
Aranybulla Művészeti Napok 
 4–5. oldal

Se food, se show, maradt a 
street 14. oldal

Egy nepáli élete Fehérváron 
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Indul a negyvenedik 
 30. oldal

Vége van a nyárnak...
3. oldal
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„Miként lehet megvédeni a határokat?”
Vakler lajos

Választókerületi
programok

A Mór melletti Vértes táborban az MSZP Fejér 
megyei Területi Szövetsége szervezésében 
tartotta meg őszi politikai szezonnyitó rendez-
vényét a Magyar Szocialista Párt parlamenti 
frakciója illetve a párt Fejér megyei szerveze-
tének tagjai és támogatói.

Horváth András, a vendéglátó Fejér 
megyei elnök a a találkozótól azt várta, 
hogy kialakuljon egy olyan konszen-
zus, amely esélyt nyújt a baloldalnak 
a következő választási időszakban a 
kormány leváltására.
„Ez a rendezvény tízéves múltra tekinthet 
vissza. Nemcsak szocialisták vannak 
itt, hanem minden támogatónkat és a 
megyében lévő baloldali ellenzéki pártok 
tagjait, szimpatizánsait hívtuk, vártuk. 
Ez a találkozó is azt az egységet próbálja 
erősíteni, amivel a Fidesz-kormány 2018-
ban legyőzhető. Fő célunk az, hogy itt a 
megyében és minden választókerületben 
egy fideszes és egy jobbikos jelölttel szem-
ben egy balodali kihívó legyen, és nagyon 
szeretnénk, hogy a megyei közgyűlési 
listás szavazáson is csak egy listával 
állnánk fel.”
A kötetlen hangulatú találkozót építő 
jellege miatt tartja fontosnak Molnár 
Gyula, a párt nemrégiben megválasz-
tott elnöke.
„Hatvankét napja vagyok az MSZP 
megválasztott elnöke, és támogatom az 
ilyen típusú rendezvényeket, amikor egy 
kicsit kilépve a politikai mindennapokból, 

14. számú választókörzet

Dienesné Fluck Györgyi 

Két alkalommal tart fogadóórát 
a jövő hét folyamán Búrtelep, 
Börgönd, Ráchegy és a Köfém-la-
kótelep képviselője. Hétfőn 15 
és 18 óra között Olaszi Gábor 
körzeti megbízottal az Erzsébet 
út 12. szám alatti képviselői 
irodában, szeptember 6-án, 
kedden 17 és 19 óra között pedig 
Lakatos Gábor körzeti megbí-
zottal a Köfém lakótelep 1. szám 
alatt várja a lakosságot.

Feketehegy-Szárazrét

Szigli István
 
Szeptembertől ismét fogadóórán 
várja a feketehegy-szárazréti 
valamint a szedreskerti lakosokat 
Szigli István. Szeptember 6-án, 
kedden és szeptember 13-án, ked-
den kereshető fel a már megszo-
kott helyszíneken: 12.30 és 15.30 
között a Farkasvermi út 2. szám 
alatt, az új közösségi házban 
várja a Feketehegy-Szárazréten 
élőket, míg a szedreskertieknek 
16 és 17 óra között a Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola Liget sori 
épületében tart fogadóórát.

Középiskolai campus kormányzati támogatással

A minden szempontból lehető legjobb campus kialakítása érdekében folyamatos egyeztetés zajlik a tervezőkön túl az érintett intézményekkel. Az új helyszínen a képzés legkorábban 2019 szep-
temberében indulhat majd meg.

Bácskai GerGely

A székesfehérvári campus kialakítására immár 
15,9 milliárd forintos kormányzati támogatást 
kap a város – közölte Vargha Tamás, Székesfe-
hérvár országgyűlési képviselője.

A kormány még július végén 
hozott határozatot arról, hogy az 
elkövetkező három évben a köz-
ponti költségvetésből összesen 

meg tudjuk mutatni, hogy mi is emberek 
vagyunk, és kötetlen formában tudunk 
komoly dolgokról beszélni. Nagyon kevés 
politikai párt van ma Magyarországon, 
ami nemcsak a médiában létezik, hanem 
valóságosan is. Tehát vannak ilyen helyi 
rendezvényei, szervezetei. Ezt nagyon 
fontosnak tartom, mert ez jelenti az igazi 
hátországot.”
A A politikus pártja közeljövőben 
megvalósítandó legfontosabb felada-
tait gyűjtötte csokorba, kiemelve az 
októberi népszavazásról kialakított 
véleményüket:
„Meggyőződésem, hogy a magyar 
belpolitika egyik legsúlyosabb kérdése, 
az október 2-i népszavazás. Itt nagyon 
sok, jelenleg nyitott kérdés el fog dőlni. 
Mi több ok miatt azt kérjük, javasoljuk a 
választóinknak, hogy ne vegyenek részt 
ezen a népszavazáson. Ez kidobott pénz, 
ami szerintünk máshova is elkölthető. 
Azt mondjuk, annak a kérdésnek, amit 
feltettek, nincs jogi következménye. Az, 
amit az Európai Unió eddig eldöntött, s 
amit Orbán Viktor is aláírt, az 1200-1300 
illegális bevándorló, akiknek már megvan 
a jogi státusza, tehát nem klasszikus 
migráns. Ez egy jogi vita, ami az Európai 
Bíróság előtt van. A továbbiakban pedig 
nincs még egy ilyen kérés az Uniótól. Ab-
ban egyetértünk, hogy maga a probléma 
létezik. Miként lehet megvédeni a magyar 
és az európai határokat? Hogyan lehet 
humánus megoldásokat találni arra, ha 
valakinek el kell jönnie a hazájából? De 
október 3-án, amikor felkelnek az embe-

rek, akkor fel kell tenni azt a kérdést, mi 
változott. Mi azt mondjuk, hogy semmi. 
Van egy másik fontos tétel. A brit kilépési 
népszavazás óta van annak jelentősége, 
hogy egy populista politikus azt mondja, 
hogy játszunk a tűzzel, és olyan monda-
tokkal kommunikálunk, amivel elmegyünk 
a határig, vagy még tovább. Mi azt mond-
juk, ne játsszunk a tűzzel, ne üzenjünk az 
Uniónak.”
A politikus úgy véli, a távolmaradás az 
egyetlen megoldás, s egyben lehetőség 
a kiállásra a baloldali értékek mellett.
„Egy népszavazás akkor fejeződik be, ha 
az ottani döntést benyújtják a Parlament 
elé. Kérdezzük, hogy láthatjuk-e azt a 
törvényt már most, szeptember elején, 
amit be fognak nyújtani. Mi, magyar 
szocialisták már másfél éve azt mond-
juk, hogy nem értünk egyet a kötelező 
kvótával, nem tartjuk megoldásnak erre a 
kérdésre. Tehát nekünk ne tegyék fel azt 
a kérdést, hogy valljunk színt, mert már 
megtettük. Hozzátesszük azonban, hogy 
elfogadjuk a népszavazás eredményét, 
bármi lesz az. Völlner Pál igazságügyi 
államtitkár Brüsszelben azt mondta, hogy 
nem kell komolyan venni, amit mi itt 
mondunk, mert a választási kampány 
része, valójában semmilyen törvényt nem 
fognak benyújtani. Akkor pedig miért ez 
az egész? Ezért döntöttünk úgy, hogy arra 
kérjük választóinkat, távolmaradásukkal 
tüntessenek a kormány populista politi-
kája ellen, és az MSZP által meghirdetett 
Szabad Európa napon részvételükkel 
erősítsék meg nemtetszésüket.”

újabb 8,4 milliárd forintot biztosít 
a város számára az oktatás minő-
ségi fejlesztését jelentő Középis-
kolai Campus megvalósításához.
Fehérvár önkormányzata év-
ről-évre jelentős összeget fordít 
az intézményhálózat felújítására, 
az épületek műszaki állapotának 
javításával párhuzamosan pedig 
elkötelezett az oktatás minősé-
gi fejlesztése mellett is. Ennek 

érdekében született meg annak a 
középiskolai campus-nak a terve, 
amely megfelelő infrastruktúrát 
biztosít a sport, az idegen nyelv, a 
természettudományos tárgyak és 
a művészeti képzések számára.
A kormány a székesfehérvári 
középiskolai campus létrehozásá-
hoz 15,9 milliárd forintos támo-
gatást biztosít Székesfehérvárnak 
– erről Vargha Tamás, Székesfe-

hérvár országgyűlési képviselője 
tájékoztatta lapunkat. Már eddig 
is nevesítve szerepelt hét és fél 
milliárd forint a központi költség-
vetésben, ezt a támogatást egé-
szítette ki a kormány egy július 
végén meghozott határozatában 
azzal, hogy 2017 és 2019 között 
további közel 8,4 milliárd forin-
tot biztosít a campus kialakítása 
érdekében.
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Az őszi szünet november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 28., a szünet utáni első tanítási nap november 7.

A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
december 21., a szünet utáni első tanítási nap január 3.

A tavaszi szünet április 13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
április 12., a szünet utáni első tanítási nap április 19.

Kaszap István születésének századik évfordulója alkal-
mából újabb jelentős eseményre készül Székesfehérvár 
városa, a Székesfehérvári Egyházmegye, a jezsuita és 
a ciszterci rend. A fiatalok példaképe most különösen a 
diákokhoz szól majd. Az egyházmegyei és az egyházme-
gye területén működő szerzetesi katolikus oktatási és 
nevelési intézmények küldöttségei valamint a Ciszterci 
Szent István Gimnázium közös évnyitó ünnepséget 
tartanak Kaszap István sírja mellett, a Prohászka-temp-
lomban. Majd a szentéletű kispap egykori iskolája 
falán kerül elhelyezésre emléktáblája, ami a fiatalokra 
hagyott üzenetének állít emléket, miszerint a helyes és 

igaz célok kitűzésével az akarat is megerősödik. Hittel 
és kitartó tanulással az emberi törekvések elérhetővé, 
eredményessé válnak.
A Közös Veni Sancte és a Kaszap István-emléktábla 
megáldásának programja:
16 órakor közös Veni Sanctét tartanak Székesfehérváron, 
a Prohászka-emléktemplomban. Spányi Antal megyés 
püspök mutat be szentmisét az egyházmegyés papság-
gal, a ciszterci és jezsuita szerzetesrendek képviselőivel, 
amelyre Székesfehérvár város vezetősége, a rendek és 
az iskolák képviselői mellett várják a Cserkészszövetség, 
a Prohászka Imaszövetség és a Kaszap István Alapítvány 

tagjait valamint Kaszap István minden tisztelőjét. Homí-
liát mond Dékány Árpád Sixtus zirci apát.
17.15-kor, a szentmise után az ünneplő közösség az 
Oskola utcába vonul, Kaszap István egykori iskolájához, 
a ciszterci gimnáziumhoz, ahol Székesfehérvár és a 
Székesfehérvári Egyházmegye emléktáblát állíttatott 
Kaszap István születésének századik évfordulója alkal-
mából. A szentéletű jezsuita novícius egykori iskolájának 
falára helyezett alkotást – Nagy Edit szobrászművész 
munkáját – ünnepség keretében leleplezi Cser-Palkovics 
András polgármester, és áldja meg Spányi Antal megyés 
püspök.

Vége van a nyárnak...

Talán nem illan el a jókedv, ha megszólal a csengő

A tavalyihoz képest 95-tel több, 1032 kisiskolás kezdi az idén az első osztályt 

Bácskai GerGely

A Németh László Általános Iskolában volt 
szerdán kora este a városi tanévnyitó ünnep-
ség, ahol a fehérvári iskolák igazgatói is ott 
voltak. Nem véletlenül tartották ott az idei 
tanévnyitót, hiszen szeptember elsejétől ebben 
az intézményben kezdik a tanévet a Vízivárosi 
Általános Iskola osztályai is.

Még tavasszal döntöttek erről, töb-
bek között azért, mert nem egészen 
százharminc fehérvári iskolás járt 
a Vízivárosiba. Ők ugyanazokkal a 
tanárokkal és osztályokban kezdik 
az idei tanévet, ami 182 napig tart 
majd, egészen 2017. június 15-ig. 
A tanév első féléve január 20-án ér 
véget, és 27-én kapják meg az isko-
lások a félévi bizonyítványokat.
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Székesfehérvári Tanke-
rülete által fenntartott intézmé-
nyekben összesen 402 osztályban 
több mint tizenegyezer diák tanul. 
A Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum tagintézményeiben pedig 
összesen 6238-an tanulnak, közü-
lük 1524 tanuló kezdi a 9. osztályt 
Székesfehérváron.
Az ünnepségen Fehérvár polgár-
mestere megköszönte az intéz-
ményvezetőknek, tanároknak, 
nevelőknek és a szülőknek a segítő 
együttműködést és támogatást, 
amit a Vízivárosi Általános Iskola 
gördülékeny átszervezésében tanú-
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Közös Veni Sancte és emléktábla-avatás

sítottak: „Egy város életében az isko-
lák, az óvodák és a bölcsődék is olyan 

intézmények, amelyek nélkül nemcsak 
a város jelene, de jövője sem lenne 
elképzelhető. Az állami fenntartású 
iskolákban holnap 1032 kisdiák kezdi 
meg tanulmányait, de a városban a kü-
lönböző fenntartók által üzemeltetett 
iskolákban közel húszezren tanulnak.” 
Az iskolásokhoz szólva sajnálatát 
fejezte ki, hogy a polgármester 
hatáskörébe nem tartozik bele a 
nyári szünet meghosszabbításának 
lehetősége, majd az induló tanévre 
jó élményeket, barátságokat kívánt. 
„A mi gyerekeink tanítói képesek 
felkelteni az érdeklődést az iránt, 
amit tanítanak. Szívből tanítanak, 
és jó szakemberek, ami ritka kincs. 
Egy neves pszichológus azt írta 
egyik könyvében, hogy akit szere-

tünk, attól szeretünk tanulni, és azt 
tanuljuk meg, amit igazán szeretünk. 
Mivel gyermekeink rajongva szeretik 
tanáraikat, itt, ebben az iskolában 
ez a dolog működik.” – Sipos Imre 
köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár köszöntőjét egy, az 
iskola honlapján olvasható szülői 
véleményből vett idézettel kezdte. 
A közneveléssel kapcsolatban szólt 
az új tanmeneti szabályozásról, az 
alsóbb évfolyamokat érintő har-
minc perces tanórák lehetőségének 
kérdéséről, a tankönyvellátásról, a 
pedagógusok foglalkoztatásának 
ügyéről, az igazgatásról – de ahogy 
fogalmazott, az igazi öröm az a 
nap, amikor megtelnek gyerekek-
kel az iskolák.
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Aranybulla Művészeti Napok

Bába Iván szerint itt az ideje újra felfedezni Újváry Lajos művészetét

Ferenczi Gyuri és az ő hűséges zenekara

Márai üzenete egyértelmű: „Kérdezz, hogy választ kapj!”

Vakler lajos

Augusztus utolsó, nyár végi rendezvénye 
az Aranybulla Művészeti napok. Kulturá-
lis programkínálatában színház, zene és 
képzőművészet szerepelt az Öreghegyi 
Közösségi Házban.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntő szavaiban elis-
merését fejezte ki Kiss Dorottya 
igazgatónak és a Szabadművelő-
dés Háza munkatársainak, hogy 
évről-évre színvonalas progra-
mokkal szolgálják ki a település-
rész lakóit: „Az Öreghegyi Közös-
ségi Ház már nagyon régóta egy 
folyamatosan fejlődő és növekvő 
városrész kulturális központja. Ezért 
korántsem mindegy, hogy milyen 
kiállításokat rendezünk itt, hiszen 
ez nagyban befolyásolja az itt élők 
lehetőségét arra, hogy értékekkel 
találkozzanak. Az Újváry-kiállítás 
pedig nagyon komoly értékátadás, 
hiszen a Munkácsy-díjas festőmű-
vész ezeken az alkotásokon keresztül 
nagyon sokat mutat a 20. század 
történelméről.”
A városrész önkormányzati 
képviselője, Östör Annamária 
büszke azokra a közösségi ren-
dezvényekre, melyekkel színesí-
tik a város kulturális programjait: 
„Az Öreghegyi Közösségi Ház teret 
ad a kultúrának. Az ő szervezé-
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Ferenczi György és a Rackajam

Medve színpad: A köznapiról és a látomásról

Egyvalami bizonyos volt: hogy 
a zárónapon telt ház lesz. Nem 
kellett természetfeletti adott-
ság megjósolni, hogy Ferenczi 
György és a Rackajam zenéje a 
leginkább elvarázsolt, vájt fülű 
zenerajongóknak is csemege. 
A koncert bizonyította, hogy 
miközben a tűnékeny, egyna-
pos-egyhetes zenei celebritások 
úgy válnak semmivé, mintha 
nem is lettek volna, Ferenczi 
Gyuri marad, és sokadszorra is 
meglep bennünket valami újjal. 
Teszi ezt hitelesen, egészen 
különleges műfajkavalkáddal 
szolgálva a közönséget.
„Valószínűleg az a titok, hogy 
nem akarok semmi mást csinálni 
az életben, csak ezt. Természete-
sen van még néhány dolog, ami 
érdekel, de mind csak azért, hogy 

Az igényes színház kedvelői a 
művészeti napok nyitányaként 
a Medve színpad előadását lát-
hatták. Benkő Nóra és Baranyi 
Zoltán tolmácsolásában, Halmy 
György rendezésében, „A köz-
napiról és a látomásról” címmel 
Márai Sándor Füveskönyvének 
színpadi adaptációját mutatták 
be. Halmy György a sikeres do-
kumentumfilm rendező, ezúttal 
Márai rajongóként, a mester 
egyik főművét vitte színpadra.
„Sokat jártam keleten, és az útja-
imon arra kellett rádöbbennem, 
hogy mi, itt nyugaton, nagyon so-
kat beszélünk. Beszélünk, de nem 
nagyon tudjuk kifejezni magunkat. 
Az a kifejezőeszköz, ami rendel-
kezésünkre áll, az csupa poros, 
piszkos, ami nem teszi lehetővé, 
hogy elmondjuk, ami bennünk van. 
Egyszerűen, szépen, közérthetően, 
de mégis érdekesen. Ott járva 
azt tapasztaltam – elsősorban az 
idősebb emberekkel beszélgetve – 

sük az Öreghegyi Mulatságok és 
a művészeti napok is. Az itteni 
rendezvények nemcsak a városrész-
ben élőknek, hanem valamennyi 
művészetkedvelő székesfehérvá-
rinak színvonalas programokat 
nyújtanak.” 
Bába Iván egyetemi tanár, az 
Újváry Lajos-emlékkiállítás 

még jobban belém ivódjék a saját 
zenei történetem. Adott a Jóisten 
egy egyéniséget, ami a legnagyobb 
kincs az életemben. Gyermekkorom 
óta elég speciálisan gondolkodom, 
és nem tudta ezt kiölni belőlem se 
az élet, se a rock and roll, semmi. 
A saját utamat járom, ami ma is 
érdekes. Nekem nem volt pályavá-
lasztási problémám, mert amikor 
megfújtam a szájharmonikát, 
azt mondtam, köszönöm szépen, 
rendben is vagyok. Folyamatosan 
azon gondolkodom, hogyan tudnék 
máshogy játszani, mint tavaly. 
Ezért van az, hogy minden évben 
új műsorral jelentkezünk. A divat 
nem az én világom, azt a ruhát 
veszem magamra, ami illik hozzám. 
Így van ez a Rackajammal is.” – 
mondta el lapunknak Ferenczi 
György.

