkodni, hogy ho-
gyan lehetne ezt másképp csinálni. Visszanyúl-
tam a Képes Krónikához, amivel kapcsolatban 
azért mindenkinek van némi élményanyaga, és 
aztán hosszú közös gondolkozás eredménye lett 
az, ami most látható Fehérváron. És úgy veszem 
észre, hogy minden korosztálynak tetszik. 

– A munkatársaid tudnak követni ebben a 
száguldásban? Mondok egy példát. Egy éve 
beszélgettünk körülbelül – akkor, amikor 
kinézted színházi térnek a Domus áruhá-
zat. Kérdeztem, miért, és azt mondtad: 
„azért, mert oda befér egy ló”… Nekem ez 
elég komoly logikai ugrás…

– Mert nem tudod az előzményeket. A Domus 
áruház azért lenne kiváló turisztikai befogadó 
tér, mert a parkolójában elférnek a buszok. Ha 
a kamionoknak jó volt annak idején, akkor bu-
szoknak is jó lenne. És azok a hagyományőrző 
bemutatók, amik eső esetén a szabad ég alatt 

nem megtarthatók, azonnal kapnának egy ál-
landó helyszínt. Emellett pedig nem azt látnád, 
hogy valamelyik kis kávéház előtt sorba állnak 
a turisták, hogy háromnegyed óra alatt bejussa-
nak a mosdóba, mert egy ilyen helyen ezt is meg 
lehetne oldani.

– Ezt értem. A ló még mindig homályos 
egy kicsit.

– A ló onnan jött, hogy a Magyar Királyi 
Lovasegylettel volt pár közös dolgunk, és ott 
működik Szauervein Tibor, aki kaszkadőr is, 
úgyhogy nem riad vissza a meredek dolgoktól. 
Azon gondolkodtunk, milyen érdekes produkci-
ókat lehetne csinálni a városban, amikkel kicsit 
gerilla módon felhívnánk a figyelmet a Történel-
mi Kavalkádra. És Tibornak az az ötlete támadt, 
hogy át kell menni egy lóval a plázán, mert az 
ajtóra csak az van kiírva, hogy kutyát nem lehet 
bevinni, lóról egy árva szó sem esik. És nem is 
lenne bolondság, csak balesetveszélyes. De a 
Domusba tényleg befér egy ló, és felülről, a kor-
látok mögül lehetne nézni a lovasbemutatókat. 
Innen a gondolat…

– Van kedvenc helyed Fehérváron?
– Hogyne, rengeteg. Amikor a Történelmi Ka-
valkádot csináltuk, két hónapig gyakorlatilag 
kint éltünk az utcán. Úgyhogy nekem minden 
kő ismerősöm, olyan, mintha a szobám része 
lenne. Nehéz elmagyarázni ezt az érzést: ha 
sokáig kint vagy az utcán, akkor már nem „ut-
ca-érzésed” van, hanem közel jönnek a dolgok. 
Nagyon szeretem az intim helyeket, a beugró-
kat - a Mátyás-szobornál, a Hősök terén, vagy a 
Lakatos utcában, ahol egy sarokház és egy kis 
szobor van. Ott mindig arra gondolok, milyen jó 
helyszín lenne Goldoni Terecske című darabjá-
hoz. Meg a Várfal parknál is van egy romos ház, 
amiből izgalmas turisztikai helyszínt lehetne 
csinálni. Szeretem a város főterét mindenestől 
– ha a harang emlékművet fel lehetne vinni a 
Bazilikához, ott ötszázzal több ember férne el. 
És nagyon szeretem a Bartók Béla teret, azzal 
a nagy platánnal. Mint kiderült, ott valamikor 
volt egy szabadtéri színpad, ami nem meglepő, 
mert nagyon jó az akusztikája. De érdekes len-
ne vízi színpadot csinálni a tóparton, és komoly 
tervem, hogy a Megyeháza előtti téren létrehoz-
zunk egy turisztikai teret. Oda például egy me-
sélő fát képzeltem el…

– Minden, amit látsz, egy előadás lehetsé-
ges helyszíne?

– Igen. Mindenhová elképzelek valamit.
Török Péter

Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

Kerti eszközökre ne legyen gondja,

várja Önt a
Kertek Boltja!

Kerti szerszámok, rotációs kapák, növényvédőszerek,
virágföldek, fűnyírók, műanyag és horganyzott kerítésdrótok

Mindezt egy helyen kínálja Székesfehérváron,

a Jancsár köz 18. szám alatt a Kertek Boltja
Telefonszámunk: 22/315-191
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Szakolczay Lajos szenvedélyes irodalomtör-
ténész és kritikus, a nemzetért elkötele-

zett írástudók fajtájából való. Az egyetemes 
magyar irodalmat kutatja évtizedek óta. S 
hogy egy másfajta tevékenységét említsem: a 
Székesfehérváron minden ősszel megrende-
zendő találkozónak, a határainkon túli iro-
dalmárok együttlétének állandó részvevője.

Új kötete példás összegzés: mintegy 300 olda-
lon, az új évezredben megírt tanulmányoknak, 
esszéknek és kritikáknak nemes foglalata. A 
hangütést Nemzettudat és irodalmunk c. tanul-
mánya adja meg, amelyben rögtön a legfonto-
sabb kérdéseket tisztázza. Hangsúlyozza, hogy 
a nemzettudat kialakításában az irodalomnak 
mindig kiemelkedő szerepe van. „Amit a politi-
ka, a taktikázgatók siserahada elmulasztott, az 
egyértelműen hangos szóval (némelykor a me-
taforikus beszéd erejével) a szellemében szabad 
literátor világgá kiáltotta. Balassi Bálinttól Nagy 
Gáspárig követhető a bátor hang: a szószék for-
radalmi hevülete” (11.) – írja többek között. Iga-
zát kifinomult, szép magyar nyelven tárja elénk, 
s erre az írásra épül a kötet többi munkája is. A 
nemzeti egyben egyetemes is – sugallja. Közben 
fölsorakoztatja a magyar irodalom színe-javát. 
Görömbei András nyomán vallja, hogy ezek az 
írók és költők meg is újították a nemzeti tudatot. 
S nincs itt semmiféle kirekesztés: a nyugatosok 
épp úgy itt vannak, mint Pilinszky vagy az un. 
népiek. És: „…világító lámpásuk az ethosz volt.” 
(13.) Ezt a gondolatot tágítja tovább számos írás-
ban, pl. a Hit, erkölcs, magyarságban. Fontos és 
hézagpótló szellemi leltár ez is, olyan szerzők 
és művészek kiemelésével, akik a globalizáció 
idején is a sorskérdések vallatóiként tartoznak 
az értékőrzőkhöz. Őrzők a strázsán… Az erdélyi-
ek itt is kiemelt jelentőséggel bírnak: Sütő And-
rás, Lászlóffy Aladár, Székely János vagy éppen 

Szakolczay Lajos:
Sorsszerűség, álom, etika

Ferenczes István. Ám idézi Karinthy Ferencet, 
Pilinszkyt vagy Örkényt is. 

Általában jellemző Szakolczay Lajos hangjára, 
hogy emelkedett s helyenként ünnepélyes. Nem 
idegen tőle a nemes pátosz sem. S közben jelzi, 
hogy még mindig hiányzik egy olyan nagyre-
gény, amely 1956-ot állította volna a fókuszba. 
2003-as véleménye szerint a líra több eredményt 
ért el ebben a tekintetben, és ennek bizonyításá-
ra részletesen foglalkozik a forradalmat megelő-
ző korszak börtönlírájával, Tóth Bálint, Kárpáti 
Kamil vagy Tollas Tibor pályájával. Érzékelteti 
azt a különbséget, ami jól látható az 56 szellemét 
itthon, illetve külföldön megidéző szerzők mű-
vei között. Hasonló következetességgel elemzi a 
Biblia és a határainkon túli magyar költészet ösz-
szefüggéseit, alapos szemlét tart e tárgyban egy 
másik írásában. Megint másutt újabb fehér folto-
kat tüntet el: az un. kismesterek, mint pl. Miklós 
Jutka, Emőd Tamás, Dutka Ákos és Balázs Béla 
alakjáról rajzol eleven képet. Miközben megta-
lálja helyüket a magyar irodalom történetében, 
azért nem rejti véka alá bíráló szavait sem. Az 
esszé műfajához hűen értékel, idéz másoktól is, 
ám nem veszik el a bőséges szakirodalomra való 
hivatkozások között. Csak a szükséges esetben 
hivatkozik kollégáira. 

Igen izgalmas, ahogy a Nyugat és a Holnap 
értékeit méltatja, s a két fórum szellemi rokon-
sága mögött Budapest és Nagyvárad viszonyára 
is figyelmeztet. Ahogy írja: „Nagyvárad a „vá-
rosiasságot” tekintve Budapest kisöccse volt, 
ám a kritika túlnézett eme rokonságon.” (98.) 
A kötetcímét is adó írás pedig a hasonló gyöke-
rű literatúra egyik nagymesterét, Jékely Zoltán 
állítja a középpontba. Szubjektív és frappáns 
portré. Szépséges esszényelven szól a költőt meg-
határozó sajátos magyar sorsról és az etikumot 
megvalósító egyéniségről, a Kalotaszegi elégia 
c. mű kapcsán. Hasonlóképpen hiánypótló az a 

miniportré, amelynek hőse Székely János. Kriti-
kai megjegyzéssel kezd itt Szakolczay, hiszen a 
Kulcsár Szabó Ernő-féle irodalomtörténetből ki-
maradt a XX. századi magyar irodalom egyik leg-
különösebb és kiemelkedő alakja. Persze tegyük 
hozzá rögtön, hogy másfajta értékelések azért 
születtek már, így hát, a feledés nem teljes… Itt 
olvashatunk a jeles erdélyi szerző egyéni hang-
járól, a filozófiai megalapozottságú gondolati-
ságról, a mindhárom műnemben alkotó Székely 
érdemeiről. 