hogy gyakran egy-egy szóval, mon-
dattal elmondanak egy egész életet. 
Ezek az élmények vezettek arra, 
hogy a régi nagy szerelmemet, a 
Füveskönyvet újra elővegyem. Rá-
jöttem, hogy Márai ugyanezt tette, 
írta meg a könyvében. Egyszerű-
en, biblikus mélységekben beszél 
olyan dolgokról, amiről keveset, 
vagy egyáltalán nem beszélgetünk. 
Rájöttem arra, ha ezt egy színházi 
adaptációban mutatjuk be, akkor 
mintegy rácsodálkozásképpen 
fogják az emberek ezt visszakapni, 
mint elveszettnek hitt értéket.” – 
tudtuk meg Halmy Györgytől.
Olyasféle ez a könyv – írta 
Márai Sándor – mint a régi 
füveskönyvek, melyek egyszerű 
példákkal akarnak felelni a 
kérdésekre, mit is kell tenni, 
ha valakinek a szíve fáj vagy 
elhagyta az Isten. S aki jobban 
tudja, mondja jobban. Ezen 
az estén, a Fanta Villában így 
történt!
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megnyitójában hangsúlyt adott 
annak a törekvésnek, mely az 
alkotó műveit jellemzi: „Újváry 
Lajost a helyére kell tennünk: a 20. 
század egyik legnagyobb festője volt, 
olyan témákban, melyek azóta is 
érdekesek. Remek tájképfestő volt, 
három nagy témával: a somogyi táj, 
a Dunakanyar és Erdély. Sokat járt 
a Gyimesekbe, gyönyörű festményei 
vannak arról a tájról. Kevesen tud-
ják, hogy kitűnően rajzolt, nagyszerű 
grafikus volt. A másik nagy témája 
a portrék. Az ő képein köszön vissza 
Domokos Pál Péter, Tamási Áron. 
Nem finomított, nem romantikus 
festő volt, hanem a gondterhelt 
embert is a maga valóságában 
ábrázolta. A tájképei sem szépelgőek: 
mindegyikben tetten érhető a feszült-
ség. Harmadik nagy témája maga az 
élet, a család, az a miliő, amelyben 
élt. Ezeken a képeken Rippl-Rónait 
juttatja eszünkbe. Újváry Lajost 
megismerni élmény mindenkinek, 
aki egy kicsit elmélyed benne!”
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Heiter tamás

NeHrer GyörGy

Apám embertelenül ivott. Ezért 
vagyunk most itt, a rokonoknál 
anyámmal együtt, ideiglenesen. 
Apámat jó szakembernek és jó 
cimborának tartották a barátai, 
aki ugyan nehéz természetű, fiatal 
korában is már nagyivó, kötekedő, 
verekedő, de mégis szerethető fi-
gura volt. Így beszéltek róla nekem 
a halála után. Anyámmal soha 
sem illettek össze, ezt is mondták. 
Apám részegsége miatt én magam 
is sokat szégyenkeztem kortársaim 
előtt. De ennek, hála istennek most 
már vége van, mert ismeretlen 
helyre költöztünk. A továbbiak-
ban rokonaimnak, főleg anyám 
öccsének, a fényében sütkérezem, 
aki köztiszteletben álló ember. Új 
otthonomban főleg az tetszik, hogy 
több száz könyv vesz körül, ezért 
nem is bánkódom azon, hogy a 
saját könyveimet odahagytuk régi 
életünk nyomasztó szobáiban. Itt is 
megtalálom azokat a képzőművé-
szeti albumokat, amelyeket odaha-
za, régen nagy örömmel és kíván-
csisággal forgatni szoktam. Anyám, 
már régen is érzékenyen ügyelt rá, 
hogy legyenek könyveim, én pedig 
igényeltem is ezt. Az az egy bajom 
van, hogy itt nemigen merem lapoz-
gatni az albumokat, nem mintha 
tilalom alá esne bármi is, csak hát 
voltak képek, például Bosch bizo-
nyos festményei, amelyek nagyon 

Az írás mellett rendszeresen fotózok, mert 
az is az alkotás örömét nyújtja, még akkor 
is, ha csak két dimenzióban láthatom azt, 
amit készítettem.
Amikor  kezembe veszem a fényképe-
zőgépet sokszor eszembe jut, hogy milyen 
nagyra tartja magát az ember, és gyakran 
milyen gőggel tekint a környezetére, mi-
lyen arroganciával képes megalázni más 
embereket, milyen agresszivitással tudja 
kizsákmányolni a természetet.
A vaku villanásának a századmásodperce 
és a létrejött kép maga a csoda, mert a 
retinába égeti, és megmutatja nekünk, 
hogy milyen senkik, és semmik vagyunk a 
sárgolyónkhoz képest, amin élünk.
Hiába a sokmilliárdnyi ember erőfeszítése, 
hogy a bolygót maga alá gyűrje és kifacsar-
ja, mint egy citromot, mert a teremtőtől 
csupán egy vakuvillanásnyi időt kaptunk 
mindnyájan. Pont ennyi egy emberöltő a 
Föld négy és félmilliárd évével szemben.
Meddig tud ellenállni a bolygó? 
Ez jó kérdés, de sajnos a választ nem 
tudom megmondani. 
Olvastam valahol, hogy csupán négyszáz-
ezer évvel ezelőtt kezdtünk el beszélni, 
összefüggően gondolkodni, cselekedni. 

Akkor még a természet részei voltunk. 
Még nem akartuk legyőzni a bolygót. 
Akkor még tiszteltük a villámokat, a tüzet 
és a szelet, a felhőket és a csillagokat az 
égen. 
Kétezer éve alig voltunk háromszáz mil-
lióan ezen a bolygón. Ezerkilencszázban 
már a másfél milliárdot is meghaladtuk. 
Száztizenhat év alatt megötszöröződött a 
Föld lakossága. Napjainkban már hétmilli-
árdnál is többen vagyunk. 
Ha ezek alapján szemléljük a dolgokat, 
akkor egy nemzet eltűnése az emberi faj 
szempontjából nem jelent semmit. 
Lehet szomorkodni rajta, de a folyamat 
megállíthatatlan, mert a tömegek, akik 
szaporodnak, azok a kulturális szintek 
alján foglalnak helyet.
Persze ez is csak nézőpont kérdése, hogy 
ki, és mit tart kultúrának, és mit nem. A 
sáskarajként szaporodók a saját kultúrájuk 
legmagasabb fokán állnak, hiszen eredmé-
nyesen teszik semmivé, élik fel, más, náluk 
fejlettebb társadalmak javait. Létszámfölé-
nyükkel maguk alá gyűrve őket, hogy egy 
új fejlődés alapjai lehessenek. 
Talán a történelemkönyvek lapjain fenn-
maradnak az európai nyelvek, az ősi 

kultúrák, de az is lehet, hogy örökre a 
feledésbe merülnek. 
Nem tehetsz ellene semmit. 
Talán így védekezik a Föld a fejlett és 
kizsákmányoló civilizációkkal szemben, 
hogy az elmaradott népeknek enged teret, 
hogy kipusztítsa a számára káros nemze-
teket. A túlszaporulatot majd megoldja a 
természet, mert az élelem véges, és egy 
fejletlen civilizáció képtelen lesz előállítani 
akkora mennyiségű táplálékot, mint amire 
szükség lenne. A természet, bár úgy tűnik, 
hogy kegyetlen, de abszolút racionális. 
Nos, ilyesmiken elmélkedem, amikor 
nincs jobb dolgom. Azon morfondíro-
zok, hogyan lehetne úgy eltöltenünk ezt 
a rövidke időt, hogy értelmes és hasz-
nos dolgokat hagyjunk az utánunk jövő 
generációknak, amíg van rá lehetőségünk, 
amíg végleg el nem tűnünk. 
Mindegy, hogy kik népesítik be majdan 
ezt a sárgolyót, nem lesznek urai a Föld-
nek, csupán vendégei, vagy csak megtűrt 
személyek, akiket kidobnak innen, ha 
nem úgy viselkednek, ahogy kellene. 
Jó lenne, ha illedelmes vendégként, tisz-
telettel tekintenénk arra, amit ajándékba 
kaptunk, erre a villanásnyi időre.

BalajtHy FereNc

NYÁRVÉGI DAL NEKED

Gyapjas füstben kérődzik a délután,
Elkókadt a lomb, árnyék a ház falán.
Dalt dudorászik magában a szellő,
Bújtatná a napot bús bárányfelhő!

A csendbe zárt viharok zaja kísért,
Virágok csókjától felzsong még a méh.
Áldott ezüstszirom hull a fejemre,
Egy lepke belehal a szerelembe.

Magot szór a gyom, mind rejtett ígéret,
Kiskertekben jár a lomha enyészet.
A tegnap ma volt ruhát ölt holnapra,
Fejkendős anyóka ül ki zöld padra.
Esti fény halványul, a csend eltemet,
Valaki elment, -- de fogja kezemet!

cseke j. szaBolcs

„Miccenések” Kormos István nyomán
TALAPTALAN

„hagyom,hogy súgja a hang”
Saitos Lajos

mert a vers kisírja magát
létezik már mielőtt lenne
tetétlen talaptalan térből
dúdolja örök dallamát —
anyaméhe az Őserő
apja az Ige ébredése
rejtve ihletnyi „miccenés”-be
Menteni ami menthető!

FINÁLÉ

borongva cseng és csengve bong
hangok bronzüveg teste
mintha marimba  xilofon
egymással perlekedne
táncolnak kis kottafejek
vaskosak sántikálnak
nyílnak csukódnak lengenek
a szivárványos szárnyak

Zeppelin

Csak egy villanás

hátsó sor előre fuss
az előzők meg vissza
azután együtt Huss!
függönyt húz alkony bíbora
az est az éj titoknoka
már feketéjét issza

riasztottak engem. A sok szörnyalak 
rettegéssel töltött el, ezért anyám, régi 
életemben, gondosan összetűzte azo-
kat a lapokat kis gemkapoccsal, hogy 
véletlen se akadjak rájuk, s ne kelljen 
félelmet éreznem. Ez itt nem lehet-
séges, mondta anyám, mikor erről 
panaszkodtam neki. Sebaj, van épp 
elég tanulmányozni való érdekesség 
így is, vigasztalódom. Tájékozottsá-
gom, koromhoz képest párját ritkítja, 
állíthatom hivalkodás nélkül. Ahogy 
kamaszodom, különös módon, nem 
bátrabb, hanem egyre félénkebb let-
tem bizonyos tekintetben. Talán ezt 
a mostani kis maroknyi biztonságot 
akarom örökössé konzerválni, ennek 
elvesztésétől szorongok. Amúgy 
nagyon vidám, s nyitott vagyok, sőt a 
röhögésem egyenesen törvénytelen, 
legalábbis anyám szerint. Ezt több-
ször is szememre veti, főleg amióta 
itt, a rokonoknál lakunk, mondván 
nem lehet velem együtt tv-t nézni se. 
A nyihogásom zavarja, na nem őt, 
hanem az öccsének a családját. Ezért 
aztán ritkán nézek a tv-t. Ez alól a 
fogadalmam alól legutóbb felmentet-
tem magam, amikor Eteienne Perier 
filmje a Zeppelin ment a tv-ben. 
Együtt néztük, bár a rokonoknak 
nemigen tetszett a film. Én, elragad-
tatástól kipirultan ültem a képernyő 
előtt, és utána meg arról kezdtem el 
beszélni, mégpedig hevesen, hogy 
milyen szívesen utaznék én is egy 
ilyen szerkezettel. A rokonok egy 
darabig hallgatták az áradozásomat, 
végül egyöntetűen kijelentették, 
hogy ez a film csak mese, nem is 
léteznek ilyen légi járművek, és ne 
álmodozzak ilyesmiről. Hogyhogy 
nem vettem észre, kérdezték, hogy 
ez a történet az első világháborúban 

játszódik, és egy olyan tájékozott 
kölyök, mint én, hogy beszélhet 
ilyen sületlenségeket? Ha figyeltem 
volna, láthattam, hogy vasból van 
az a valami, tehát nagyon nehéz, 
így biztos nem tudna felemelked-
ni. Ez egy marhaság, állapították 
meg. Biztosan ez lesz majd az új 
mániám, éppen elég kínos az is, 
amit a festmények terén művelek 
és tiszta bolond vagyok, még hogy 
Zeppelin. Ez egészen más ügy, 
mint a kényszerességeim, válaszol-
tam meghökkentő nyugalommal 
és heves bizonygatásba kezdtem a 
Zeppelinről, majd eszembe jutott 
a lexikon. A „repülés” címszó alatt 
fotó is van a Zeppelinről, kiáltot-
tam. Felpattantam és indultam a 
lexikonért. Anyám ekkor ellent-
mondást nem tűrő hangon rám ki-
áltott, hogy késő van már, menjek 
lefeküdni, ne csináljak rendetlensé-
get, és főleg ne vitatkozzak. Ám én 
csak szaladtam a lexikonért. Tedd 
vissza, förmedt rám anyám, ide ne 
merd hozni. Tiltakoztam, de anyám 
végül nem engedte, hogy kinyis-
sam a lexikont, vissza kellett ten-
nem a polcra. A könyv, kék-piros 
gerinccel, arany betűkkel, addigi 
legjobb barátaim egyike, hűtlen 
mód ült vissza társai közé a sorba. 
Másnap délután, amikor egyedül 
voltam, ültem a parkettán, és néz-
tem a lexikonokat. Végül elővettem 
azt, amelyikben a Zeppelin képét 
láttam, és kitéptem belőle azt a bi-
zonyos lapot a Zeppelinnel együtt. 
A következő lap aljára pedig tollal 
a következőket írtam: „Öcsödön 
nevelőszüleim Pistának hívtak. A 
szomszédokkal való tanácskozás 
után a fülem hallatára megállapítot-
ták, hogy Attila név nincsen.”
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Az év műhelye

A Kézművesek Házának kapuja mindig nyitva áll

Vakler lajos

Gáspár péter

Fehérvárra került az egyik legrangosabb, a 
népművészeket reprezentáló elismerés. A 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete nyerte el Az 
év műhelye díjat.

Rangos díjjal gazdagodott a 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
a Mesterségek ünnepén. A Budai 
várban, a Népművészek Szövetsé-
gének szervezésében megrendezett 
négynapos szakmai találkozón 
megosztott első helyen végzett Az 
év műhelye kategóriában. 
Szenczi Jánosné, az egyesület el-
nöke elégedett az elvégzett munka 
eredményével: „Úgy érzem, sikerült 
elérnünk azokat a célokat, amiket 
2010-es megalakulásunkkor kitűztünk 
magunk elé. Azt szerettük volna, 
hogy a Rác utca legyen a kézműves 
tevékenység központja Székesfehér-
váron, és elmondhatom, hogy így 
történt. Most már ha kézművességről 
vagy népművészetről van szó, akkor 
ez a Rác utcához kapcsolódik, ide a mi 
házunkhoz, vagy pedig a Mesterségek 
Házához.”
Az egyesület tagjai a tárgyalkotó 
népművészet, a népi iparművé-
szet és az iparművészet értékei-
nek megőrzésében, a kézműves 
mesterségek megismertetésében 
és továbbadásában jeleskednek. 
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Erdélyi fúvósok Fehérváron

A zenekart főként tizenéves csíkszenttamási fiatalok alkotják, de van köztük fiatalabb zenész is

Az együttes fennállása óta most először turnézott Magyarországon, a sorozat első állomása 
volt Székesfehérvár. Ezt követően a gyenesdiási strandon, Téten, majd Csetényben léptek fel.

Története során először turnézott Magyarorszá-
gon a Csíkszenttamási Ifjúsági Fúvószenekar. 
Első állomásként Székesfehérváron léptek fel 
vasárnap este a Hotel Magyar Király előtti 
téren. A fiatal erdélyi zenészek ellátogattak a 
városházára is.

A Csíkszenttamási Ifjúsági Fúvós- 
zenekar 2008-ban alakult, lelkes 
tizenéves csíkszenttamási fiatalok 
alkotják. Zeneszeretetük, lelkes 
odaadásuk, a sok tanulás és próba 
harmonikusan együttműködő csa-

A rendezvényen többek között az 
Asszonyműhely és a Játékkészítő 
műhely munkáját mutatták be a 
neves szakmai zsűrinek és a nép-
művészet iránt érdeklődő látoga-
tóknak.
„Ilyenkor a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének mind az 58 tagszer-

vezete a Várban vendégeskedik. 
Mindenki kap egy helyet, amit be kell 
rendeznünk, és ott mutathatjuk be 
az egyesület tevékenységét. Nálunk 
fele-fele arányban van a népművészet 
és a népi iparművészet, így mi mindkét 
tevékenységet bemutattuk a vásárlók 
kiszolgálása mellett, hiszen eladó 

portékáink is vannak. A több szakmai 
csoportból álló bírálóbizottság azt 
pontozta, mit és hogyan mutatunk be, 
miként ismertetjük meg a látogatókkal 
a különböző mesterségeket. Örömmel 
vettük, hogy nemcsak a közönség, de a 
zsűri tetszését is elnyerte a munkánk!” 
– mondta Szenczi Jánosné.

pattá kovácsolta össze őket. Több 
alkalommal léptek fel külföldön és 
belföldön egyaránt. Repertoárjuk-
ban világi és egyházi művek, ma-
gyar katonaindulók, popslágerek, 
filmzenék, magyar slágerek illetve 
egyéb feldolgozások egyaránt szere-
pelnek. Teutsch Tamás zenekar-
vezető elmondta, hogy először 
Urszuly Árpád vezette a zenekart, 
majd 2011-ben Sándor Árpád lett a 
karmester. Az alakulásnál harminc 
taggal induló zenekar folyamatos 
cserélődésen megy át, így nagy 
hangsúlyt fektetnek a folyama-

tos utánpótlásképzésre. Jelenleg 
huszonkilencen vannak, közülük 
húsz zenész vett részt a magyaror-
szági turnén.
Vasárnap délután a csíkszent-
tamási zenészek ellátogattak a 
városházára is, ahol Székesfehérvár 
alpolgármestere, Mészáros Attila 
fogadta őket köszöntő szavakkal és 
ajándékokkal. 
„A város számára nagyon fontosak az 
erdélyi kapcsolatok, hiszen két város-
sal is testvérvárosi szerződésünk van, 

Gyulafehérvárral és Csíkszeredával. 
Emellett Nagyváraddal és Gyergyó-
szentmiklóssal is kiváló a kapcsolat. 
Néhány éve pedig a csíkcsomortáni 
verstábornak köszönhetően a kultúra 
igen magas fokát tapasztalhatják meg a 
fiatalok Erdélyben. Székesfehérvárnak, 
mint a nemzet történelmi fővárosának 
kötelessége, hogy lehetőségei szerint 
támogassa a határon túli fiatalok 
fejlődését, és segítse, hogy fel tudjanak 
lépni.” – fogalmazott lapunknak 
Mészáros Attila alpolgármester.
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Színház tele élménnyel

A Vörösmarty Színház társulata – ez a csapat szórakoztatja és gondolkodtatja el a színházba 
járó közönséget a most kezdődő évadban

NoVák rita

Évadnyitó társulati ülést tartottak a Vörösmarty 
Színházban. A repertoár ebben a szezonban is 
színes lesz, klasszikusok, zenés darabok, kortárs 
irodalom mind megjelenik a színpadon.

A Vörösmarty Színház vezetősége 
folytatja az öt évvel ezelőtt meg-
kezdett munkát, és mindenkinek 
színvonalas kikapcsolódást ígér a 
gyerekektől kezdve a fiatalokon át 
egészen az idősebb korosztályig. 
Mint ahogy azt az igazgató, Szikora 
János mondta, az idei évad mottója 
nem véletlenül lett az, hogy Vörös-
marty Színház – Tele élménnyel! 
Tartalmas és igényes szórakoztatást 
ígér a Vörösmarty Színház 2016-
2017-es évadának kínálata. Zenés 
komédia, musical, színmű, tragé-
dia, táncjáték és zenés mesejáték 
is szerepel a műsorban, amely 
minden korosztály számára bőven 
kínál érdekes előadásokat, izgalmas 
színházi élményeket. 
A társulat első bemutatója október 
elsején lesz, akkor a forradalom 
hatvanadik évfordulója alkalmá-
ból az 56 csepp vér című musicalt 
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Kora esti kikapcsolódás
NaGy zoltáN péter

Szeptember másodikán, pénteken este hatkor 
kezdődik az a zenés-verses est, melynek előadói 
az idei Varga Sándor Székelyföldi Verstábor 
fehérvári fiataljai és a Misztrál zenészei lesznek.

A fiatalok olyan könnyed estre 
invitálják hallgatóságukat, ahol 
kikapcsolódva, eltűnődve adhatják 
át magukat a rímek élvezetének. Az 
est során szóba kerül a hazaszeretet, 
a szerelem, az elmélkedés Isten és 
a világ dolgairól, a színészet és egy 
légy segítségével a délutáni fülleteg. 
Bakó Fanni, Börcsök Olivér, Feren-
czy Nagy Boglárka, Kertész Ádám, 
Koós Boglárka, Strasszer Domon-
kos, Szigethy Norbert, Váradi Imre 
és Varga Eszter olyan fiatal, aki nem 
nyugszik meg azzal, hogy költőin-

ket a kényelmes fotelban olvassa, 
hanem szólni akar mások szavaival 
hozzánk. 
A kilencek tarsolyában saját szerze-
mények is előfordulnak, amiket még 
a nyár hevében Székelyföldön írtak. 
Az est Vershúron néven hirdeti 
magát, mert a vers kézen fogva jár 
a zenével, amit nemcsak a fiatalok 
tehetsége garantál, hanem Heinzin-
ger Mika és Török Ádám zenészek a 
Misztrál zenekar tagjai is. 
A nyár végén talán nincs is kelle-
mesebb, mint a múzeum udvarán, 
kiváló akusztika mellett fiatalokat 
hallgatni, ahogy verseket monda-
nak, énekelnek, gitároznak. A kora 
esti kikapcsolódás természetesen 
ingyenes, amit a Fehérvár Televízió 
rögzít későbbi időkre.

mutatják be Szikora János rende-
zésében. Az egyik főszerepet Kiss 
Diána játssza majd. A fehérvári 
színművész ebben az évadban lett 

tagja a társulatnak. A darabot tíz 
évvel ezelőtt mutattak be először a 
Sportarénában. A műben a forra-
dalmat a fiatalok szemszögéből 

mutatja be egy Rómeó és Júlia-tör-
téneten keresztül, a főszerepben 
Feke Pállal. A zeneszerző Mihály 
Tamás pedig a rockzene elementá-
ris erejével gondoskodik a felejthe-
tetlen pillanatokról. 
Az 56 csepp vérhez hasonlóan 
elkezdődött A Herner Ferike faterja 
című groteszk komédia próbája is, 
Bagó Bertalan rendezésében. Háy 
János darabjában három gene-
ráció találkozik, apák és fiaik a 
sorsszerűség, a tradíciók, a meg-
másíthatatlan és elkerülhetetlen 
bekövetkezések tanúiként ugyanazt 
a nevet viselik. A profán istendrá-
ma többek között azt kutatja, mi 
történik, ha a más sorsát figyelve és 
minősítve egyszer csak önmagunk-
ra ismerünk. 
A nagyszínházi bemutatók között 
lesz még az Anconai szerelmesek, a 
Figaro házassága, Turgenyev Apák 
és fiúk című színműve vagy a Plety-
kák című bohózat. De a Pelikánban 
és a stúdiószínpadon is izgalmas 
előadásokkal készülnek. Csehov 
Három nővér című klasszikusa mel-
lett helyet kap például a Makrancos 
évszakok című mesejáték.
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A Régiók Bizottságának magyar delegáltjai vállalják, hogy országszerte összegyűjtik az infor-
mációkat, ami segítheti uniós tagságunkat

NaGy zoltáN péter

NaGy zoltáN péter

Magyarországon első alkalommal tartottak fórumot 
az Európai Unió Régiók Bizottságának tagjai Székes-
fehérváron, a megyeháza dísztermében.

A Régiók Bizottsága (RB) az EU tanács-
adó szerve, melynek olyan tagjai vannak, 
akik egy adott régió vagy település 
választott politikusai, ezért közvetlen 
kapcsot jelenthetnek az uniós polgárok 
és az unió döntéshozói között. 1994 óta 
működik a bizottság, bár ennek nem sok 
látszata volt mostanáig, legalábbis még 
vezető politikusok sem nagyon tudtak 
létezéséről, nemhogy az egyes emberek. 
A jelenlegi Régiók Bizottsága tagsága 
úgy döntött, konferenciák, fórumok 
segítségével veszi fel a kapcsolatot 
a polgárokkal, hogy üzeneteiket, 
véleményüket, javaslataikat eljuttas-
sák a megfelelő uniós szervekhez. Az 
RB-nek jelenleg 350 tagja van, amelyből 
tizenkettő magyarországi politikus. Két 
olyan tag is akad, akinek nemzetisége 
magyar, de egyikük román, másikuk 
szlovák állampolgár. 
A múlt pénteki konferencia szervezésé-
nek pikantériája volt, hogy – tekintettel 
arra, hogy uniós rendezvénynek mi-
nősült – az EU szabályai szerint román 
és szlovák tolmácsot kellett volna biz-
tosítani a két román és szlovák tagnak. 
Az unió tisztségviselői nehezen értették 
meg, hogy egy nyelvet beszélnek a 

Magyarország köztársasági elnöke országos 
népszavazást tűzött ki. A népszavazásra feltett 
kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország- 
gyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?”
A szavazás napja: 2016. október 2.

A szavazás 6 órától 19 óráig tart. A 
választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükről augusztus 15-
ig értesítést kaptak.
A magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgár személyesen 
szavazhat. A szavazás napján lakó-
helyétől távol tartózkodó választó-
polgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, kül-
földön Magyarország külképvisele-
tein adhatja le szavazatát. 
Az átjelentkezést szeptember 30-án 
16 óráig, a külképviseleti névjegy-
zékbe vételt szeptember 24-én 16 
óráig lehet kérni a valasztas.hu ol-
dalon illetve levélben vagy szemé-
lyesen a lakóhely szerint illetékes 
helyi választási irodától. 
Az országos népszavazás akkor ér-
vényes, ha az összes választópolgár 
több mint fele érvényesen szavaz. 
Eredményes országos népszavazás-
ról pedig akkor beszélhetünk, ha 
az érvényesen szavazó választópol-
gárok több mint fele a megfogal-
mazott kérdésre azonos választ ad.
A jelenlegi adatok szerint az összes 

Minden kultúrát saját bölcsője éltet

Az októberi népszavazás technikai szabályai

Fo
tó

:S
im

on
 Er

ik
a

romániai, a szlovákiai és a magyaror-
szági magyarok. Az unió tolmácsolási 
kényszerére reagálva Zachariás István 
kassai politikus előadásakor elmondta: 
„Mi nem egyszerűen magyarul beszélő 
emberek, hanem magyarok vagyunk!” 
Az RB évente hat alkalommal tart ple-
náris ülést Brüsszelben, ahol alkalom 
nyílik átadni a polgárok üzeneteit, ahol 
az RB-tagok véleményezhetik, javaslata-
ikkal láthatják el az egyes anyagokat a 
döntés-előkészítési szakaszban. 
A székesfehérvári konferenciát Árgye- 
lán János szervezte, aki a Fejér Megyei 
Önkormányzat jobbikos képviselő-
jeként tagja az RB-nek. A pénteki 
fórumon a Fidesz és a KDNP négy, a 
Jobbik két, az LMP egy taggal képvi-
seltette magát, de eljött a két határon 
túli magyar delegált is. A szocialisták 
vagy kimentették magukat, vagy nem 
fogadták el a meghívást. 
A konferencia házigazdájaként Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: „A 
Régiók Bizottságának az a feladata, hogy 
végre ne üvegpalotákba bújt tisztségviselők 
határozzák meg az egyes régiókra vonatko-
zó kötelezettséget, melyekről semmit sem 
tudnak!” 
Róth Péter, Fehérvár alpolgármestere 
rövid felszólalásában annak adott 
hangot, hogy az Európát elborító téboly 
egyre inkább megerősíti a lokalitást, a 
helyben élők összetartását.

Az előadások között Magyar Anna, a 
Csongrád Megyei Közgyűlés fideszes 
alelnökének, az RB tagjának felszólalá-
sa váltotta ki a legnagyobb figyelmet. A 
képviselő asszony kiemelte: „Tudni kell 
a magyar érdekeket képviselni az unióban, 
de csak a falig szabad menni, mert a 
nagyobb lendülettel csak visszapattannánk 
róla, és akkor távolabb kerülhetünk a cél-
tól!” Magyar Anna fontosnak tartotta, 
hogy raportőrség alakuljon az unió bő-
vítése érdekében, melynek élén magyar 
tagok legyenek, elsősorban Szerbia és 
a vajdasági magyarok kisebbségi jogai 
miatt. 
Borboly Csaba, Hargita megye képvi-
selője szerint Székelyföld autonómiáját 

helyben kell kezelni, mert ezt kívánja a 
román többség és a magyar kisebbség 
érdeke is: „Az autonómia nem uniós, 
hanem erdélyi kérdés!” 
A konferencia egyik legfontosabb té-
mája az Európát veszélyeztető illegális 
bevándorlás volt. „Minden kultúra csak 
a saját bölcsőjében képes továbbélni.” 
– mondta Keresztes László Lóránt RB-
tag, a Pécs LMP-s képviselője. 
Ribányi József, Tolna megye fideszes 
alelnöke, az RB magyar csoportjának 
vezetője elmondta, hogy folytatják Ma-
gyarországon ezeket a fórumokat, és a 
következő állomásnak Eger ad otthont, 
ahol október 4-én találkozhatnak a bi-
zottság magyar tagjaival az érdeklődők.

választópolgár száma: 8 272 589. 
Ha nem változna ez a szám (nem 
lennének elhalálozások, nem 
kerülnek fel újabb személyek a 
névjegyzékbe), akkor október 2-án 
legalább 4 136 295 személynek kell 
leadnia szabályosan kitöltött sza-
vazatot ahhoz, hogy a népszavazás 
érvényes legyen. Ha ez egy fővel 
kevesebb lenne, akkor eredmény-
telen lenne a szavazás. Ez nem azt 
jelenti, hogy ennyi választónak kell 
elmennie, mert ha akár nyolcmil-
lió választó el is menne szavazni, 
de csak négymillió szabályosan 
kitöltött szavazatot adnának le, a 
referendum akkor is sikertelennek 
számítana. 
Ha valaki egészségi állapota vagy 
fogyatékossága illetve fogva tartása 
miatt gátolt a mozgásában, és nem 
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát kérhet. A kérelemnek 
szeptember 30-án 16 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási 
irodához (polgármesteri hivatalba) 
vagy a szavazás napján 15 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz.
A vak vagy gyengénlátó választó-
polgár szeptember 23-án 16 óráig 
igényelhet Braille-írással ellátott 
szavazósablont a szavazáshoz. 
Szeptember 30-án 16 óráig Braille- 
írással készült értesítő megküldését 
kérheti, vagy azt, hogy akadálymen-
tes szavazóhelyiségben szavazhas-
son. 
Mozgóurna iránti kérelmet megha-
talmazott útján is be lehet nyújtani.
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Minden, amit tudni érdemes a HPV-ről

Fábián Károly a nyáron előadást tartott a HPV elleni oltás kapcsán. A szakember szerint arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a HPV elleni 
oltásnál nem kell súlyos mellékhatásoktól tartani, az oltóanyag nem tartalmaz DNS-t.

Idén is kérhető az iskolás lányoknak a méhnyakrák elleni védőoltás. A kétadagos oltó-
anyag azoknak ingyenes, akik betöltötték a tizenkettedik életévüket, és szeptemberben 
kezdik meg az általános iskola hetedik osztályát. Az iskolai kampányoltás keretében 
szeptember 13-ig kérhető a védőoltás, a szülőnek eddig az időpontig kell a kitöltött, aláírt 
igénylőlapot visszaküldeni az iskolai védőnőknek. Az állam által biztosított méhnyak-
rák elleni védőoltás és annak beadatása a jogosultak számára mindkét dózis esetében 
térítésmentes, a költségeket a központi költségvetésből fedezik. A nemzeti védőoltási 
programba bekerült vakcina 93 százalékot meghaladó védelmet nyújthat a méhnyakrák 
ellen a korábban HPV-vel nem fertőzött lányoknál.

látrányi Viktória

Valahogy hajlamosak vagyunk mindent egy 
legyintéssel elintézni. Sokan azt gondoljuk 
egy-egy betegség kapcsán, hogy az minket 
nem érinthet. De jöjjenek a makacs számok… 
Azt tudta, hogy az emberek nyolcvan százaléka 
fertőződik a HPV valamelyik fajtájával? Amikor 
anno a lányom tizenkét éves volt, az elsők kö-
zött kapta meg az oltást, amit az önkormányzat 
térítésmentesen biztosított a székesfehérvári 
kislányok számára. Azóta lett egy kisfiam is, 
s bár ő még csak hatéves, de örülök, hogy 
számára is adott a lehetőség. 
Székesfehérvár önkormányzata még a nyáron 
döntött arról, hogy a HPV elleni oltást a fiúk 
számára is térítésmentesen biztosítja. Ez szin-
tén a városban élő tizenkét éves gyerekeket 
érinti. Hamarosan az érintettek részletes tájé-
koztatást kapnak. Fábián Károly urológus-on-
kológus főorvost kérdeztük minderről.

Az egyes kutatások szerint a 
végbélkarcinómák hatvan szá-
zalékáért, a felső légúti garat- és 
gégetumoroknak pedig harminc-
öt-negyven százalékáért felelős a 
HPV. Egy komplex daganatkeltő 
vírusról van tehát szó. A humán 
papillomavírus okozta betegsé-
gek tárháza nagyon széles skálán 
mozog, egy egyszerű szemölcstől 
kezdve a súlyos daganatokig. 

Fiús szülők, figyelem!
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Harald zur Hausen 1983-ban felfedez-
te, hogy a humán papillómavírus okoz-
za a méhnyakrákot. Orvostörténelmet 
írt és úttörőmunkát végzett. Kutatása-
inak köszönhető, hogy kifejlesztették a 
HPV elleni vakcinákat.

A humán papillomavírus elleni védőoltás a bevezetése óta el-
telt tíz évben ötven százalékkal csökkentette az új méhnyakrá-
kos esetek számát a vakcinát használó százharminc országban. 
A szakemberek szerint negyven éven belül a HPV okozta összes 
ráktípust sikerülhet felszámolni. Az elsőként Ausztráliában 
bevezetett védőoltás a torokban és szájban kialakuló rákos 
betegségek ellen is véd nőknél és férfiaknál egyaránt – írta a 
BBC News. 
„Elegendő ember beoltásával felszámolható a vírus, mivel 
kizárólag embereket fertőz meg. Ausztráliában kilencven szá-
zalékkal csökkent a fertőzöttség a vakcinaprogram tíz évvel 
ezelőtti bevezetése óta.” – mondta Ian Frazer, az ausztráliai 

Transzlációs Kutatóintézet professzora. „Az emberek többsé-
gének immunrendszere egyszerűen megszabadul a vírustól 
anélkül, hogy az illető tudomást szerezne arról, hogy megfer-
tőződött, de a népesség egy százalékánál öt évig is fennáll a 
fertőzöttség. Ebben az esetben a fertőzöttnek nagyon nagy az 
esélye, hogy rákos lesz.” – mondta a szakember. A HPV-ol-
tás bevezetése óta százhetven millió dózist adtak be a világ 
százharminc országában, aminek hatására ötven százalékkal 
csökkent az új méhnyakrákos esetek száma. A kutatók célja, 
hogy a jelenleg két vírustörzs ellen védő vakcinát addig tö-
kéletesítsék, amíg kilenc vírustörzs ellen lesz képes védelmet 
nyújtani. (Forrás: MTI)

Tudta-e?

Több mint százharminc ismert 
típusát azonosították a HPV-nek. 
Harminc-negyven típusa a nemi 
szerveket és azok környékét betegíti 
meg. Bizonyos típusai a kéz és a láb 
szemölcsös megbetegedését okoz-
zák. Körülbelül tizenöt-húsz típusa 
daganatkeltő.

mandularák is.” – emelte ki Fábián 
Károly. 
Az orvos szerint a fiúk esetében 
minél előbb érdemes beadni a 
védőoltást, mert a vírus számos 
úton kapható el: „Minél előbb kapja 
meg valaki az oltást, annál jobb ered-
mény várható. Célszerű a szexuális 
élet megkezdése előtt beadni mind 
a lányok, mind a fiúk esetében. A 
vakcinát a felkarba adja be az orvos, 
és ahhoz, hogy a védettség kialakul-
jon, két oltásra van szükség hat hónap 
különbséggel. Arra mindenképpen 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
a védettség kialakulásához mindkét 
adag beadására szükség van!” – tette 
hozzá Fábián Károly. 
A HPV elleni oltásnál nem kell 
súlyos mellékhatásoktól tartani. 
Minimális allergiás reakció, bőrpír 
lehetséges.