A rendkívül tudatosan megszerkesztett kötet 
egy másik szereplője Nagy László. Olvashatunk 
a Juhász Ferenchez fűződő viszonyról, arról is, 
hogy egy idő után eltávolodott egymástól a két 
nagy poéta. Szakolczay igazolja, hogy a művek 
közötti kapcsolat viszont nem szakadt meg. A 
visszafogottabb Nagy-művek és a barokkos len-
dületű Juhász-alkotások között. S persze az is a 
teljes képhez tartozik, hogy a politikához és a ha-
talomhoz való viszonyban is jelentős eltérés volt 
a két hajdani barát között. Irodalomtörténetileg 
persze nem ez a fontos, hanem sokkal inkább a 
számos érintkezési pont. 

S hogy még teljesebb legyen a kép: a kötet egyik 
legfontosabb része Szécsi Margitról szól. Olyan 
költőről van itt szó, akinek életművével mosto-
hán bánik az irodalomtörténet. Szakolczay pél-
dák és esztétikai értékelések sorával, ugyanak-
kor pozitív elfogultsággal igazolja a nagyságot. 
Tiszta szívvel pöröl a költőnő igazáért, egy olyan 
mai miliőben, amely épp úgy nem kedvez a Szécsi-
féle életműveknek, mint annak idején, amikor a 
pártlapban ítéltek elhamarkodottan. Ma meg „a 

liberális szemléletű kivagyiság” (147.) nem ked-
vez neki… A kirekesztők hadának finnyássága. 
Közben bő versidézetektől fénylik a szöveg, meg-
győzően és hitelesen. Szakolczay igazságkereső 
szenvedélye biztos szakmaisággal párosul itt és 
másutt is. „Amit ácsol magának, az fénytől tün-
döklő színpad. Szertartásszínház. Hétköznapi és 
ünnepi ünnepek – borosüveg árnyéka a falon és 
a fölszentelt Tenger – találkozása.” (151.) Az ilyen 
mondatokban bővelkedő könyv azt is bizonyítja, 
hogy lehet irodalomtörténetet és kritikát írni 
ékes magyar nyelven, olvasmányosan, élvezhe-
tően. Miközben a szerző elemzi a fő motívumo-
kat, szól a líra romantikus és szürreális vonása-
iról, föltárja a nyelv és a képi világ gazdagságát. 
Vagy éppen a „harlekini lét” elemeit. És jó, hogy 
sok az idézet, amelyekből szinte hallani Szécsi 
Margit sajátos hangját, dialektusát.

És szólhatnánk bővebben a kiváló Fáy Ferenc, 
Bella István vagy éppen Gérecz Attila- írásokról, 
de idetartozik a Wass Albertet reálisan bemutató 
munka is. Ez utóbbi azért is fontos, mert ritka az 
ilyen elfogultságtól mentes, józan hang mosta-
nában. Az indulatok és az egymásnak feszülések 
zűrzavaros világában. Amikor Csoóri Sándort, 
Juhász Ferencet vagy éppen Lászlóffy Aladárt ér-
demben méltatni különös felelősséget jelent az 
irodalomtörténet számára.

A fentiek okán tarthatjuk az utóbbi idők 
egyik legfontosabb szakmai teljesítményének 
Szakolczay Lajos kötetét.

(Elhangzott május 27-én a Királykút 
Emlékházban)

Bakonyi István

– Emellett azért új könyv is készül?
– Igen, éppen nemrég szerepeltem Jakupcsek 
Gabriella Ridikül című műsorában, ahová 
azért hívtak meg, mert a téma az volt, hogy 
miként kommunikáljunk nehéz helyzetekről 
a gyermekünkkel. Van egy tízéves kisfiam, 
Ármin, akinek évek óta írjuk a naplóját, és ez 
abból a szempontból érdekes, mert le lehet kö-
vetni, hogy egy kisfiú szempontjából milyen 
egy válás, egy új család létrejötte és egy kis-
testvér születése. Nagyon érdekes, humoros 
nyelvezete van a gyereknek. Minden anyuka 
megtapasztalhatja, hogy nagyon mókás meg-
közelítése van komoly dolgoknak is a gyerme-
kek szemében. Tehát ezekről a kis vicces, ám 
mégis, tanulságos, komoly dolgokról írok a 
könyvben, ez most van előkészületben. És így 
kerültem én ebbe a műsorba, ahol Gyarmati 
Andreával és Gubás Gabival beszélgettünk 
erről a kérdéskörről, illetve a meglepetés ven-
dég Vekerdy Tamás volt. 

– Azt nyilván mindenki észrevette már, 
hogy másoknak nagyon könnyen tud 
tanácsot adni, és nem feltétlenül arra 
gondolok, hogy beleszól a másik életébe, 
hanem akár valóban hasznosan tud hoz-
zászólni a másik problémájához, ám a 
saját életével már nehezen tud mit kezde-
ni. Te hogyan éled ezt meg? Amiről te írsz, 
amiről beszélsz a gyerekeknek, azt a saját 
családodban is meg tudod-e valósítani?