A 2008-as orvosi Nobel-díjas

Itt a határidő
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„A HPV-fertőzések kilencven száza-
léka az immunválaszunk segítségével 
két év alatt meggyógyul. A fertőzöttek 
öt-tíz százalékánál azonban tartós 
fertőzés alakul ki, amely súlyos 
következménnyel járhat. A korábbi, 
sikeresen leküzdött HPV-fertőzés nem 
véd a következő lehetséges fertőzé-
sekkel szemben – ellentétben például 
a bárányhimlővel. A HPV rosszabb 
esetben rákmegelőző állapot. Jobb 
esetben csúnya fertőző betegség. A 
HPV-vel összefüggő rosszindulatú 
daganatok közé sorolható a méhnyak-
rák, a hüvely- és szeméremtesti rák, 
a végbélnyílás körüli rák, a hímvesz-
szőrák valamint a fej-nyaki rákok és a 

Számok a nagyvilágból
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lászló-takács krisztina

Elvetett magok

Elindult a Karitász iskolakezdési akciója

Kezdődik a tanév a katolikus iskolában

Egyre többen választják a Szent Imre iskolát

A megyés püspök arra biztatta a diákokat, hogy próbálják meg örömmel teljesíteni a 
feladataikat

Szentmisével nyitották meg a tanévet a 
székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és 
Óvodában. A misét Spányi Antal megyés püspök 
celebrálta, aki a tanulás és a tudás örömére 
biztatta a diákokat.

Telt ház a templomban

Bár a bazilika Fehérvár egyik leg-
nagyobb temploma, mégis komoly 
logisztikára volt szükség, hogy 
padsoraiban elférjenek az ide járó 
diákok, nem beszélve a szülőkről, 
nagyszülőkről, akik nagy részének 
éppen csak álló- és egy-két ülőhely 
jutott. Ez a jelenség is jól mutatja 
az iskola folyamatos gyarapodását, 
hiszen a huszonkét éve újra egy-
házi fenntartásban lévő intézmény 
lélekszáma egyre bővül. Mint 
ahogy több mint két évtizede, idén 
is Veni Sancte-val kezdődött a tan-

A tanév kezdete minden évben nagy anyagi 
megterhelést jelent a kisgyermekes családok-
nak, ezért is indít ismét akciót a Katolikus Ka-
ritász. A szervezet ötezer gyermek számára már 
biztosan segítséget tud nyújtani országszerte.

Ehhez lehet még csatlakozni, és az 
1356-os adományvonalon híváson-
ként ötszáz forinttal támogatni a 
rászoruló tanulókat, hogy még több 
diáknak legyen öröm az iskolakez-
dés. 
A Karitász párhuzamosan több se-
gélyprogramot is indított a gyerme-
kekért a „Legyen öröm az iskolakez-
dés” nevű akció keretében.

A szervezet országos központja 
Betűvető iskolakezdési programja 
keretében húszmillió forint érték-
ben négyezer gyermeket támogat 
utalványokkal egyenként ötezer 
forint értékben. 
A Karitász egyházmegyei központ-
jai emellett több mint tízmillió 
forint értékben nyújtanak is-
kolakezdési támogatást iskolatás-
kát, tolltartót, füzeteket és egyéb 
eszközöket tartalmazó tanszerek 
formájában. A segélyszervezet ön-
kéntesei folyamatosan állítják össze 
az iskolatáskákat, tanszercsomago-
kat és beiskolázási utalványokat. 

A helyi Karitász-szervezetek ön-
kéntesei országszerte közel nyolc-
száz településen látogatják meg a 
legrászorultabb családokat, és tan-
szerek mellett élelmiszercsomaggal 
is segítik őket, enyhítve ezzel az 
iskolakezdés terheit. Sok család-
nak a megfelelő ruházat beszerzése 
is gondot jelent, ilyen esetekben is 
igyekeznek segíteni az önkéntesek. 
Az egyházmegye plébániáin hely-
ben is szerveznek gyűjtést, hogy 
minél több támogatásra szoruló 
család kapjon segítséget.
Gondolnak a határon túliakra is: 
ötven kárpátaljai magyar gyermeket 

segít a Karitász iskolatáskákkal és 
tanszerekkel. 
Ötezer gyermeknek már biztosan 
tudnak segíteni, de szeretnék, ha 
idén ötezer-ötszáz gyermeknek 
jutna tanszercsomag.

Csak egy telefonhívás

A szegény családok gyermekeinek 
bárki segíthet, ehhez nem kell mást 
tenni, csak tárcsázni az 1356-os 
adományvonalat. A hívással auto-
matikusan ötszáz forinttal járulha-
tunk hozzá a Karitász iskolakezdési 
támogatásához.

Veni Sancte – jöjj, Szentlélek!

A Szentlélek lehívása az első pünkösd óta – amikor Jézus küldte el az apostolokra a 
Vigasztalót – az egyház minden tevékenységének részét képezi. A jelentése pedig 
úgy foglalható össze, hogy valamire, ami a világból vagy még inkább belőlünk, 
emberekből való, ami a munkánk gyümölcse vagy akár még csak jó szándékunk 
összessége, arra szálljon le a Szentlélek, és tegye valami olyan többé, amit mi nem 
tudunk hozzáadni. A Szentlélek tehát az ember feletti, az isteni erő, amely képessé 
tesz nagy feladatok megtételére.

év, vagyis a Szentlélek megerősítő 
jelenlétéért imádkoztak a gyerekek, 
a tanárok, a szülők és az iskola 
életében jelentős szerepet vállaló 
egyházi személyek. Az ünnep Ug-
rits Tamás, a Szent Imre Általános 

Iskola és Óvoda iskolabiztosának 
köszöntőjével kezdődött, amelyben 
Spányi Antal megyés püspöknek 
mondott köszönetet a folyamatos 
lelki és anyagi támogatásért. Ez 
után kezdődött a hagyományos 
szentmise, amelyben az új tanévre 
kérték a Szentlélek jelenlétét.

Feladat, mely nemesít

Spányi Antal szentbeszédében első-
sorban a diákokhoz szólt, azokhoz 
a fiatalokhoz, akik előtt komoly 
feladatok állnak az új tanévben. 
Mint mondta, nem az az iskola 
célja, hogy minél könnyebbé tegye 
a hétköznapokat, hanem az, hogy 
értékes tudást és évezredes értéke-
ken alapuló nevelést biztosítson a 
gyerekeknek. A megyés püspök két-
féle emberi hozzáállást különböz-
tetett meg: az egyik folyamatosan 
a negatívumokat nézi, és ha éppen 
ragyogó napsütés van, annak sem 

tud örülni, mert másnapra úgyis be-
borul. A másik ember kötelességé-
ben is meglátja azt, amiért érdemes 
küzdeni, amiért lelkesedni lehet, és 
ha nem is érzi elég erősnek magát 
egy-egy feladat megoldásához, a 

gondviselésbe vetett hite átsegíti és 
elvezeti céljához. Így születnek em-
berfeletti alkotások, és így válhat a 
feladat örömmé. Az egyházi nevelés 
utóbbiban hisz, vagyis abban, hogy 
Isten segítségül hívása és a kitartó 
szorgalom jó gyümölcsöt terem.

Gyarapodó létszám

A Szent Imre Általános Iskolában 
sokáig évfolyamonként csupán 

egy osztály volt, idén azonban már 
az egész alsó tagozatban min-
den évfolyamban két osztályban 
tanulnak a diákok, vagyis majd-
nem megduplázódott a létszám. 
Köszönhető ez a jó tanulási körül-
ményeknek, az összetartó iskola-
közösségnek és a SANSZ prog-
ramnak, aminek keretében már 
első osztálytól kezdve tanulnak a 
diákok angolt, néptáncot, sakkot 
és számítástechnikát.
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A szegénység (h)arcai
A Katolikus Karitász – Caritas Hun-
garica – és az Egyházmegyei Karitász 
szervezetek a Katolikus Karitász 
jubileumi éve alkalmából fotópályá-
zatot hirdetnek „A szegénység (h)
arcai” címmel.

A pályázat célja, hogy a 
résztvevők a fényképezés 
művészi eszközével bemu-
tassák a körülöttük érzé-
kelt, általuk megtapasztalt 
szegénységet, a szegénység-
ben élő embereket, valamint 
megmutassák a segítés lehe-
tőségeit, a Katolikus Kari-
tász karitatív tevékenységét 
és kifejezzék a téma iránti 
érzékenységüket.
A pályaművek számos szem-
pont alapján készülhetnek, 
mint például a szegénység-
ben élők mindennapos küz-
delmei pillanatképekben, a 
szegénységben, nyomorban, 
nehéz körülmények között 
élők portréi vagy a huszonöt 
éve újjáalakult Katolikus 
Karitász sokszor küzdelmes, 
embersegítő munkájának 
megörökítése. A felsorolt 
szempontok nem kötelező 
jellegűek.
A pályázatra profi és amatőr 
fotósok egyaránt jelentkez-
hetnek. Az alsó korhatár 
tizennégy év. Egy pályázó 
összesen öt pályaművet 
küldhet be a pályázatra.

Ülésezett az egyetemes reformáció ötszázadik 
évfordulója és a magyar reformáció öröksége 
megünneplésének szervezésére alakult székes-
fehérvári bizottság.

Az emlékév városi programjairól 
a református, az evangélikus és 
a baptista gyülekezet valamint a 
római katolikus egyházmegye és 
a városi önkormányzat delegáltjai 
tanácskoztak Kovács Béla Sándor 
elnök vezetésével. 
Keddi, első ülésén a bizottság 
elfogadta a programjavaslatot, 
amelyben többek között szerepel 
egyháztörténeti „óriáskönyv” kiállí-
tása, iparművészeti tárlat, irodalmi 
kávéházi esték szervezése és nagy-
szabású evangelizációs esemény 

A példaértékű összefogásnak és két év mun-
kájának köszönhetően megújult a Székesfe-
hérvári egyházmegye főtemploma. „A Szent 
István-székesegyház az évszázadok viharában” 
címmel fényfestés lesz szombaton este a 
bazilika homlokzatán.

A nyolcszáz év történetéről szóló 
előadásra ingyenes jegyváltás 
szükséges: augusztus 29-től a 
Barátok Boltjában és a Székesfe-
hérvári Egyházmegyei Múzeumban 
(Városház tér 4.) lehet hozzájutni 
a belépőkhöz. A vetítések szep-
tember 3-án, szombaton 22 órakor, 
22.30-kor, 23 órakor és 23.30-kor 
kezdődnek, melyekre szeretettel 
várnak mindenkit! 
A székesegyház előtt nézőteret 
építenek, amiről tökéletesen lehet 
majd látni a vetítést. A nézőtér be-
fogadóképessége korlátozott, ezért 
van szükség az ingyenes jegyekre, 
de a vetítést természetesen a vá-
rosból sok helyről lehet majd látni, 
azonban igazán jól csak a nézőtér-
ről lesz élvezhető az előadás. 
A Szent István-székesegyház két 
évvel ezelőtt, 2014 júliusában sérült 
meg súlyosan. Homlokzatáról 
kisebb-nagyobb darabok hullottak 
le, ami balesetveszélyessé tette a 
közlekedést az épült közelében. A 
terület lezárását követően elkez-
dődhetett a nagyszabású felújítás 
Magyarország kormánya, Székes-

Jubileum előtt egy évvel Fényfestés a bazilika homlokzatán

A bizottság egyhangúlag fogadta el a jövő évi jubileumi programok vázát, amit a későbbiekben 
a fehérvári önkormányzat is megtárgyal

Megújult a bazilika

Bácskai GerGely koVács szilVia

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

fehérvár városa, a Székesfehérvári 
Egyházmegye és a hívek támogatá-
sával. Két év megfeszített és apró-
lékos munkájának köszönhetően 
elkészült a renoválás, a megszépült 
épület ünnepélyes átadására szep-
tember 3-án, szombaton 20.30-tól 
kerül sor.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

is. Az emlékév helyi ünnepélyes 
megnyitója 2017 januárjában, az 
ökumenikus imahét után lesz. 
A reformáció emlékévét előkészítő 
székesfehérvári bizottságot az ön-
kormányzat közgyűlése hozta létre 
a magyar reformáció örökségének 
méltó megünneplése érdekében, 
melyben a reformátusok, evangé-
likusok és baptisták két-két fővel, 
a katolikusok és az önkormányzat 
egy-egy fővel képviseltetik magu-
kat. Az önkormányzat intézmé-
nyei, társaságai szaktudásukkal és 
anyagi források biztosításával is 
támogatják a programok megvaló-
sítását. 
Az országos programokról a www.
ref500.hu oldalon és az emlékév 
Facebook-oldalán is lehet tájéko-
zódni.
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Vakler lajos

Gógl Árpád és a babérkoszorú

A díszpolgári címet a polgármestertől vehette át Gógl Árpád

Augusztus huszadikán, állami ünnepünkön Szé-
kesfehérvár önkormányzata díszpolgári címmel 
tüntette ki Gógl Árpád belgyógyász főorvost, 
klinikai farmakológust, egykori egészségügyi 
minisztert, országgyűlési képviselőt.

Egy korábbi beszélgetésünkben úgy 
fogalmazott, hogy olyan szakmai és 
emberi indíttatást kapott a pécsi egye-
temtől, a világhírű alma matertől, ami 
meghatározta a teljes életét.
Így van. A pécsi egyetem Po-
zsonyból került át. Trianonnak 
sok következménye volt, az egyik 
az, hogy bár a pozsonyi egyetem 
csak 1915-ben alakult evangéli-
kus karral – és párhuzamosan 
Kolozsváron is létrejött az egye-
temi képzés – de jött a háború, 
áttelepült az intézmény Pécsre. A 
Trianon utáni nagy mozgásban – 
és ez vonatkozik a II. világháború 
utáni időszakra is – úgy jött össze 
Pécsen a kar, hogy egész Európa 
a csodájára járt. Ma már el lehet 
mondani, hogy az ötvenes-hatva-
nas évek pécsi egyeteme Európa 
egyik legjobb egyeteme volt szemé-
lyi állományban, szemléletben is. 
Jól ötvözte a berlini, bécsi orvosha-
gyományokat és az angolszászt is, 
mert az a Lishák professzor volt az 
élettanprofesszora, aki Rockefeller 
ösztöndíjjal megjárta Amerikát, 
és egy Nobel-díjas munkacsoport-
ban dolgozott. Az első főnököm 
pedig az a Bartha professzor volt, 
aki először vett csontvelőmintát a 
harmincas évek elején. Mellettük 
ott volt Szentágothai professzor, 
Környei professzor, Kerpel-Fro-
nius professzor és természetesen 
Romhányi professzor, akinek az 
intézetébe negyedéves koromban 
kerültem be. Testközelben ismer-
tem meg őt, aki szintén korszakos 
személyiség volt. Csoda volt az az 
egyetem, úgyhogy az én orvosi sze-
mélyiségem egy részét feltétlenül 
ez adja. De van még egy adalék, 
amiről kevesebbet beszélünk. Az 
egyetemnek ugyanis volt teoló-
giai kara is a háború előtt. Gálos 
László kanonok volt a hittanárom, 
aki több mint tíz nyelven beszélt, 
orgonált, újságot szerkesztett. Ő a 
részben Prohászka által is művelt 
szociális irányzat képviselője volt, 
így ebből a szemléletből jutott 
nekem is.
Tehát a hit és a hivatás kézen fogva 
járt.
Öten voltunk testvérek, bányász-
családban nőttem fel, ott azért a 
tisztesség és a munka eleve adott 
volt. 1957-ben érettségiztem. 
Januárban kellett jelentkezni az 
egyetemre. A bátyám éppen csak 
hazajött Budapestről, és a család 
úgy látta, hogy jelentkezzek Pécsre, 
ahol akkor már elsőben Cholnoky 
professzor, a mammográfia atyja, 
Entz professzor, a biofizikus és 
a már említettek voltak az okta-
tók, akik meghatározták az egész 
életemet.
Kórbonctan, belgyógyászat, klinikai 
farmakológia, hematológia, gasztroen-
terológia – megannyi szakág, amibe 
belekóstolt.