– Én a csapatban gondolkodás híve vagyok, 
ami azt jelenti, hogy szeretem nálam okosabb 

emberek tanácsát kikérni egy-egy témában, 
főleg, ha az rázós. Szeretném kiemelni Cseri 
Zsuzsannát, aki nagyon jó központi idegrend-
szer-fejlesztő, alapozó terapeuta, ugyanis 
Árminnál az oxigénhiányos születés viselke-
dészavarban nyilvánult meg, és Zsuzsi nagyon 
sokat segített abban, hogy Ármin megtalálja 
az egyensúlyt, valamint hasznos tanácsokkal 
látott el, hogy mi az, amit egy gyermeknél egy 
gondos szülőnek muszáj szem előtt tartania. 
Vagyis, kell a gyereknek a korlát. Meg kell ta-
nítani már pici korban dolgozni, a saját dolgait 
lássa el, hogy ne védőburokban neveljem, ha-

nem tanítsam meg látni, hogy mit csinálnak a 
felnőttek, tanítsam meg kérni, elfogadni, meg-
köszönni, például a segítséget.

– Ezek szerint te is kérsz másoktól segít-
séget, ahogy mások is kérnek tőled.

– Így van.
– Különös belegondolni, de tény, hogy 
akik gyermekként, fiatalként olvasták 
az első könyvedet, azok már jócskán 
felnőttek. Van-e visszajelzésed, hogy se-
gítségükre volt az, amit olvastak a köny-
veidben?

– A Macskaköröm bekerült az egyik hetedikes 
irodalom könyvbe, és azt mondják a ma már 
felnőttek, hogy a mai napig elolvassák a köny-
veimet, egyrészt mert szeretik, hogy ma is visz-
szaköszön az a gondolatiság, amit kamaszko-
rukban éreztek, másrészt szeretnek nevetni. 
Azt gondolom, az, hogy felnőtt korban is visz-
szaolvassák a kamasz regényeket, mindenkép-
pen visszaigazolás, azt jelenti, hogy helytálló 
volt a regény.

– Keresnek téged fiatalok különféle 
problémákkal?

– Természetesen… Mondjuk ilyenekkel, hogy 
„Mit csináljak? Szerelmes voltam, és ruha nél-
kül lefotózott a barátom…” Ilyenkor például el-
mondom, hogy ez személyiségi jogokkal való 
visszaélés, ami börtönnel büntethető. Az író-
olvasó találkozókon is elmondom a lányok-
nak, hogy ne tegyék ki magukat visszaélésre 
lehetőséget adó helyzetnek.

– Vagyis, egyrészt szórakoztatsz, más-
részt nevelő munkát is végzel.

Edit a Ridikülben
folytatás az 1. oldalról – Igen, ugyanis én egészségfejlesztő vagyok, 

amiben a megelőzésre fektetjük a hangsúlyt. 
Mennyivel jobb egy olyan gyerekkel beszél-
getni, akivel nem történt baj, és elmondhatom 
neki, hogy mire figyeljen. Sokkal nehezebb 
egy már sérült gyerekkel dolgozni…

– Mennyire tapasztaltál változást a 
fiatalokon az elmúlt húsz-huszonkét 
évben, mennyire mások a mostani fi-
atalok?

– A lányok sokat változtak. Általában fiúk-
lányok vegyesen jönnek találkozókra, és fel 
szoktam tenni a kérdést a fiúknak, hogy mi 
a véleményük azokról a lányokról, akik a 
Facebookon egy szál tangában mutogatják 
magukat. Erre ők elmondják, hogy egy éjsza-
kára nagyon jó lenne, de feleségnek, anyának 
egyértelműen nem ilyen lányt szeretnének. 
És én azt szeretném, hogy ezt hallják a lá-
nyok. Az anya funkción sok minden múlik, 
családmegtartó ereje lehet az anyának. Arról 
is nagyon sokat beszélek, hogy egyenjogúság 
van a családon belül férfi és nő között, sem-
miképpen nem kerülhet egyik fél sem gyerek 
pozícióba, úgy, hogy a másik folyamatosan ad 
neki, ő pedig csak kap és elfogad. Egy szüle-
tendő gyermek egy plusz ajándék egy kapcso-
latban, de nem olyan összekötő erő, amivel 
a másikat magamhoz köthetem. És az is fon-
tos, hogy a partner iránt érzett szerelmet ne 
vigyük át a gyermekre, mert az megint csak 
gondokat okoz. A gyerek legyen gyerek, és a 
felnőtt legyen felnőtt. 

Csitáry-Hock Tamás
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2013. június 3-8. között számos programle-
hetőséget biztosítanak az Önkéntes Pontok 
Fejér Megyében.

Június 3. 18 óra: Bodajk – életmódklub
Június 5. 16 óra: Fehérvárcsurgó – Egészség-
nap önkéntesekkel:
Egészség-tanácsadás • zumba, jóga és sport-
bemutatók • futóverseny • állapotfelmérések
Június 6. 18 óra: Moha – életmódklub
Június 07. 14 óra:
Fehérvári Önkéntesek Napja – Székesfehér-
vár, Fehérvári Civil Központ előtti tér 
• civil szervezetek bemutatkozása
• kézműves foglalkozások
• koncert
• hagyományőrző bemutató
• önkéntes-totó
• önkéntes regisztráció
Június 7. 15 óra: Önkéntesek a Pedagóguso-
kért Kőszárhegyen – Művelődési Ház
Június 8. 15 óra: Mór – Önkéntesek Napja
• fogadó szervezetek bemutatkozása
• kiállítás • koncert • kézműves foglalkozás
• önkéntes regisztráció

Programjainkról bővebb információt a
www.onkentespontok.hu, a www.fejercic.hu 
honlapon, valamint a 22/504-202-es telefon-
számon kaphatnak!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Figyelem!
Mindenkit vár az
Önkéntesek Hete!