Igazából kórboncnok nem voltam, 
csak diákkörösként tanulmá-
nyoztam. Viszont a farmakológia 
akkoriban újdonság volt. Jávor 
professzor, a klinikai farmakoló-
gia megalapítója hívott, és mivel 
szakvizsga után voltam, szívesen 

mentem. Mivel akkor formálódott 
át a klinika profilja, elfogadtam ezt 
az akkor új szakterületet a gyógy-
szerek vizsgálatára. Mivel a máj a 
gyógyszerek legfontosabb lebontó-
helye, azt kaptam ajánlásként, hogy 
ezzel foglalkozzak.
A hetvenes évek elejét írtuk, s ez a 
szakirány úttörő volt az orvoslásban.
A világon sem volt nagyon klinikai 
farmakológiai profilú intézmény. A 
magyar gyógyszeripar erős volt, a 
gyógyszeripari egyesülés finanszí-
rozásával ez a szakág kiemelt jelen-
tőségű volt. Ambíció és szerencse 
kellett ahhoz, hogy rögtön az első 
alkalmazási területen egy olyan 
megfigyelést tudtam tenni, amivel 
kijutottam Finnországba. Ott sike-
rült olyan kapcsolatokat kiépíte-

nem, hogy eljutottam Hollandiába, 
majd Németországba. Tübingen-
ben, majd Jénában dolgoztam. Egy 
új területen könnyű többet felfedez-
ni, mint máshol. A gyógyszer-köl-
csönhatások, a gyógyszer-anyag-
csere fokozódásának lehetőségei 

egyaránt érdekes terület volt, annál 
is inkább, mert akkortájt a mérgező 
anyagok alkalmazása nem volt el-
vetett. A méregtelenítő rendszerek 
vizsgálatát, befolyásolását szintén 
nagy érdeklődés kísérte. Sok olyan 
munkában vehettem részt, amelye-
ket nemzetközi érdeklődés kísért.
Mi minden kellett a tehetségen és az 
elhivatottságon túl, hogy egy ilyen szak-
területen sikeres lehessen egy orvos?
Ehhez szerencse is kellett: nem 
mentem el körzeti orvosnak, 
Jávor professzor alkalmasnak 
talált, szerencsém volt, hogy a 
szülész-nőgyógyász elfogadta 
azt a kísérleti kezelést, ami-
kor alkalmazott szert adtunk a 
vesepangásos betegnek, és olyan 
szerencsém volt, hogy találtam 

mérőmódszert, amivel bizonyí-
tani tudtuk a hatásosságot. Lett 
nemzetközi visszhangja.
Negyven esztendősen történt valami, 
ami meghatározta szakmai pályafutá-
sát és az egész további életét.
Jávor professzor Budapesten pályá-

zott, elmondta, hogy a munkacso-
portot nem tudja magával vinni. 
Negyvenéves voltam, és talán a 
legjobb pillanatban szólt Kuchár 
Ferenc, hogy Fehérváron megürese-
dett egy hely. Mivel a város mindig 
vonzó volt számomra, belevágtam. 
Meglebegtettek egy új kórházat 
is, úgyhogy elköteleztem magam 
munkatársammal, Simon Kornéllal 
együtt.
Ön lett az ország legfiatalabb osztály-
vezető főorvosa. Hogyan fogott hozzá 
a munkához?
Augusztus elsején érkeztem meg. 
Kuchár Feri levitt az osztályra, és a 
nyár kellős közepén ott álltunk egy 
várandós doktornővel, egy kollégá-
val, akinek akkor újult ki a fekélye 
és két gyakornokkal. Bent laktam a 
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A díszpolgár és mögötte a város
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kórházban, ez tűnt a legjobb megol-
dásnak – másfél évig reggeltől-estig 
bent voltam. Meg kellett ismernem 
az intézményt, a társszakmák főor-
vosait. Nyár volt, rengeteg beteg, 
húszágyas kórtermek, hiányos 
eszközállomány, de olyan emberek 
vettek körül, mint Szilágyi Orso-
lya, aki bejött várandósan, hogy 
legalább az ambulancián tehermen-
tesítsen bennünket. Megkértem 
Szabó Tamás barátomat, aki körzeti 
orvosként az egész várost ismerte, 
hogy jöjjön be és segítsen. Lassan 
elkezdhettünk építkezni, és sike-
rült idehozni olyan szakembereket, 
akikkel megvalósíthattam elkép-
zeléseimet. Mindenki elfogadta, 
hogy a korszerű belgyógyászathoz 
új módszerek kellenek, a szakágak-
nak nemcsak elméletileg, hanem 
a vizsga szintjén is bővülniük 
kell. Támogatást kaptunk a város 
vezetésétől, a nagy cégektől, akik 
eszközöket vásároltak nekünk, 
kezdte magáénak érezni a város és 
a megye is ezt a kórházat.
Mikor jött el az a pillanat, amikor 
önök, orvosok úgy döntöttek, hogy 
itt az ideje újjászervezni a kamarai 
rendszert?
Sok történet kering az országban 
erről. Csernai professzor, egy 
székesfehérvári orvos vetette fel, de 
ezt az akkori politika először lesö-
pörte. Aztán az egyesületi törvény 
lehetőséget adott a megalakításra, 
és akkor engem választottak az 
országos oktatási bizottság elnö-
kének. Az Antall-kormány idején 
kijutottam Amerikába, megcsinál-
hattuk a háziorvosi kompetenciát, 
elkezdhettük a képzések átformálá-
sát, elkezdődött az egészségpolitika 
átformálása.
Így természetes, hogy ön lett a Magyar 
Orvosi Kamara első elnöke?
Ennek az volt az oka, hogy én ké-
szítettem el a Fidesz egészségügyi 
programját az 1994-es választások-
ra. Amikor 1994-ben megalakult 
az első Hivatásrendi Köztestületi 
Kamara, minden orvos ismerte azt 
a programot, ami a nevemhez kö-
tődött. Az első körben választottak 
meg kétharmados többséggel.
Mikor kezdett el közvetlenül foglalkoz-
ni politikával?
A gyógyításnak van egy perszonális 
része, mikor valaki eljön hozzám 
és megpróbálok neki segíteni. Ez a 
klasszikus orvos-beteg kapcsolat. 
Egy szint felett, a következő lépcső-
ben az a feladat, hogy a betegek és 
a kollégáim jó útvonalra kerüljenek 
ki, új döntési rendszerbe kerülje-
nek. Ez a vezető dolga. Ebből adódó-
an, mikor egy egész megye hozzám 
tartozott, ugyanez volt a helyzet a 
kórházban is. A politikában minden 
rétegnek gondját kell viselni, min-
denkivel szót kell érteni.
A 98-as első Orbán-kormányban, 
a reformidőszak kellős közepén lett 
egészségügyi miniszter.
Nagyon jó miniszterelnököt kap-
tam, aki már 1994-ben áttekintette 
ezt a programot. Sokat tett azért, 
hogy az elgondoltak zömét sikerült 
megvalósítanunk. Az, hogy a 
háziorvosi rendszer szakvizsgával, 
kollégiummal megvalósult, az, 
hogy a sürgősségi rendszert, mint 
stabilizáló rendszert elfogadták, 
és lett szakvizsga, hogy megtör-
tént a vérellátó integrálása, hogy 
csatlakoztunk az új közegészség-

ügyi rendszerünkkel az unióba, 
az mind ennek az időszaknak 
köszönhető.
2010-ig országgyűlési képviselő volt. 
Ugyanúgy öné volt a megye, mint 
orvosként?
A megye ügyeiben sikerült sok 
mindenben segíteni: az intéz-
ményfejlesztésekben, a tisztiorvosi 
szolgálat épületében, a csákvári 
kórház megújításában. Az általános 
egészségpolitikában szándékosan 
nem vettem részt, hanem külügyi 
területen dolgoztam, a koreai és 
skandináv kapcsolatokon. Ennek 
az volt az oka, hogy egy markáns 
egykori vezető az utódait csak 
korlátozza.
Hetvenesztendősen köszönt el. Miért?
Megállapodás volt a családom-
mal, de egyébként is úgy gon-
dolom, hogy azt a terhelést már 
nem lehetett bírni. Kell ennyi a 

családnak, és talán saját magam-
nak is.
Egy komoly szakmai pályafutás áll ön 
mögött. Aki világéletében a közép-
pontban élt és dolgozott, mit kezd a 
mindennapjaival?
Nagyon szeretek olvasni, egy kicsit 
elgondolkodni a világ dolgairól. 
Teniszezek, van egy baráti társa-
ságunk, és van családom – ez ki 
is tölti az időmet. Talán egy-két év 
pihenő volt, de aztán megtalálják 
az embert feladatokkal. Nagyon jó 
kapcsolatom lett az Európai Uniós 
képviselőkkel. Amikor Áder János 
kikerült, bekapcsolódtam a mun-
kájába. A biológiai reumaterápia 
rendszerét, a D-vitamin programot 
már Áder János készítette elő. 
Amikor itt volt az uniós elnökség, 
az egészségügyi programban segí-
tettem, s végigkísértem a hepatit-
isz gyógyítását.

Mi volt az első gondolata, amikor 
értesült a városi elismerésről?
Nagyon örülök, hogy talán meg-
látták azt, amiért 1979 óta küzdöt-
tem. Megszülettem Komlón, aztán 
Oroszlány, Várpalota, Tatabánya 
– jó kis bányatelepeken keresztül 
Pécsre kerültem, majd eljutottam 
Székesfehérvárra. Itt már több időt 
töltöttem el az életemből, mint 
bárhol, és azt kellett gondolnom, 
hogy itt a vég. Fritz Kahnnak volt 
egy könyve, Az emberi test. Abban 
volt egy lépcső, egy százfokú lép-
cső. Az elején ott volt egy csecse-
mő, aztán egy lendületes ifjú, egy 
kövér ember ült a szélén, mert nem 
tudott már továbbmenni, nyolc-
van-kilencven táján pedig volt már 
egy babérkoszorú, amibe felfelé a 
lépcsőn bele lehetett futni. Lassan 
azt kell gondolnom, ott vagyok: 
megkaptam a babérkoszorút.
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Se food, se show, maradt a street

Sörből nem volt hiány, még a bicikli csomagtartójára is jutott

A „mozdony”, a „vasutas” és a barbecue

Volt, aki komolyan vette a street és a food kapcsolatát

Étteremmé változott a Városház tér

Fiers GáBor

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

Miközben Magyarországon (és talán a 
világban is) a hamburger a reneszánszát éli és 
boldog-boldogtalan hamburgerezőt nyit, addig 
Fehérváron sikerült egy olyan Street Food 
Show-t összehozni, ahol egy kósza hamburgert 
sem lehetett kapni. Se lángost. Se hotdogot. 
Volt helyettük kék limonádé és medvecukor. 

Már eleve a szervezésnél sejtenünk 
kellett volna, hogy gondok lehetnek 
a rendezvénnyel. Két héttel az ese-
mény előtt szerkesztőségünkben 
halvány gőze sem volt senkinek 
róla, hogy lesz egy ilyen, mindössze 
egy véletlenül elejtett mondat-
ból derült ki, hogy mi készül az 
Országalmánál. De persze örültem: 
menő kaják lesznek a belvárosban, 
újabb rendezvénnyel gazdagodik a 
város, újabb tematika mentén lehet 
megmozdítani az embereket. Lehet, 
hogy én indultam neki a dolognak 
túl nagy elvárásokkal? Talán igen.
Először is kezdjük a névvel: Street 
Food Show. Elsőre szimpatikusnak 
tűnt, hogy nem fesztivál vagy éjsza-
kája (kutatók éjszakája, állatkertek 
éjszakája, fürdők éjszakája, stb.) 
a neve a dolognak. Magyarorszá-
gon már annyi a fesztivál vagy 
éjszakája, mint égen a csillag. Ha 
valaminek nincs egy valamire való 
fesztiválja vagy éjszakája, az a 
dolog nem is létezik, illetve azonnal 

szerveznek neki egyet. Nézzük 
csak meg bátran bármelyik prog-
ramkereső oldalon a felhozatalt, és 
rögtön rájövünk: Magyarország a 
fesztiválok és éjszakák országa lett.
Viszont a show kifejezés egy picit 
talán még meredekebb, mint a 
fesztivál. Az ember ettől valami 
gigantikus őrületet képzel el, ahol 
mondjuk egy thai fiatalember 
kislábujjal, szaltó közben szúrja 
fel a sült csótányt a hurkapálcára, 
és minimum egy Jockey Ewingnak 
öltözött fószer próbál rábeszélni a 
marhaszegyre. Nos, hát itt semmi 
ilyennek nyoma sem volt. Szóval 
csak csínján azzal a show-val, mert 
az valami teljesen mást jelent. 
Ellenben ha a medvecukor street 
food – amire a látottak alapján ko-

moly esély van, hiszen nekik volt a 
legnagyobb placcuk – akkor én már 
évtizedekkel ezelőtt is voltam ilyen 
show-n, csak akkor még búcsúnak 
hívták.
De haladjunk tovább! A food 
szó alapvetően ételt, élelmet, 
élelmiszert jelent. Ezen a hétvégi 
rendezvényen egy kezemen meg 

tudtam számolni az ételt árusító 
bódékat. Mondom is: volt egy bar-
becue-s, egy steakszendvicses, egy 
lepényes, egy gofris, egy kolbászos. 
Jó, ha hozzáadom a rétesest meg a 
vásári kókuszgolyóst, medvecuk-
rost, akkor heten is árultak szilárd 
halmazállapotú dolgokat. Ellenben 
volt egy csomó kézműves sörös. 
Meg meggysörös. És az egyik 
helyen – talán a medvecukrosnál – 
volt kék málnás limonádé. De nem 
ám csak olyan ímmel-ámmal kék, 
hanem olyan igazi, öblítő színű. 
Mi másért is menne az ember egy 
jóféle street food show-ra, ha nem 
ezért?
A két nap alatt összesen négyszer 
voltam ezen a street food izén. Elő-
ször szombat kora délután jártam 

a Városház téren, amikor is ebéd- 
időben a kajás fesztivál (bocsánat, 
show) helyszínén alig kóválygott 
valaki. Kétségbeesésemben 
gyorsan vettem egy lepényt extra 
baconnel, hogy valami történjen. 
Jól láthatóan egyébként senkinek 

nem volt fogalma semmiről, hiszen 
egy fia felirat sem hirdette sehol 
(vagy én nem láttam), hogy éppen 
milyen rendezvényen veszünk 
részt. Szóba elegyedtem a büfé-
sekkel is, hogy mégis mi fog itt 
történni és meddig lesznek nyitva, 
de gőzük sem volt semmiről. A 
leghasznosabb infó az volt, hogy 
„A Lajosék biztosan itt lesznek 
estig, de mi még nem tudjuk.” Ha 
a Lajosék itt lesznek (legyenek ők 
bárkik is), akkor visszanézek én is 
este. Hátha jót tesz a dolognak a 
sötétség. És így is lett!
Bosszantó, hogy egy manapság 
olyan remek hívószót, mint a street 
food, amire várhatóan úgy vonultak 
volna tömött sorokban az emberek, 
mint a lemmingek, így elpazaroltak 
a szervezők. Persze ha úgy fogjuk 
fel a dolgot, hogy ez egy nulladik 
kiadás, egy kísérlet volt, akkor 
minden rendben: a dolog működik 
majd akkor is, amikor igazán show 
lesz a Street Food Show, és az egy 

kézen megszámolható bódéknál 
valamivel combosabb lesz a válasz-
ték és mondjuk kiegészül a nagy 
klasszikusokkal, amiknek hiányát a 
poszt elején már egyszer taglaltam. 
Ja, és valami ázsiai is igazán lehet-
ne. Na de majd legközelebb! 
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Mit mikor?

A helyszín 7.30-kor nyit, a bográcshe-
lyek bérlőit részletesen tájékoztatják 
a szabályokról, tudnivalókról. Ezt 
követően már a főzés is elindulhat. 
A rendezvény színpadi megnyitóját 
10 órakor tartják. A zsűrizés a kora 
délutáni órákban zajlik, a díjátadó és 
a lecsókirály koronázása 18 órakor lesz.
A zsűri sátrát idén is a Zichy ligetben, a 
színpad közelében állítják fel, a város 
lecsóját pedig a Dózsa György út és a 
Mátyás király körút kereszteződésé-
ben, a bíróság előtt fogják elkészíteni. 
Ez utóbbit a Székesfehérvári Culinary 
Team fogja főzni, és nem csak egyfélét: 
a lecsókedvelők az „alaplecsó” mellett 
különlegességeket is megkóstolhatnak. 

lászló-takács krisztina

Lecsó, ahogy mi szeretjük

Az íz mellett a tálalás is pontot ér a versenyen

Van, aki csípősen szereti, van, aki tarhonyával. 
Egyesek hússal gazdagítják, mások cukkinivel 
színesítik, mert a lecsónak ezernyi arca van! 
Szeptember 10-én újra elérkezik az idő, amikor 
a bográcsból felszálló illat a belvárosba hívja a 
balkáni ízek szerelmeseit.

Ezúttal nem csak az étel-, de a zenei 
kínálat is vonzó lesz, ami rendha-
gyó módon nem a színpadon szól 
majd, hanem házhoz – pontosab-
ban bográcshoz megy. A közösségi 
főzőcskézés ugyanis közösségi 
megoldást kíván, így a szervezők 
neves utcazenészeket hívtak az 
ország különböző városaiból, akik 
a baráti társaságok asztalai között 
járnak-kelnek, no és persze húzzák 
a talpalávalót. Mivel a lecsó nem 
szereti a technót, inkább az auten-
tikus zenével szeretnék fokozni a 
hangulatot: magyar és balkáni nép-
zene adja majd a főzés ütemét. Lesz 
kinek, hiszen a székesfehérvári le-
csófőző hétvégén majdnem hatszáz 
bográcsban, megszámlálhatatlan 
variációban rotyog majd az étel.

Mit néz a zsűri?

A tapasztalatok szerint a lecsófő-
zésen résztvevők harmada érté-
kelteti az elkészült lecsót, vagyis a 

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(132 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

zsűritagoknak várhatóan több mint 
kétszáz lecsó között kell rangsort 
felállítaniuk. Névsorukban tavaly-
hoz képest nincs változás: idén is 
Gál József (Velence Korzó Étterem 
és Pizzéria), Mihály Csaba (Franco 
Pizzéria és Étterem), Pamminger 
Ede (Korona Grill Kft.), Polgár 
János (Kiskulacs Vendéglő), Rácz 
Jenő (Kistrombitás Vendéglő és 
Fogadó), Tóth József (Pákász Tanya) 
és Zámbó Sándor (Zámbó Cuk-
rászda Kft.) minősíti az elkészült 

étkeket. A szempontrendszer vál-
tozatlan: a pontozásnál a tálalás, az 
íz és az állag számít. Ezt egyébként 
a fesztivál megnyitóján részletesen 
is elmondják, ahogy azt is, hogy 
a versenyben csak az alaplecsót 
értékelik, a különlegességek pedig 
különdíjat kaphatnak.

Lecsó extrákkal

A vigasság idén is a Várkörúton 
és a Zichy liget mellett lesz, 

miközben a parkban kézműves 
foglalkozások és gyerekprogra-
mok várják a közönséget, és itt 
lép majd fel a Kolompos együt-
tes. Új helyszín is lesz: a Móri 
út végén ügyességi játékpályát 
állítanak fel, ahol felnőttek és 
gyerekek egyaránt kipróbálhat-
ják rátermettségüket. A délutáni 
eredményhirdetést koncert követi 
– a Vodka zenekar lép fel – majd 
utcabál lesz azoknak, akik nem 
fáradtak még el a bográcsfüstös 
nap folyamán.
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Horoszkóp
szeptember 1. – szeptember 7.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A munkahelyén legyen alapos, megfontolt és 
figyeljen a részletekre is, mert a felmerülő kritikus 
helyzetben nem számíthat felmentő seregre! Valaki 
a környezetében csakis arra vár, hogy Ön hibát 
kövessen el. Legyen ezért fokozottan óvatos! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ez a hét sokkal könnyedebben indul az előzőeknél. 
Késztetést érez rá, hogy most csak olyan dolgokkal 
foglalkozzon, amelyekben örömét leli. Egy pár rejtett 
képessége is kezd ébredezni ebben az időszakban. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tele van energiával és új ötletekkel. Ezen a héten 
különleges meglepetésre számíthat a karrierjét 
illetően. Egy újabb kinevezés, fizetésemelés vagy 
egy anyagilag is kedvezőbb pozíció mind-mind 
szóba jöhet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A hét során nézeteltéréseik adódhatnak partnerével. 
Ez azonban nem több egy kis félreértésnél. Új ismer-
kedések esetén is felmerülhetnek kisebb elvi viták. 
Kellő kedvességgel, humorral és figyelmességgel 
azonban jól fel tudja oldani a helyzetet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Könnyedén azon kaphatja magát, hogy a munkája 
minden energiáját felemészti. Ennek hatására 
kimerültté válhat és pont azokra nem jut már elég 
energiája, akiknek Ön a legfontosabb. A folyamat-
ban lévő projektjei felgyorsulnak és a megvalósítás 
irányába lépnek.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne keresse mindig csak önmagában a hibát, de a 
társában sem! Emberi dolog, hogy ez előfordul 
időnként a párok között, különösen az idő és a 
kommunikáció hiánya miatt. Figyeljen a tényleges 
jelekre!

bialkó lászló gergő

Egy nepáli élete Fehérváron

Narayan Prasad Bhandari a Királyi Napokon is árulta portékáját

Narayant felesége, Nóri segíti a munkában

Narayan 2005. április elsején érkezett Magyar-
országra. A szerelem hozta ide. Feleségével, 
Nórival Nepálban találkoztak. Merthogy Narayan 
nepáli. Pontosabban ma már nepáli-magyar 
kettős állampolgár.