Önkéntes munkát végezni nemcsak fel-
emelő érzés, hanem hasznos is. A szó szo-

ros, és átvitt értelmében is. A segíteni, tenni 
akarás mindenkiben megvan, mégis kevesen 
valósítják meg. 

A SZITI Szociális Egyesület a TÁMOP–1.4.1.-
11/1-2012-0032-es számú, „Fiatalok Fehérvá-
rért – Pályakezdő munkanélküliek bevonása 
közösségi feladatok ellátásába” című prog-
ramjában arra buzdította a pályakezdő fiata-
lokat, hogy végezzenek minél több önkéntes 
munkát. Ruff Tamás, a projekt szakmai veze-
tője elmondta: „Referenciaként is szolgálhat 
az önkéntes munka, ezért ajánljuk az isko-
lásoknak. Amíg tanulmányaikat folytatják, 
gyakorlatot szerezhetnek, amelyet felhasz-
nálhatnak a későbbiek folyamán. Érdemes 
a végzettségüknek megfelelő segítő munkát 
végezniük, amely bekerülhet az önéletrajz-
ba. Már nemcsak nyugaton, hanem hazánk-
ban is alkalmazzák a munkáltatók azt a 
gyakorlatot, hogy két azonos végzettségű, 
azonos kvalitásokkal rendelkező egyén kö-
zül azt választják ki, aki önkéntes tevékeny-
séget is végez.”

Segít az önkéntes munka-
végzés a pályakezdőknek

Nem utolsó szempont a pályakezdő fiatalok 
számára, hogy a munkakeresés időszakában 
önkéntes munkát végezve, hasznosan tudják 
eltölteni idejüket. Aki keresett már munkát, az 
tudja, hogy sokszor éri kudarc az embert, és fő-
leg a fiatal pályakezdőket utasítják el azzal indo-
kolva a döntést, hogy nem rendelkeznek szak-
mai tapasztalattal. Ezen tud változtatni, illetve 
ezeket tudja megelőzni az önkéntes munka. 

Több példa is van arra, hogy a fiatal önkén-
tesként kezdett el tevékenykedni egy szerve-
zetnél, majd amikor lehetőség nyílt rá, alkal-
mazták, hiszen megfelelő tapasztalatokkal 
rendelkezett az adott munkakörhöz.

A Fiatalok Fehérvárért program résztvevői 
– megfogadva a tanácsot – önkéntes munká-
val töltik el szabadidejüket: nyári táborban 
segítenek, polgárőrségben tevékenykednek, 
drogprevencióban vesznek részt, illetve az 
egyes települések közösségi programjainak 
szervezésében segédkeznek.

A projekt résztvevői, vezetői, lebonyolítói 
mindenkit arra bíztatnak, végezzen mindenki 
minél több önkéntes munkát, számos szerve-
zet, intézmény, program szervezője örömmel 
várja a segítséget.

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

A Látássérültek Regionális Közhasznú 
Egyesülete 2012-ben új stratégiai tervével 

markáns paradigmaváltáson esett át, mely az 
érdekképviseleten túl a látássérültek foglal-
koztatásának elősegítését foglalja magában. 
Ennek kapcsán több pályázatot is benyújtot-
tak, és eddig kettőt meg is nyertek.

Az AMSZ-2013/LFR program támogatásának 
elnyerésével alternatív munkaerő-piaci szol-
gáltatásokat tudnak nyújtani látássérülteknek. 
Erre a Zala Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja nyújt forrást. A pályázat célja a 
látássérültek elhelyezése a nyílt munkaerőpia-
con, valamint az iskolarendszeren belüli vagy 
kívüli továbbtanulás, illetve az őstermelővé 
vagy vállalkozóvá válás elősegítése. Ennek ér-
dekében olyan fáradhatatlan csapatot hoztak 
létre, akik folyamatosan keresik a foglalkozta-
tás és a továbbtanulás lehetőségeit.

A projekt vezetője Rudnicai Margit, a tobor-
zásért és közvetítésért pedig Hollósi Sarolta 
és Németh Mária Róza felelnek. A program 
idén április elsején kezdődött, és közel egy év 
múlva zárul. A program kapcsán június elején 
a Hatpöttyös étteremben nagyjából harminc 
meghívott vállalkozóval ismertetik majd a lá-
tássérültek foglalkoztatásának előnyeit, mely 
mérföldkőnek számít az egyesület életében. 
Az eredményesség érdekében azonban újabb 
pályázatok benyújtására is szükség volt, így 
a TÁMOP-2.6.2-12/1. projekt keretein belül 
az ESZA Nonprofit Kft.-nek köszönhetően itt 

LÁRKE a munkáért és a tanulásért

is forrást nyertek. Ennek felhasználásával a 
LÁRKE mintegy ötszáz fős tagsága között szük-
ségletfelmérést végeznek majd, melyben arra 
kíváncsiak, hogy kinek milyen igényei vannak 
tanulással vagy munkavállalással kapcsolatos 
szolgáltatásokat illetően. Egy harmadik pályá-
zat megnyerésével pedig a súlyos látássérültek 
elemi rehabilitációját kívánják elősegíteni, 
mely az akadálymentes infokommunikációt, 
az akadálymentes közlekedést és a minden-
napi önellátás megkönnyítését foglalja magá-
ban. 

Arany László, a LÁRKE projekt koordinátora 
elmondta, hogy Magyarországon évente körül-
belül hatezer ember vakul meg, ami megyei vi-

szonylatban háromszáz, ezen belül pedig közel 
százötven aktív korú potenciális munkaválla-
lót jelenthet, ezért folyamatos az igény látássé-
rültek segítésével kapcsolatos programokra, 
projektekre.

A pályázatok sikerességének köszönhetően 
már a célcsoport-keresés fázisában tartanak, 
melyben többek között arra kíváncsiak, hogy a 
megkérdezettek milyen területen szeretnének 
dolgozni, mire képesek, mi a hobbijuk, vagy 
hogy miként viszonyulnak az önkéntességhez. 
Miután a kapott eredményeket összegezték, és 
kiderült a munkavállalási és tanulási hajlan-
dóság, a potenciális munkavállalókat vállalko-
zókhoz közvetítik. A tanulni vágyóknak (első-
sorban gyerekeknek) tanodai szolgáltatásokat 
is nyújt az egyesület, például korrepetálás 
keretében.

Konkrét eredményeket azonban csak a pro-
jekt lezárulta után, jövő tavasszal kaphatunk. 
Az egyesületi szerkezetben is átalakítás tör-
tént, így nagyobb szerephez szeretnék juttatni 
a székesfehérvári, a dunaújvárosi, a móri és a 
sárbogárdi csoportokat. A LÁRKE új honlapja 
jövő héttől lesz elérhető, melyen regisztrációt 
követően a szükségletfelmérő kérdőívek ki-
töltésére is lehetőség adódik. A Zala Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja és az 
ESZA Nonprofit Kft. anyagi forrást biztosítot-
tak a projektek sikeres lebonyolításához. A 
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány a stra-
tégiai tervezés és kivitelezés folyamataiban 
működött együtt az egyesülettel. Ezen felül a 
budaörsi Graphax Kft. egy színes nyomtatót 
adományozott az egyesületnek. Arany László 
elmondta, hogy ezek a támogatások a projekt 
egész költségvetését fedezik. 

Szakmány Kitti

Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja LÁTÁSSÉRÜLTEK REGIONÁLIS

KÖZHASZNÚ EGYESÜLETEtámogatásával valósul meg

A program a

A zenehallgatás mellett a zenei ismeretek gya-
rapítását is célul tűzte ki az idén megalakított 
„Ars Musica” Zenebarátok Egyesülete. Az egye-
sület lehetőséget kíván biztosítani Székesfehér-
vár zeneszerető polgárainak egy olyan közösség 
kialakítására, ahol a zenehallgatáson túl zenei 
ismereteiket is gyarapítani tudják, és ahol a ze-
nével és a társművészetekkel kapcsolatos véle-
ményüket megoszthatják hasonló érdeklődésű 
emberekkel. Ennek megfelelően az egyesület 
egyik tevékenységi területe a zenei ismeretter-
jesztés. Ennek jegyében szervezték meg az Ünne-
pi Könyvhéthez kötődő programjukat, amelynek 
keretében Pilinszky és a zene kapcsolatáról be-
szél Szabó Balázs zenetörténész.

Pilinszky János világának alkotóelemei szoro-
san összefüggenek egymással: az előadás ezért 
a J. S. Bach zenéjéről írott szövegei, valamint 
a költővel készült interjúk alapján nem csak a 
zenéről vallott legfontosabb gondolatainak ösz-
szefoglalására törekszik, de kísérletet tesz a vi-
lágképét és költészetét meghatározó alapelvek 
bemutatására is.

„A mélypont ünnepélye” című előadást június  
6-án 18.00 órától hallhatják az érdeklődők a 
Szent István Művelődési Házban. 

Pilinszky és 
a zene

A Velencei-hegység 
legszebb részeire 
szervez teljesítmény-
túrát a székesfehérvári 
Alba  Regia S.C. Természetjáró Szakosztálya  
június 8-án, szombaton. Az első ízben IVV 
(Nemzetközi Népsport Szövetség)  túraként 
is meghirdetett esemény rajt és célpontja a 
pákozdi Ingókő Étterem. A túrázók három 
útvonalat járhatnak be, 10, 25 valamint 35 ki-
lométeres távon. A túra az IVV, Cartographia 
Kupa, Fejér Megye Teljesítménytúrázója  és a  
Fejér Megye Természetjárója túramozgalmak 
része. Az érdeklődők a szervezőknél kérhet-
nek részletes felvilágosítást:
Pintér József (20) 593-1653
e-mail: jozsef.pinter@pannonmail.hu,
valamint Kígyóssy László (20) 390-9635
e-mail: lkigyossy@gmail.hu  

Túrázókat 
várnak

ALBA CIVIL MÉDIA
Szociális Szövetkezet

Vállaljuk adásminőségű rádiós spotok,
televíziós referenciafilmek,

PR cikkek, honlapok, hirdetések,
kiadványok, arculatok, kiállítási standok,

roll up-ok elkészítését és
kivitelezését.
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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.
Csitáry G. Emil Uszoda – Mészöly G. u.
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.
Széna téri Könyvtár – Széna tér 16.
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.
Vörösmarty Színház – Fő u. 8.