Narayan Prasad Bhandari története 
természetesen egy nővel kezdődik. 
Egy fiatal fehérvári lánnyal, aki 
önkéntesként angolt tanított egy 
katmandui árvaházban, az isko-
lai szünetben pedig úgy döntött, 
hogy megnézi az egyik annapurnai 
tábort. A túravezetője ki más is lehe-
tett volna, mint Narayan? Egy hétna-
pos túrára vállalkoztak együtt, ami 
azonban nem úgy alakult, ahogy 
eltervezték, közbeszólt ugyanis a 
hegyibetegség. Nóri négyezer méter 
fölött rosszul lett, így egy éjjel Na-
rayannak kellett háton lehoznia őt a 
magasból. A sors fintora (karma?), 
hogy egy betegség kellett ahhoz, 
hogy a fiatalok egymásba szeres-
senek, és nem sokra rá (mintegy 
három hétre) össze is házasodjanak. 
Nem volt nagy ünnepség, mivel 
Narayan édesapja a házasságkötés 
előtt egy évvel hunyt el, a mulatság 
így az ő szokásaik szerint nem illen-
dő. Az egybekelést követően az ifjú 
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párnak a vízumkérelem miatt még 
három-négy hónapot várnia kellett, 
mire Magyarországra utazhattak. 
Narayant tehát a szerelem hozta ide, 
korábban nem tervezte, hogy Euró-
pába jön. Otthon mezőgazdasággal 
foglalkozott, nem vágyott máshová.
Amikor a repülőtéren leszállt, az 
első dolog, amit észrevett, az a rend, 
a tisztaság, a sima, járható utak és 
a rengeteg autó volt. Később aztán 
feltűnt neki az is, hogy az itteni 
embereknek sosincs idejük, mindig 
mindenkor rohannak valahova. 
Mint mondta, ez egy más világ, 
ami elsőre ugyan furcsa volt neki, 
de aztán hamar megszerette az 
országot és benne Fehérvárt. Mert-
hogy feleségével itt kezdtek bele 
közös életükbe, Narayan például a 
fehérvári utakon tanult meg vezetni 
is. A nepáli fiatalembernek egyedül 
azzal volt nehézsége, hogy nem be-
szélt magyarul, ezért először a jobb 
munkákat nem is tudta elvállalni. 
Autómosóként kezdte, majd újságot 
kézbesített, és csak később tudott 
az ipari parkban jól fizető munkát 
vállalni.
Nem ment azonban minden zök-
kenőmentesen, és háromszor is 
komolyabban fontolóra vette, hogy 
családjával együtt visszaköltözik 
Nepálba, végül azonban mindhárom 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Olyan dolgok miatt aggódik, amelyekről kiderül, 
hogy közel sem akkora problémák, mint hitte. 
Próbálja meg egy kicsit rugalmasabban kezelni a 
helyzetet és látni fogja, hogy megoldódnak szépen 
sorban azok a gondok.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Bármennyire is lekötik a mindennapi teendői, úgy kell 
gazdálkodnia az idejével és az energiakészletével, hogy 
jusson a párkapcsolatára is. Munkájában a hatékonysá-
got lényegesen növelni tudja.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Munkájában a folyamatban lévő ügyeihez újabb 
megoldási lehetőséget talál, melynek köszönhetően 
sínre teheti a dolgait. Sokkal könnyebben megtalálja 
a közös hangot környezetével, jobban rá tud hango-
lódni az Önt körülvevő energiákra. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Legyen becsületes önmagával és másokkal is, mert 
könnyedén elveszíthet valakit, aki fontos Önnek! 
Egy kicsit nehéz lesz megőrizni a nyugalmát a 
napokban. A legjobb, ha nem mondja ki a személyes 
véleményét.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A magánéletében egy kicsit türelmetlen lehet, legyen 
óvatos a szókimondással, ugyanis kicsúszhat olyan 
is, amit párja szemrehányásnak vehet! Amennyiben 
beosztott pozícióban van, előléptetés vagy fizetése-
melés van kilátásban az Ön számára. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ennek a hétnek hullámzó impulzusai vannak Önre 
nézve. Pénzügyekben sikeres lehet, ha kitart az 
ötletei mellett. Ebben az időszakban is nagyon jó 
érzéke van a pénzhez. A héten kreatív energiából 
Önben nincs hiány.

Buddhista és hindu kellékek egyenesen Nepálból

Az a bizonyos nepáli koszt...

alkalommal Magyarország nyert. 
Vállalkozni kezdett, webshopot csi-
nált, és nepáli ruhákkal, szobrokkal 
és buddhista illetve hindu kellé-
kekkel kereskedett. A fehérváriak 
is gyakran találkozhatnak vele, a 
legtöbb városi ünnepségen, kirako-
dóvásáron ott van a buddhista ima-
zászlókkal díszített kis bódéjával. A 
portékáját egyenesen Nepálból hoz-
za, és termékeinek jó része olyan, 
amit kézzel készítenek a világ egyik 
legszegényebb országában. De va-
lóban Nepál lenne a legszegényebb 
ország? Narayan szerint, ha a GDP-t 
vesszük alapul, akkor valósak a 
számok, de felteszi a kérdést: ki 
számít szegénynek? Az, aki elveszíti 
a munkáját és utcára kerül, vagy az, 
aki ugyan szerényen él és magának 
termeli meg a napi betevőjét, de 
utcára biztosan nem kerül?
A nepáli kézműves holmik árusítása 
mellett Narayan évente két-három 
hónapot Nepálban tölt. Nem sza-
kadt el teljesen hazájától: az idegen-
forgalmi csúcsszezonban túrákat ve-
zet a Himalájában. Fontosnak tartja 
megismertetni az odalátogatókkal 
szülőfaluja életét, és a néhány éve 
jórészt magyar adományokból 
felépített Annapurna óvodába is 
elkalauzolja a turistákat. Itthon 
pedig a Namaste magyar-nepáli kul-
turális egyesület elnökeként vállal 
szerepet Nepál népszerűsítésében. 
Mint mondja, a barátai és az ételek 
hiányoznak neki a szülőhazájából, 
de mára már nagyon megszerette 
Magyarországot, és nem is tervezi, 
hogy visszaköltözik Ázsiába. 
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Nyárbúcsúztató és fesztiválkavalkád
Programok szeptember 2-től 11-ig

koVács szilVia

Szeptember 2.
Vershúron
18 óra, Szent István Múzeum 
udvara
A Székelyföldi Varga Sándor Vers-
táborban résztvevő fiatalok előadá-
sa. Zenél a Misztrál együttes.

Szabadfogású dzsesszfesztivál 
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A JÜ együttes lép fel, akik rock-, 
folk- és dzsesszzenével várják a 
közönséget.

Naked Truckers Rockabilly Show
20 óra Nyolcas Műhely

Vazul Vére-koncert
20.30, Csókakő vára
A XVIII. Csókakői Várjátékok kere-
tében Vazul Vére-koncerttel várják 
az érdeklődőket. 

Szeptember 3.
XXII. Díszmadár-kiállítás
Szeptember 3-4. VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház (Kaszap 
István u. 6.)
A díszmadarak mellett nyulak, dí-
szbaromfik, galambok és rágcsálók 
is bemutatásra kerülnek.

7. Börgöndi Mulatságok
10 óra, Börgönd, Szent Anna-kápol-
na melletti park
Gyermekműsor, harcművészeti és 
táncbemutató, koncert és főzőver-
seny várja a látogatókat, egészen 
estig. 

Magyar Nemzeti Cirkusz
11 óra, Vásártér
Ingyenes nyílt cirkusznap.

Nyárbúcsúztató családi nap
16 óra Családok ligete (Rác utcai 
skanzen mögötti terület. Esőhely-
szín: Alba Plaza)
Kézműves foglalkozásokkal, játé-
kos feladatokkal, bohócműsorral, 
csillámtetoválással, ugrálóvárral, 
tűzoltó-bemutatóval, állatsimogató-
val várják a családokat.

40. Agárdi Popstrand
19.15, Agárdi Popstrand (Agárd, 
Chernel I. u. 1.)
A nap fellépői: R-GO, Rácz Gergő, 
MDC.

Szeptember 4.
Csajos holmik börzéje és babaru-
habörze
8 óra Videoton étterem

A Barátság mozi műsora
A kis kedvencek titkos élete
Szeptember 2. 17 óra, szeptem-
ber 3. és 10. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.

Emlékezz!
Szeptember 2. és 5. 20 óra, 
szeptember 12. 18 óra
Feliratos kanadai-német thriller.

Palackposta
Szeptember 3. és 9. 20 óra
Magyarul beszélő, dán-német-
svéd krimi-dráma.

Rossz anyák
Szeptember 3. és 6. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
vígjáték.

A remény receptje 
Szeptember 5. 18 óra, szeptem-
ber 6. 20 óra
Japán-francia-német filmdráma.

Marguerite – A tökéletlen hang
Szeptember 8. és 9. 18 óra, 
szeptember 10. 20 óra
Magyarul beszélő, fran-
cia-cseh-belga filmdráma.

Hogyan ne vetíts másra?
Szeptember 8. 18 óra
Csajos est Bihari Viktória író, 
blogger, humoristával. 

Florence – A tökéletlen hang
szeptember 8. és 9. 18 óra, szep-
tember 10. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai-an-
gol vígjáték.

Mondd ki, hogy uborka!
Szeptember 10. 18 óra
Feliratos francia-belga vígjáték.

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

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakáso-
kat piaci alapon adja bérbe:

  1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén beje-
lentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)

  2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű 
ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósá-
gi végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)

  3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb 
esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az 
együttköltözőkről, jövedelemigazolások)

  4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkor-
mányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)

  5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (külö-
nösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes 
tartozása nincs (nyilatkozat)

  6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt 
havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

  7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérla-
kás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szer-
ződést önhibájából nem kötötte meg.  

  8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakó-
hellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székes-
fehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

  9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés meg-
kötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos 
birtokába adja.

10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Vá-
rosfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
- átutalni, 
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről le-
tölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Cím

Jókai utca 6. fsz. 5.
Tolnai utca 22. fsz. 1.

Alapterület
(m2)

27 m2

53 m2

Szobaszám

1
2

Komfortfokozat

komfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

11.475,-
29.150,-

Színjátszócsoport indul

Szeptember 6-án 16 órától az Öreghe-
gyi Közösségi Házban a Magyarpolányi 
Művészeti Iskola szervezésében szín-
játszócsoport indul. A szervezők várják 
a színházat és a művészetet kedvelő di-
ákok jelentkezését. Információ: Benkó 
Zsófia Anna, tel.: 20 558 3281, e-mail: 
benkozsofiaanna@gmail.com.

Ütős program a Korzón

Első alkalommal rendezik meg a 
Velencei-tavi Ütősfesztivált a Velence 
Korzó területén szeptember 2. és 4. 
között. Az ütős hangszerek sereg-
szemléje és a zenei irányzatot művelő 
együttesek koncertjei hiánypótló 
eseménynek számítanak Magyaror-
szágon, a korábbi hasonló fesztiválok 
hagyományaira építve fergeteges 
hangulattal és kiváló programokkal 
várják az érdeklődőket.

Nemzetközi légiparádé Börgöndön

Ismét nagyszabású rendezvény helyszíne lesz a börgöndi repülőtér. Idén ünnepeljük 
Székesfehérvár repüléstörténetének századik évfordulóját. E jeles esemény kapcsán 
várják a repülés iránt érdeklődőket szeptember 11-én. Egész napos családi kikap-
csolódás, színpadi és gyerekprogramok, hagyományőrzők bemutatója és sok más 
érdekesség színesíti a napot. 10 órakor repüléstörténeti emlékmű felavatására kerül 
sor. Ezt követően a nap első légi bemutatójaként ejtőernyős deszantugrást hajtanak 
végre Mi-8-as helikopterből. A légiparádét 10 óra 30 perckor Vargha Tamás mi-
niszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester nyitja meg. A folytatásban 
helikopterbemutató következik, majd a levegőben oldtimer vitorlázógépek valamint 
Po-2, Kánya és Gerle viszi el az érdeklődőket egy időutazásra.

Körforgás – babaszínház
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár bábszínház elő- 
adása.

Jótékonyság világnapi kulturális 
program
15 óra Fehérvári Civil Központ
A jótékonyság világnapja alkalmá-
ból kulturális programot szervez a 
Szín-Tér Egyesület, 
együttműködve a Szegényeket 
Támogató Alapítvánnyal. A rendez-
vényre hatvan Fejér megyében élő, 
hátrányos helyzetű családot hívnak 
meg a szervezők. A programon ze-
nés bábszínházi előadást tekinthet-

nek meg, valamint tartós élelmi-
szercsomagot kapnak a családok a 
SZETA jóvoltából.
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Sportprogramok
Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna
Szeptember 3-4. Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnok
Az emléktorna programja:
Szeptember 3. MAC Budapest–Graz
Szeptember 3. Fehérvár AV19–Co-
march Cracovia Kraków
Szeptember 4. az előző nap vesztesei
Szeptember 4. az előző nap győz-
tesei

Alba Fehérvár KC – Győri Audi ETO KC
Szeptember 3. 17 óra Köfém Sport-
csarnok
Női kézilabda felkészülési mérkőzés

VII. Velencei-tó szupermaraton
Szeptember 4. 7 óra Velence Korzó 
(Tópart utca 47.)
Start a Velence Korzóról reggel 7 
órától a 60 km-t futók részére, majd 
8.30-kor a 30 km-t futók részére. 
9-től indul a félmaraton, 9.30-tól 
a 10 km-es, 10-kor az 1 km-es sza-
kaszfutások.

Alba Fehérvár KC – Győri Audi ETO KC
Szeptember 3. 17 óra Köfém Sport-
csarnok
Női kézilabda felkészülési mérkőzés

Alba Fehérvár KC – Vistal Gdynia
Szeptember 10. 18 óra Köfém Sport-
csarnok
Női kézilabda EHF-Kupa mérkőzés

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

A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Csókakői Várjátékok

A középkorba varázsolja vissza a látogatókat a XVIII. Csókakői Várjátékok 
programsorozat a Vértesben. Haditorna-bemutatók, borrendek és borkós-
tolók, harcművészek és harcmodorok váltogatják egymást, de lesz tűztánc, 
bábszínház és rockopera is szeptember 2. és 4. között a Csókakői várban és 
a vár alatt. Pénteken 20.30-tól megtekinthetik az érdeklődők a Vazul vére 
rockoperát. Várostrom, solymászok, harci bemutatók (kardforgatók, íjászok), 
kirakodóvásár, borutca a Móri Borvidék boraival, finom ételek várnak minden-
kit a hétvégén.
A várjátékokat lézershow és tűzijáték zárja, de lesz utcabál is a Viking Zenekarral.

Szeptember 6.
Négykezes kedd
10.30 Hetedhét Játékmúzeum
Dekupázsolás. A foglalkozást veze-
ti: Richterné Márai Teri 
 
Bibliai szabadegyetem 
18 óra, Művészetek Háza, Lila 
terem
A Bibliai szabadegyetem azoknak 
ajánlott, akik átfogó háttértörténe-
ti, szerkezeti ismereteket szeret-
nének szerezni a Biblia összes 
könyvéről. Az előadók főiskolai és 
egyetemi tanárok. Az előadások 
nyitottak.

Szeptember 9.
Fehérvár Feszt
Szeptember 9-10. 8-as műhely
Idén sem maradunk Fehérvár Feszt 
nélkül. Várják mindazon zeneka-
rok jelentkezését, akik székesfe-
hérváriak vagy székesfehérvári 
kötődésűek. 

Szeptember 10.
Fehérvári Lecsófőző Vigasság 
7.30, Dózsa György u., Zichy liget, 
Móri út
Hagyományos, gombás, babos, 
francia, tarhonyás, tojásos, 
netán paleo? A székesfehérvári 
lecsófőző hétvégén több száz 
bográcsban, megszámlálhatat-

lan variációban rotyog a híres 
magyar étel.

Székesfehérvári makettshow
Szeptember 10-11. 9 óra Szent 
István Művelődési Ház
A székesfehérvári és környékbeli 
makettezők ismét megrendezik a 
Székesfehérvári makettshow-t. 

Szeptember 11.
Szegény Tóbiás
11 óra, Igéző
A Szabad Színház interaktív báb- 
előadása

A magyar dal napja 
17 óra, A Szabadművelődés Háza
Színpadra lép a Tű, a MissMister’s, 
Gyánó Huba, a Passz, a Hungari-
kum és az AkusztikArt. A belépés 
díjtalan.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött 
tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozásuk áll 
fenn, nem köt bérleti szerződést.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással 
bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé 
nincs adótartozása. 

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosí-
tása Bérlő feladata és költsége.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfő-
től-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

5 év
5 év

5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1.500,-
1.000,-
1.200,-

1.220,-/500,-
1.220,-/500,-
1.220,-/500,-

2.200,-
2.200,-

1.000,-
1.000,-

300,-
300,-

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Ady Endre utca 5.
Jancsár utca 27. 12. jelű
József Attila utca 11.
Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér II.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Piac tér 4. 
két külön bejáratú helyiségcso-
port pénzintézet, biztosító céljára 
Tolnai utca 18. 2. jelű
Tolnai utca 18. 3. jelű

Prohászka Ottokár utca 23-25.
Rác utca 3.

Terület 
(m2)

83
35
147

15+13
27+21
13+11

116
54

21
21

42
14

Megnevezés

üzlet
üzlet/iroda

üzlet
iroda
iroda
iroda
iroda
iroda

üzlet/iroda
üzlet/iroda

pince
raktár

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Látogatható kiállítások
Szubjektív objekt
Pálné Hencz Teréz és Arany 
Gold Zoltán közös tárlata. Meg-
tekinthető: szeptember 9-ig.