Szent István halálának évfordulóján emlékez-
zünk meg első királynénkról is, aki magyar-

rá válva, vállát az államalapító vállának vetette, 
és haláláig nemcsak hű házastársaként, de mun-
kájában okos szövetségeseként is szolgálta őt. Itt 
is igaz lehet a mondás, mint csaknem valameny-
nyi jelentőset alkotó személyiségnél: mögötte 
mindig „keresd a nőt” is.  Mi lett a sorsa István 
halála után, ennek eredtem a nyomába. Annyi 
bizonyos, hogy nem fekszik szerettei mellett a 
bazilika romjai között.

985-ben egy kisleányka született Regens-
burgban, Civakodó Henrik bajor herceg és Kuni-
gunda hercegné palotájában. Gizellának hívták. 
10 éves volt, amikor édesapja meghalt, és a gyer-
mek a gandersheimi kolostorba került. Géza feje-
delem ez idő tájt feleséget keresett fiának, István-
nak. A magyar-bajor ellenségeskedés feloldására 
Adalbert prágai püspök közbenjárásával megkér-
te a már megkeresztelt István számára Gizella 
kezét. A német császári család rokonságába csak 
egyenrangú ifjakat fogadtak be. Nagy megtisztel-
tetés érte tehát az Árpádok dinasztiáját, amikor 
996-997 fordulóján megköttetett a házasság az 
alig 12 éves Gizellával. Géza egy évig sem örülhe-
tett a frigynek, a házasságkötés évében, 997-ben 
elhunyt. Az elkövetkező három év István hatal-
mának megszerzésével és megszilárdításával telt 
el. Koppány Veszprém mellett történt leverése 
után – az eseményre ma egy 12 méteres fakard 
emlékeztet a volt csatamezőn – III. Szilveszter pá-
pától koronát kért és kapott, majd 1001. január 1. 
napján megkoronáztatta magát és hitvesét. Gizel-
la, mint királyné átvette a birtokok és udvarházak 
kormányzását, melyek jövedelméből hozzáfogott 
a veszprémi királynői szállás és székesegyház 
felépítéséhez. Gizella ismerte a hosszú házasság 
titkát. 50 kilométerre férjétől rendezkedett be. 
Ettől kezdve Veszprém vált a királynék városává, 
és a mindenkori veszprémi püspök felelt a királyi 
gyermekek neveléséért. A hajdan kolostorban ne-
velkedő, szigorúan vallásos, erényes Gizella igazi 
királynői alkat volt. 170 cm magas, vékony test-
alkatú. Szilárd családi hátteret biztosított úgy is, 
mint házastárs, úgy is, mint társ az uralkodásban. 
A kíséretéhez tartozó papok bevonásával a keresz-
ténység hazai elterjesztésében nyújtott hatékony 
segítséget, a behívott bajor lovagok pedig István 
hadseregének képezték elit magját. Segítségükkel 
az új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzse-
ket fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a 
lázadókat leverte.

1038. augusztus hó 15. napján 69 éves korában 
elhunyt I. István királyunk. Öt gyermeke közül 
egyik  sem élt már ekkor. Három leánya és Ottó 
nevű fia kisgyermek korában elhunytak, remény-
ségük, a Pannonhalmán tudományokat magába 
szívó, az intelmekkel uralkodásra nevelt és egy 
bizánci hercegnővel pazarul kiházasított Imre 
herceg élete 24 évesen ért véget egy gyanús va-

Gizella  

dászbalesetben. Imre halálát a király nem tudta 
kiheverni. Lábfájással ágynak dőlt, és többé nem 
nyerte vissza egészségét. István utódja, a velencei 
Orseolo Péter ekkor már feszült viszonyban volt 
Gizellával, amelynek oka az Imre herceg halála 
után kialakult anyai féltékenység lehetett. Ist-
vánnak tett ígéretével ellentétben már nem volt 
tekintettel az özvegyre. Vagyonát azonnal lefog-
lalta, őt magát híveitől elzárva Veszprémben házi 
őrizetben tartotta. Végül III. Henrik jött el érte 
1045-ben, hogy kíséretével magával vigye szülő-
hazájába. Örökös híján így ért véget özvegy Gizel-
la királynénk magyarországi tartózkodása.

739 és750 között Tasziló bajor herceg az Ágos-
ton-rendi kanonisszák számára Európa  hét leg-
szebb városának egyikében, Passauban  kolostort 
alapított kis szerény templommal, melyet Szűz 
Mária tiszteletére szentelt fel. Civakodó Henrik 
bajor herceg és hitvese, Kunigunda – Gizella ki-
rálynénk szülei – 1010-ben a kolostort birodalmi 
apátsággá bővítették ki hatalmas birtokkal, je-
lentős fejedelmi, politikai jogokkal felruházva. 
A templom bővítésekor épült a Szent Keresztről 
elnevezett bazilika, mely ma is áll a Duna part-
ján, hatalmas, háromhajós, ikerablakos, kettős 
hófehér tornyával uralva a környéket.  

Özvegy királynénk itt, a „bajor Velencében”, 
az Ilz, az Inn és a Duna találkozásánál fekvő 
városban talált végső menedéket. Élete úgy ért 
véget, ahogyan indult. Kolostorban. A passaui 
Szűcs Máriának szentelt kolostorban az apácák 
szeretettel fogadták őt és kíséretét. Apátnőként 
hamarosan átvette a kolostor irányítását. Bizo-
nyos, hogy a szegények istápolása és bölcs kor-
mányzás kísérte működését. Halála 1060 körül, 

70 éves kora felett következett be. Csak a hónap 
és nap bizonyos: május 7. 

Házastársától és gyermekeitől távol porladnak 
csontjai. A passaui bazilika kápolnája őrzi  király-
nénk földi maradványait. Gótikus sírkövét magyar 
nemzeti színű szalagos koszorúk borítják, előtte a 
márványlapokon mindig ég a gyertya. 1995-ben 
jobb kezének maradványait a veszprémi érsek-
ségnek ajándékozták, valamint 2011. szeptember 
4-én Spányi Antal székesfehérvári megyés püs-
pök kérésére Wilhelm Schraml passaui püspök 
Boldog Gizella-ereklyét ajándékozott a Székesfe-
hérvári egyházmegyének. 1975-ben a Szentszék a 
boldogok közé iktatta, szentté avatása még várat 
magára.

Sírjához már a középkorban is vonultak magyar 
zarándokok, többek között II. Lajos özvegye, Má-
ria királyné. 

Passau régi városrészének szívében őrzi I. Ist-
ván királyunk emlékét is, a világ legnagyobb or-
gonáját magában foglaló belvárosi Szent István 
székesegyházzal.

Mátyás királyunk felesége, a gyermektelen ná-
polyi királylány, Beatrix is visszaköltözött szülő-
hazájába a király halála után. Nápollyal szemben, 
a gyönyörű Capri sziget mellett, a Tirrén tenger 
Ischia szigetén  lévő aragóniai várban töltötte el 
utolsó éveit. Legalább nem egy kolostorban.  Beat-
rix a reneszánsz kor gyermekeként a kék tengert 
választotta, ahonnan átlátott Nápolyba.  Nem tud-
tuk megtartani őket.

Elisabeth Faltin: A királyné című regényében 
emlékezik meg Gizella alakjáról – érdemes kézbe 
venni.

Dr. Séllei Erzsébet

Nagy Benedek Boldog Gizella szobra Móron

Egy színdarab, amely 2013-ban bárme-
lyikünkről szólhatna! Az Átváltozások 

főszereplője, egy a hitelezői elől menekülő 
fiatalember, aki a családját, egész életét hát-
rahagyva Németországba menekül a jobb élet 
reményében. 

Az előadás közben a néző nyomon követheti, 
ahogy külföldön egy gyárban próbál érvénye-
sülni a főszereplő, az ott megtörtént eseménye-
ket és élethelyzeteket dolgozta fel a rendező.

A darab mondanivalója természetesen nem 
az, hogy mindenki, akinek nehézsége van, 
menjen külföldre dolgozni, mert ott minden 
könnyebb lesz, hanem éppen ellenkezőleg 
– mondja el Göde Ferenc, a rendező.  „Az „Át-
változások” valóban megtörtént eseményeket 
dolgoz fel, személyesen is ismerem az úriem-
bert, és azt szerettük volna elérni, hogy egy 
fiatalos, dinamikus, erkölcsi mondanivalóval 
rendelkező alkotást hozzunk össze, amely 
ebben a zavaros, rohanós világba a reményt, 
a békességet, az öröm üzenetét viszi” – teszi 
hozzá a rendező. 

Deák Robert, az Új Lehetőség Alapítvány el-
nöke elmondta, rendkívül fontosnak tartják, 
hogy ebben a nehéz társadalmi helyzetben 
olyan színdarabokat is lássanak az emberek, 
amelyek a sok nehézség között és kilátástalan 
helyzetben élő emberek szívében reményt fa-
kasztanak. Ezért is álltak a budapesti társulat 
mellé, hogy Székesfehérváron is minél többen 
láthassák a darabot.

A szervezet közreműködésével 2013. június 
8-án, 18 órától több százan megtekinthetik 
a Művészetek Háza Színháztermében ezt a 
rendhagyó előadást, melynek különlegessé-
gét a multimédiás fény- és árnyjátékok adják. 
A darabot a támogatóknak köszönhetően té-
rítésmentesen nézhetik meg az érdeklődök, 
tiszteletjegyek az alábbi elérhetőségeken 
igényelhetők: Új Lehetőség Alapítvány (Deák 
Robert): kokumetto@gmail.com vagy Göde 
Ferenc – rendező: godeferenc@gmail.com, 
személyesen pedig a Fejér Megyei Civil Infor-
mációs Centrum irodájában, a Fehérvári Civil 
Központban (Rákóczi út. 25.) hétköznapon-
ként 8 és 16 óra között.

Átváltozások