„Gyöngyházfényű ragyogás” 
(Szolnoki Művésztelep 1900-
1950) 
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlat a Szolnoki Művésztelep 
első ötven évéből ad válogatást. 
A szolnoki Damjanich János 
Múzeum képzőművészeti gyűj-
teményének ötvenhárom műtár-
gya mellett a Deák-gyűjtemény 
hét ide kapcsolódó alkotása 
látható. A tárlat huszonhárom 
művész életművébe ad betekin-
tési lehetőséget: Aba Novák Vil-
mos grafikai munkáitól Koszta 

József, Peske Géza, Pólya Iván 
munkáin át Zádor Istvánéig. 
Látogatható: szeptember 11-ig.

HerendDesign
Szent István Hitoktatási és Mű-
velődési Ház
Tamás Ákos iparművész kiállí-
tása. Tradicionális, klasszikus 
szobrai, készletei mellett egy 
teljesen új, könnyed porcelánstí-
lust fejlesztett ki különleges, 
eredeti technológiáival, finom, 
pasztell színű porcelánrétegek-
ből. Látogatható: szeptember 
12-ig. 

LUNA 
Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épület

Iski Kocsis Tibor képzőművész 
kiállítása. Látogatható: szeptem-
ber 18-ig. 

Az Alföld vonzásában 
Csók István Képtár
Válogatás az alföldi festészet 
alkotásaiból. Látogatható: szep-
tember 18-ig.

Ujváry Lajos-emlékkiállítás 
Öreghegyi Közösségi Ház
A Munkácsy-díjas festőművész 
emlékkiállítása Öreghegyen. A 
tárlat október 2-ig látogatható.
Takács Imre 90 
A Szabadművelődés Háza
Emlékkiállítás a költő születé-
sének 90. évfordulóján. A tárlat 
október 2-ig látogatható.

Kiállítás a képtár múzeumpe-
dagógiai foglalkozásain készült 
alkotásokból
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető: október 30-ig.

Változatok véletlenre 
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Végh Júlia festőművész kiállítása. 
Megtekinthető: november 13-ig. 

Kincsek és titkok 
Szent István Király Múzeum, 
Székesfehérvár, Fő utca 6. 
(Rendház épület, Díszterem) 
A kiállításon megtekinthető 
a nagyszentmiklósi kincs, a 
bécsi szablya és a prágai Szent 
István-kard. A tárlat január 15-ig 
látogatható.

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S
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Székesfehérváron az augusztus és a szeptember is a fesztiválok jegyében telik. Ehhez kapcso-
lódtak múlt heti feladványaink is. Idén is látványos programokkal és illő tiszteletadással emlé-
kezett meg a város államalapító Szent István királyról. Mikor és hol emelték nemzeti ünneppé 
augusztus huszadikát? A választ megtalálhatták az első megfejtésben: Ezerkilencszázharminc-
nyolcban Székesfehérváron.
Augusztus huszadikán adják át Székesfehérvár egyik legkiemelkedőbb elismerését. A második 
megfejtésből megtudhatták, melyik ez a díj: Székesfehérvár Díszpolgára díj.
Végül egy kis gasztronómiával zártuk a sort: a nyár és a kora ősz egyik legkedveltebb ételéhez 
kapcsolódott utolsó kérdésünk. Szeptemberben újra lesz Lecsófesztivál, de vajon tudjuk-e, 
milyen eredetű étel a lecsó? A helyes megfejtés: Török eredetű étel.

Újra szeptember van, az iskolákba becsöngettek, ez adja eheti rejtvényünk aktualitásait is. Első 
kérdésünkre annak a fehérvári intézménynek a neve a válasz, amit a magyar nőnevelés egyik 
úttörője, a nők művelődési egyenjogúságának legnevesebb magyar képviselőjéről neveztek el.
Második feladványunk megfejtése szintén egy kimagasló teljesítményű nő neve, aki rendkívül 
sokat tett Magyarországon a kisgyermekek neveléséért, és akiről Székesfehérváron óvodát 
neveztek el.
A harmincas évek kulturális és oktatási életének egyik legmeghatározóbb politikusa volt a 
fehérvári Hóman Bálint. Az ő minisztersége idején nyitották meg városunk egyik legrégibb 
általános iskoláját, amely a mai napig ott áll a valamikori vásártéren, és ad tanulási lehetőséget 
gyermekek százainak. Melyik ez az iskola?
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kurucz tünde

Kapunyitás gombnyomásra
Az automatizálás szinte minden téren része 
az életünknek. Egészen más például a 
komfortérzetünk, ha esőben, hóban, fagyban 
nem kell kiszállni a meleg autóból kinyitni 
a garázs- vagy kertkaput, hanem csak egy 
gombot nyomunk meg, és máris mehetünk!

Mészölyné Polgár Mónika, egy 
kaputechnikával foglalkozó cég 
ügyvezetője szerint első lépés-
ként érdemes garázskapuknál a 
nyílást és a helyigényt szakem-
berrel felméretni, mert az elkészí-
tett, méretre szabott garázskaput 
így lehet fennakadás nélkül, 
szépen beépíteni: „Sok helyen nem 
kapja meg az érdeklődő a megfelelő 
felvilágosítást, aminek következté-
ben nem lesz esztétikus a kivitelezés. 
Így fordulhat elő olyan, hogy egy 
kazettás motívumú kapu mintázatát 
a nyílás éppen kettévágja.”

Egy gombnyomás, és mehetünk is!
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Még távirányító sem kell

Pár évvel ezelőtt nagy újdonságnak 
számított a GSM modul, ami azt 
jelenti, hogy a telefonunkkal nyitjuk 
a különböző technikai eszközeinket, 
köztük az automata garázs- vagy 
kertkaput. Mára ez a megoldás 
nemcsak az ipari, de a családi házas 
övezetekben is kezd megszokottá 
válni. Telefonja szinte már minden-
kinek van, és a gyerekeknek sem 
kell távadót vásárolni néha nem kis 
összegekért.

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

5 év garanciával bruttó 131.000 Ft
A szett tartalmazza a 2 db OBBI BH kart,

E2H digitális vezérlőt integrált rádióvevővel,
1 pár XEL2 fotocellát, 

1 db GOL4 négycsatornás távirányítót.
Akció 2016. szeptember 1-30-ig tart, részletek az üzletben.

AKCIÓ!
DO IT OBLS KAPUNYITÓ SZETT

Egy-egy áramszünet sem okoz 
problémát a legtöbb automata 
kapunál. Lehetőség van egy 
szükségkioldó beépítésére a 
garázskapuba, amennyiben 

nincs külön bejárat a garázsba. 
Kertkapumozgatóknál minden 
esetben jár a motorhoz egy ki-
oldó kulcs, amit áramszünetkor 
használhatunk.

Fontos a karbantartás!

Mint minden automatikánál, eb-
ben az esetben is nagyon fontos 
a rendszeres karbantartás. Ha 
nem foglalkozunk az időszakos 
bevizsgálással, könnyen lehet, 
hogy a legnagyobb szükségben 
– esőben, fagyban vagy amikor 

nagyon sietnénk a dolgunkra – 
nem fog működni.
„Sajnos sok negatív tapasztalatunk 
van abból fakadóan, hogy elmarad-
nak a karbantartások. Rengeteget 
mesélhetnénk a kint vagy bent ma-
radt ügyfelekről, akik nagyon gyors 
segítséget szeretnének kapni, hiszen 
mennének valahova. Ilyenkor mindig 
megfogadják, hogy ezek után figyel-
nek.” – jegyezte meg Mészölyné 
Polgár Mónika, majd hozzátette: a 
gyártók évi egyszeri karbantartást 
írnak elő a téli időszak előtt, ami-
ről nem szabad elfelejtkezni.
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Hiányszakma lett a tetőfedő

Kevés a tetőépítő szakember
Bajban lehetnek azok az építtetők, akik még 
ebben az évben szeretnének új házukra tetőt, 
vagy a meglévőt szeretnék felújíttatni, és még 
nem szerződtek kivitelezővel. 

A Tetőépítők Egyesületének tagjai 
erre az évre már csak elvétve vállal-
nak új munkát, kapacitásuk szinte 
teljesen le van kötve – állapítja 
meg Csizmadia Tibor, az egyesület 
elnöke. 
Pedig a tetőfedések fő szezonja 
csak most indul, hiszen szeptem-
berben, októberben szeretnének 
a legtöbben új tetőt a fejük fölé, 
még a tél beállta előtt. Az ács-te-
tőfedő-bádogos vállalkozások 
tudnának több munkát vállalni, ha 
lenne utánpótlás, szakmunkás, de 
nem tolonganak a fiatalok ezekre a 
szakmákra. A szakiskolából kike-
rülők nyolcvan százaléka pályael-
hagyó – a jobb bérezés reményében 
váltanak szakmát, vagy külföldön 
próbálkoznak. A még szakisko-
lába járó tanulók munkahelyekre 
történő kihelyezése sem oldja meg 
a problémát a kevés tanuló miatt. 
A Tetőépítők Egyesülete úgy gon-
dolja, hogy az utánpótlás kérdésé-
ben a kormányzatnak mielőbb lép-
nie kell, és ezeket a szakmákat is 
népszerűsíteni a pályaválasztók és 
szüleik körében, hisz három olyan 
fontos szakmáról van szó, melyek 
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Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Székesfehérvár, Rákóczi út 3.
(Skála mellett)

Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

A suli már elkezdődött, de nálunk továbbra is beszerezheti 
a gyermek/ifjúsági íróasztalokat és székeket!

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Az ajánlat 2016. szeptember 1-jétől a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Fessen velünk!
Sadolin Extra 2,5 l 
9.390 Ft (3.756 Ft/l)

Tilatex 16 l
5.650 Ft (353,1 Ft/l)

Dulux Nagyvilág egyes színeiből 
10 liter után + 2,5 liter ajándék.

 
BEMUTATÓTEREM: 

Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet 
: 06(20) 996 4070; 06(20) 996 4141 

E-mail: info@rapador.hu 
Web: www.rapador.hu 

 
 

nélkül nem épülhet hosszú távon 
jól működő épület. A jól elkészített 
tető biztosítja a ház védelmét az 

időjárási hatásokkal szemben. Ez a 
helyzet a tetőhöz kapcsolódó anya-
gok gyártóinak, forgalmazóinak 

sem jó, hiszen a szakemberhiány 
miatt sokan elhalasztják vásárlá-
saikat. 
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A szokatlanul meleg augusztus 
vége jól jön a veteményesben, bár 
sajnos a kártevők és a kórokozók 
is elszaporodva tizedelik a ter-
méseinket. A paradicsomon már 
szinte mindenhol megjelentek a 

paradicsomvész tünetei. Ahol még van egészséges 
lombozat, ott mindenképpen érdemes beiktatni egy 
permetezést a 3 napos várakozási idejű Amistar, 
Mister, Dithane M45, vagy a 7 napos réztartalmú 
készítményekkel, mint például a Champion, vagy a 
Cuproxat. Két utóbbi bio termesztésben is használ-
ható. A beteg leveleket törve távolítsuk el, nehogy a 
metszőollóval továbbvigyük a betegséget a követ-
kező növényre. 
Az uborkán, cukkinin, padlizsánon, patisszonon és 
a tökféléken megjelent a lisztharmat és a pero-
noszpóra gombabetegség is. A lisztharmat ellen ki-
váló és várakozási idő nélküli a kontakt kén (Thiovit 
jet), míg a peronoszpóra esetén, a paradicsomvész 
ellen használható szerek nyújthatnak védelmet. Fi-
gyeljünk itt is a várakozási időre.
Az elmúlt évek enyhe telei miatt itt ragadt és erősen 
elszaporodott két behurcolt kártevő, az amerikai 
lepkekabóca és a vándorpoloska is. Szívogatásuk-
kal szinte minden zöldségfélén, vagy gyümölcsön 
találkozhatunk. A védekezés két okból is fontos. Az 

Szeptemberi feladatok a kertben
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egyik, hogy a betegségeket átviszik egyik növényről 
a másikra, így sokszoros a kártétel, a másik, hogy a 
lárvákból kifejlődő rovarok a jövő évi fertőzést ké-
szítik elő. Vagy úgy, hogy a kifejlett rovar telel át 
(poloskafélék), vagy a lerakott peték telelnek át a 
növényeken (lepkekabóca). A védekezéshez a vára-
kozási idő alapján válasszuk a szereket, amennyiben 
van rá mód, kombináljuk a kontakt és a felszívódó 
hatóanyagokat. Tapadószerként a káliszappant 
javaslom, mely akár önmagában is (nagy dózisban 
használva) képes a kártevők eltávolítására, ráadá-
sul biológiai növényvédelemben is használható.
Ne feledkezzünk meg a téli alma kalciummal tör-
ténő permetezéséről. A kalcium, mint tápanyag ki-
emelten fontos a tárolási betegségek elleni küzde-
lemben, hiszen erősíti a gyümölcshéjat és lassítja a 
gyümölcs utóérését.
Az időjárás kedvez a szőlő betegségeinek. Sok he-
lyen egyszerre van jelen a szürkerothadás és a fürt-
kocsányt bénító peronoszpóra is. Ahol szüretig van 
még 3 hét, ott rezes szerek használatát javaslom, 
bármely rothadás elleni készítménnyel kombinálva, 
ahol már csak 1-2 hét van hátra, ott a rothadás ellen 
Teldorral védekezhetünk.
Egyre több helyen találkozunk a tujaféléket károsító 
szúfélékkel. Fontos tudni, hogy ezek a rovarok gyen-
gültségi paraziták, csak a tápanyaggal rosszul ellá-

tott, nem öntözött növényeket károsítják. Egy erős, 
jó kondícióban lévő tuja gyantaképződéssel kilökné 
a parazitát, a legyengült növény erre nem képes, az 
elrágott vízszállító szövetek pedig a növények pusz-
tulását okozzák.
Az őszhöz kapcsolódik a szüret is. Idejében készül-
jünk fel rá. Keressük elő a szüretelő ollókat, pótol-
juk az elveszett rugót; mossuk, borkő mentesítsük a 
hordókat, szüretelőkádakat, vagy pótoljuk a hibása-
kat. Nézzük meg van-e elegendő vödör vagy láda a 
szüreteléshez. Üzletünkben minden szükséges esz-
köz megtalálható.
Szeptember közepétől duggatható az őszi fokhagy-
ma, illetve a dughagyma. Vethető az áttelelő saláta, 
a spenót, a sóska. Talajfertőtlenítésre kiváló mik-
robiológiai készítmény az Artis, vagy a Bora, mely 
elpusztítja a talajban lakó káros szervezeteket, mint 
például a pajorokat, vagy a fonalférgeket.
Itt az ideje a hagymás virágok ültetésének is, elő-
vehetjük a hűvösről a tulipán, krókusz, vagy nárcisz 
hagymákat, vagy bővíthetjük is kertünket frissen vá-
sárolt hagymás növényekkel. Ültetőkosár alkalma-
zásával megkönnyíthetjük a következő évi hagyma-
felszedést és védi a hagymákat a pocok rágásától is.
Szép hosszú őszt és eredményes szüretet kíván Né-
meth László kertészmérnök és a Kenderzsineg Me-
zőgazdasági Bolt.

Bácskai GerGely

Egyre több a CSOK-kompatibilis eladó ingatlan
Az idei év kedvező a lakásépítések szempont-
jából, ami egyes elemzések szerint évekig 
tartó tendencia lehet. Idén a tavalyihoz képest 
majd kétszer annyi építési engedélyt adtak ki, 
melyek jelentős része egylakásos épületre vo-
natkozik, de a többlakásos épületek építésében 
is növekedés tapasztalható.

Az elkövetkezendő időszakban az 
építkezések beindulása várható, 
melynek hatása 2017-től lesz igazán 
érezhető. Az adásvételek száma 
idén mintegy nyolc százalékkal 
lehet több a tavalyi évhez képest, 
az árak tekintetében pedig visz-
szafogottabb emelkedésre lehet 
számítani.
Székesfehérváron már tavaly 25-
36%-kal emelkedtek a lakásárak. A 
családi házak átlagos négyzetmé-
terenkénti ára ennél jóval vissza-
fogottabban, mintegy 9,5%-kal. 
2016 első felében országos szinten 
egy lényegesen mérsékeltebb, 
5-6%-os emelkedés mutatkozott, 
ami Székesfehérváron is megfigyel-
hető volt: a családi házak 6%-kal 
drágultak, a téglalakások átlagos 
ára 1%-kal csökkent, a panellaká-
sok átlagára stagnált – olvasható az 
ingatlannet.hu elemzésében. 
A családi házak 25%-kal drágáb-
ban, a téglából épült lakások 3%-
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kal, a panellakások pedig 7%-kal 
olcsóbban érhetők el Székesfehér-
váron az országos átlaghoz képest. 
Az év elejével módosításra kerülő 

CSOK-ot az igénylők egyelőre főleg 
használt lakás vásárlására igénylik, 
átlagosan 5-10 millió forint közötti 
hitelösszegben. Egyre kedveltebb 

az építéshez igényelt kedvezmény 
is, ezért szakértők szerint az év 
második felében további élénkülés 
várható.
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További információ a Széphő Zrt.-ről a 
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Fűtés helyett festés
A lelkesedés legalább olyan fontos, mint a szakértelem

A SZÉPHŐ Zrt. felső és középvezetői már 
évek óta felajánlják segítségüket a rászoruló 
intézményeknek. Az idén a társadalmi felelős-
ségvállalás jegyében ismét ecsetet ragad-
tak, ezúttal az Arany János iskola kerítését 
festették le.

A SZÉPHŐ Zrt. minden munkatár-
sa örömmel vette ki a részét abból 

Csabai Dorina, novák rita

A jókedvű csapat az iskola keríté-
sét teljes hosszában lefestette, így 
az udvart bátran birtokba vehették 
a diákok.

A kollektívát erősíti, ha a munkatársak olykor nem munkahelyi körülmények között beszél-
gethetnek személyes dolgokról is

A vezérigazgató nemcsak a szervezésben 
vett részt, hanem ecsetet is ragadott és 
szívesen festett
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a társadalmi munkából, amit a 
vállalat vezetői számára szerveztek. 
Az elmúlt évek alatt hagyománnyá 
vált segítségnyújtás hívószava a 
társadalmi felelősségvállalás. A 
rendszerint őszi időszakban vég-
zett társadalmi munka valójában 
egy olyan jó hangulatú csapat-
építés, mellyel segítséget adnak a 
rászorulóknak. 
„Tavaly az Arany János iskola fa 
játszóterét festettük, újítottuk fel, az 
idén pedig ugyanebben az intézmény-
ben a hosszú kerítés festését vállaltuk 
magunkra.” – mondta el Szauter 
Ákos vezérigazgató.
Mire a gyerekek megkezdik a 
következő tanévet, felfrissült, 
megszépült kerítés fogadja őket 
az iskolában. A társadalmi munka 
napján közel egy tucat munkatárs 
tudta magát szabaddá tenni, és az 
íróasztal körüli papírmunkát gon-
dos fizikai munkára cserélte. 
Az intézmény vezetősége nagyon 

hálás a feladatvállalásért. Ahogy 
az igazgatóhelyettes, Mészárosné 
Törzsök Zsuzsanna fogalmazott: 
„Iskolánk belső udvara szép és rende-
zett, és ez nagyrészt a SZÉPHŐ Zrt. 
munkatársainak, az évek óta tartó 
együttműködésnek köszönhető.”
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„Hamarosan Rómába utazunk, ahol a Szent István-emlékekről készítünk filmet”

lászló-takács krisztina

Magazinunk számtalan interjúnak adott helyet, 
amiket a Fehérvár Médiacentrum munkatársai-
val készítettem, de bevallom, az eddigiek közül 
Vakler Lajossal volt a legnehezebb időpontot 
egyeztetni a beszélgetésre. Lajos ugyanis 
mindig dolgozik: akkor is, ha bent van, akkor 
is, ha nincs, sőt – és ez már-már kulisszák 
mögé engedi az olvasót – még a szabadságá-
ról is tetemes mennyiségű anyaggal érkezik 
vissza. A különleges mindebben az, hogy a sok 
feladat ellenére még nem láttam sem rohanni, 
sem kapkodni, s ha szobrot kéne állítani a 
nyugalomról a szerkesztőség udvarán, a legjobb 
modell ő lenne. Méltósággal ülne addig, míg 
a mester megformázza alakját. A méltóság 
egyébként nála kulcsszó, ami nem átall tettel 
párosulni. Érzi ezt mindenki, akinek kérdést tesz 
fel, de még az is, aki őt kérdezi.

Többször hallottam már, hogy meg-
kérdezed a kollégákat, mi volt a jelük 
az óvodában. Gondoltam, most én is 
megkérdezem tőled.
Mint minden vízöntőnek, vonat.
Mint minden vízöntőnek?
Volt egy időszak, amikor vízöntő 
barátaimmal összejártunk. Kide-
rült, hogy a tíz emberből hétnek az 
óvodában vonat volt a jele. Vicces, 
de igaz!
Számít az, hogy vízöntő a csillagje-
gyed?
Számít, mert a vízöntő hisz az eleve 
elrendeltségben, bizonyos értelem-
ben fatalista. Nem szegi kedvét 
a kudarc, kiegyensúlyozott, nem 
veszekszik, nem háborúzik, mert 
a vízöntőt kenyérre lehet kenni. 
Tőlem is távol áll a hirtelen harag, 
és a legkevésbé sem érdekel más 
vitája. Az igazságosztó szerepében 
túlságosan is sokan tetszelegnek, 
én tudatosan nem akarok közéjük 
tartozni.
Véleményed azért van.
Igen, van, csendben el is mondom, 
és ha éppen nem figyelnek rá, az 
legyen az ő bajuk.
Milyen családban szívtad magadba ezt 
a szilárd értékrendet?
Közepes család volt a miénk. Édes-
apám Demján Sándor helyettese 
volt a Gorsium Áfész idejében, de 
ez nem számított akkoriban hatal-
mas rangnak. Sárszentmihályon 
éltünk. Járási MHSZ-titkár volt, így 
nagyon korán megtanultam lég-
puskával lőni, mert voltak otthon 
fegyverek. Nagyapám bognár volt 
Iváncsán, s mivel a Duna mellett 
mindenkinek volt szőlője, folyama-
tosan ellátták munkával, nagyon 
népszerű volt. Másik nagyszüleim 
erdélyi szász családból származtak. 
Mindig volt földünk: kukorica, sző-
lő, cukorrépa, zöldség. Már NB I-es 
futballista voltam, de még mindig 
béreltem földet.
Az agrárirányt értem, de hogy jött a 
képbe a kultúra?
Nálunk az volt a szokás, hogy a 
könyv az ajándék. Egy falusi srác 
voltam, aki elsőtől nyolcadikig 
végig kitűnően tanult, és mindig 
könyvet kértem. Nyilvánvalóan én 
is az indiánregényeket kezdtem 
olvasni, de tizennégy évesen már 
komoly regényekben mélyültem el, 
és ma sem szoktam le az olvasásról.
Mit olvasol most?

„Minden egyes szó kincs!”
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Most A legyek urát olvasom újra, 
mert Kalányos Tamással fogok 
beszélgetni, aki arra készül, hogy 
színpadra viszi ezt a történetet. 
Gyerekfővel már olvastam a köny-
vet, de nehéz volt. Most kíváncsi 
vagyok, hogy ő fiatalemberként és 
rendezőként mit gondol a könyvről, 
és hogyan építi fel az előadást, ami-
hez éppen gyerekszereplőket keres. 

Emellett Trinanonról olvasok sokat, 
és Rómáról. Utóbbi azért fontos, 
mert hamarosan Rómába utazunk, 
ahol a Szent István-emlékekről 
készítünk filmet.
A legyek ura egy gyerekekből álló önál-
ló társadalomról szól, amely elszigetel-
ve él. Egy falusi közösségben is – ahol 
te nevelkedtél – megvolt a hierarchia a 
gyerekek között?
Természetesen. Én nem voltam 
túlságosan erős, túlságosan gyors 
sem, mégis mindenben jó voltam. 
Zongoráztam, énekeltem, verset 
mondtam, úttörő csapatvezető vol-
tam, atletizáltam, később fociztam.
NB I-es focista lettél, majd később 
újságíró. Az ember azt gondolná, hogy 
sportújságíróként kerültél a médiába.
Nálunk mindenki jogász akart 
lenni a családban, végül senki sem 
lett az, én sem. A média úgy jött, 
hogy alapítója voltam a Kríziske-
zelő Központnak. Ehhez kapcso-
lódóan rendszeresen megjelent az 
Esély című folyóirat, amelyet Lévai 
Katalin szerkesztett, aki később 

esélyegyenlőségi miniszter lett. 
Ebbe a folyóiratba nagyon sok 
történetet kellett írni, hiszen ekkor 
még újdonság volt a hajléktalanlét. 
Ez volt a vadkapitalizmus időszaka 
Magyarországon, vagyis a nyolc-
vanas évek vége, kilencvenes évek 
eleje, amikor nagyon sok vállalat 
megszűnt, rengetegen munkanél-
küliek lettek, és egy válás elég volt, 

hogy az egyik fél – rendszerint 
a férj – az utcára kerüljön. Ilyen 
történeteket írtunk meg ebben a 
folyóiratban. Aztán a meghatáro-
zó vezetők komoly beosztásokat 
kaptak a kormánynál, és szétesett 
a szerkesztőség. Ekkor hívott haza 
Sipos József, és elkezdtem a városi 
tévénél dolgozni. Emellett rendsze-
resen írtam a Magyar Nemzetbe 
és a Millenniumi Országjáróba, 
könyvekbe, főleg sport témájú 
kiadványokba, de oda is általában 
portrékat.
Ha műfajt kell veled azonosítani, akkor 
egyértelműen a portrét választanám, és 
azt gondolom, nem lőnék mellé. Miért 
éppen a portré áll hozzád a legközelebb?
A nekrológ mellett ez a legnehe-
zebb műfaj. Itt minden egyes szó 
kincs. Hírszerűen tudósítani egy 
eseményről szinte mindenki tud. 
De hogy a portré tessék annak 
is, akiről írtad, akivel beszélget-
tél, hogy elővegye húsvétkor, 
karácsonykor, és megmutassa a 
családjának vagy akár megossza az 

interneten vagy csak nézegesse, ha 
jó kedve van azért, ha rossz, azért, 
az igazi feladat, amire készülni kell. 
Tisztelni kell az illetőt, ehhez pedig 
kellő alázat szükséges, semmi más.
Sokat változott az újságírás az utóbbi 
években...
Számomra nem kedvelt irányba. A 
bulvár és a zanzásított történetek 
nem az én műfajom. Én maradok a 
leírt szónál. Nem is olyan nagyon 
régen megtanultam gépelni, mert 
egy-két évvel ezelőttig mindig 
mindent kézzel írtam. A monda-
taim néha túl nagy kört írnak le, 
de ez Jókai miatt van, mert túl 
sokat olvastam. És azért is, mert 
sok mindent szeretnék elmondani, 
belesűríteni egy-egy mondatba. 
Ilyen vagyok, nekem minden részlet 
számít. Ezerötszáz leütésben – ami 
ma a trend – semmit nem lehet 
megírni.
Mi lenne számodra az ideális?
Ideális például az a portrékötet, 
amin most dolgozom, mert ott 
nem kell szűk határokba szabni a 
terjedelmet.
Mennyire formálnak azok a portrék, 
amiket elkészítesz?
Egyáltalán nem. Szeretem mind-
egyiket, de nincsenek rám köz-
vetlenül hatással, hiszen az az ő 
életük, amihez azt az életutat kellett 
bejárniuk, amit bejártak.
A saját életedben sem keresed a miér-
teket?
A dolgok kilencven százalékát 
tudatosan élem, így nincs mit 
megbánnom. Ha baj van, hamar 
tudok váltani. Akinek nem tetszik 
a stílusom, az nem olvas vagy nem 
nézi a műsoraimat. De ilyen nincs, 
reggeltől estig kénytelen velem 
találkozni, mert sokat dolgozom.
A sok munka nem teszi fásulttá, kiéget-
té az embert?
Én lubickolok ebben! Ha gyorsab-
ban írnék, akkor azt mondanám, 
hogy a világon semmi gond nin-
csen. Szorgalmasnak kell lennem, 
mert sokkal lassabban gépelek, 
mint amilyen sebességgel gondol-
kodom.
Szeptemberben filmet forgatsz a római 
Szent István-emlékekről. Mi lesz az 
üzenete ennek a filmnek?
Nem foglalkozunk eleget és kellő 
mélységben a történelmünkkel. Az 
augusztus 20-i Királyi Napok előtt 
és után sokat beszélünk a Szent 
István-i gondolatokról, de máskor 
kevésbé. Sokkal többet érdemel 
a múlt, és sokkal többet érdemel 
Szent István. Ez a film segít abban, 
hogy megnézzük, miként gondol-
kodtak a katolicizmus fővárosában 
Szent Istvánról illetve rólunk, 
magyarokról.
Van olyan hely Székesfehérváron, ahol 
szívesen időzöl?
A Szent László park, ahol Prohász-
kán szoktam gondolkodni, és val-
lom az ő hitvallását: „Azért jöttem, 
hogy tüzet hozzak a világra, és mi 
mást akarnék, mint hogy égjen!”
Mire vagy a legbüszkébb az életedben?
Arra, hogy amikor Simon Erikával 
tizenhét éve összeházasodtunk, 
mindenki azt mondta, maximum 
egy évet adnak nekünk. És mégis itt 
vagyunk, harmóniában, szeretetben!
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Mivel az idei gyakorlat részleges lesz, a mentők nem vesznek részt rajta, csak a tűzoltók. Teljes 
gyakorlat három évente van.

A fehérvári tűzoltók több gépjárműfecskendővel sietnek kedd reggel a gáztöltő állomáshoz

NoVák rita

Megszólalnak a városban a veszélyt jelző 
szirénák. A figyelemfelhívó hang szeptember 
hatodikán azonban nem jelent valódi kocká-
zatot: Székesfehérvár külső védelmi tervét 
gyakorolják a szakemberek.

A városban a külső védelmi terv 
részleges gyakorlására kerül sor. 
Erre a fokozottan robbanásveszé-
lyes üzem, a gáztöltő állomás miatt 
van szükség. A lakosságnak idén 
nem lesz feladata. A gyakorlat 
szeptember 6-án kedden reggel 
nyolc órakor kezdődik. Délelőtt 
tizenegy óra előtt néhány perccel 
a városban működő harminchat 
sziréna megszólal. Ez a hang jelzi 
a védelmi terv gyakorlati megva-
lósításának kezdetét. A fehérvári 
hivatásos tűzoltók ezután a Sóstói 
Ipari Parkba, a gáztöltő állomá-
sához sietnek, ahol az üzemi 
beavatkozókkal közösen tűzoltási 
gyakorlatot tartanak. Ugyanezen a 
napon minden iskolában tűzriadót 
tartanak. 
A részletekről Udvardi János tűzol-
tó alezredes a fehérvári katasztrófa-
védelem polgári védelmi felügyelő-
je tájékoztatta szerkesztőségünket: 
„Székesfehérvár külső védelmi tervét 
fogjuk gyakorolni. Mivel Székes-
fehérvár egyes katasztrófavédelmi 
kategóriába került, így külső védelmi 
tervvel rendelkezik, és a jogszabály 
szerint ezt évente gyakoroltatni kell. 
Ez évben is meg fogjuk ezt tenni. 
Reggel nyolc órakor indul a gyakorlat, 
ami a lakosságot ebben az időpontban 
még nem fogja érinteni. Tíz óra ötven 
perckor azonban megszólal a város-
ba telepített harminchat sziréna, de 
nem kell megijedni, nem fog történni 
igazából semmi, ez csak szirénapró-
ba. 11 óra 40-kor várhatóan véget ér 
a gyakorlat, akkor fogjuk lefújni az 
egészet. A szakembereken túl a város 
közoktatási intézményeiben tanuló 
mintegy huszonháromezer diák fog 
még a gyakorlatban részt venni: egy 
tűzriadó-gyakorlatot hajtanak végre.”

Vészhelyzet a városban Kék hírek
Óvatosan az utakon!

Idén is rendőrök és polgárőrök 
segítik az iskolák környékén a 
közlekedést. Egyrészt megnő 
ilyenkor a forgalom, másrészt a 
vakáció alatt elszoktak az autó-
sok és a gyerekek is egymástól, 
így elkél a segítség. Érdemes a 
gyalogosok mellett a kerékpáro-
sokra és a motorosokra is jobban 
odafigyelni, hiszen baleset esetén 
őket semmi sem védi meg a 
sérüléstől. A rendőrség szóvivője, 
Kiss Z. Edward rendőr őrnagy azt 
tanácsolja, hogy körültekintően 
vezessen mindenki már ezek-
ben a napokban is: „Egyre több 
az autós az utakon, hiszen vége a 
nyárnak. Nagyobb a gyalogosfor-
galom is. Jobban oda kell figyelni 
rájuk, főleg a gyerekekre! Fontos, 
hogyan közelítjük meg a gyalogát-
kelőhelyeket, hiszen a gyerekek még 
rohangálnak, még nem annyira fi-
gyelmesek.” A szóvivő hozzátette, 
érdemes a gyalogosok mellett a 
kerékpárosokra és a motorosok-
ra is odafigyelni, hiszen baleset 
esetén őket semmi sem védi meg 
a sérüléstől.

Rács mögött 
a bogárdi fűszeresek

Három kábítószer-kereskedelem-
mel gyanúsított fiatal előzetes 
letartóztatásba, egy pedig házi 
őrizetbe került azután, hogy rajta-
ütöttek a rendőrök a kvartetten. 
A csapat webáruházat működ-
tetett, ahol kábítószer-tartalmú 
anyagokat árusítottak. A biofüvet 
az egész országban csomagküldő 
szolgálaton keresztül értékesítet-
ték.

Szolgálati jel és ajándék

Pintér Sándor belügyminiszter 
a Katasztrófavédelem hivatásos 
állományában töltött szolgála-
tuk és eredményes munkájuk 
elismeréséül Szolgálati jeleket 
adományozott kollégáinak. Az el-
ismeréseket Magosi Lajos tűzoltó 
ezredes, megyei katasztrófavé-
delmi igazgató adta át. Húszéves 
Szolgálati jelet vehetett át Fodor 
Zoltán tűzoltó százados, a Sárbo-
gárdi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság parancsnokhelyettese. 
Tízéves Szolgálati jelet kapott Tar 
Barnabás Tamás c. tűzoltó zász-
lós, a Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság külön-
legesszer-kezelője, Baki György 
c. tűzoltó zászlós, a Sárbogárdi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság szerparancsnoka és Takács 
Attila c. tűzoltó főtörzsőrmester, a 
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztályának referense. 
Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója ötve-
nedik születésnapja alkalmából 
főigazgatói emléktárgyat adomá-
nyozott Megyeri Zoltán c. tűzoltó 
zászlósnak, a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
referensének.
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Kazah öröm – először nyert Európa-bajnoki címet a válogatott

A magyar csapat legjobbja Nagy Attila lett

Sok helyzet, négy gól és rengeteg izgalom – ez volt az Eb döntője

Büntetők döntöttek az Európa-bajnoki címről. Volt, aki oda se mert nézni...

Kazah siker a fehérvári Eb-n
kaiser tamás

Kazahsztán győzelemét hozta a székesfehér-
vári Kispályás labdarúgó Európa-bajnokság. 
A kazahok a döntőben büntetőkkel verték 
Horvátországot. A magyar minifoci-válogatott 
a nyolcaddöntőben éppen a későbbi Euró-
pa-bajnokkal szemben maradt alul. A torna 
látogatottságával és színvonalával maximálisan 
elégedettek voltak a szervezők.

A magyar kispályás válogatott azzal 
a céllal vágott neki a hazai rende-
zésű, székesfehérvári Minifoci Eu-
rópa-bajnokságnak, hogy legalább 
egy körrel tovább jusson, mint egy 
esztendővel korábban. 2015-ben 
története első kontinenstornáján 
a horvátországi Vrsarban Magyar-
ország a legjobb nyolc közé jutott, 
így a terv az elődöntő elérése volt 
idén. A csoportból tulajdonkép-
pen simán, két győzelemmel és a 
szerbektől elszenvedett vereséggel 
kvalifikálta magát az egyenes kie-
séses szakaszba a Reveland Zoltán 
vezette nemzeti csapat. 
A nyolcaddöntőben a G-csoportot 
száz százalékos teljesítménnyel 
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kazah győzelmet hozó végered-
mény, nem volt ekkora differencia 
a két gárda között. Két egyéni 
hiba pecsételte meg a magyarok 
sorsát, sajnos a második az három 
perccel a lefújás előtt jött, 1-1-nél, 
így az utolsó perceket vészkapus-
sal játszotta a magyar együttes az 
egyenlítés reményében. Kazahsztán 
azonban kihasználta valamennyi 
lehetőségét, és bejutott a legjobb 
nyolc közé. 
Utólag persze lehet mondani, hogy 
a későbbi győztes ejtette ki a mie-
inket, de nyilván ez sem vigasztalta 
Nagy Attiláékat. 
„Sajnos az ilyen meccseken valóban 
csak apróságok döntenek, elég egy 
hiba, és vége. Kazahsztán ellen 1-1-nél, 
a második félidőben nekünk állt a 
meccs, de a mi helyzeteink kimaradtak, 
ők pedig a mi hibánkat kihasználva 
ismét előnybe kerültek. Onnantól 
kezdve mi csak futottunk az eredmény 
után. Annyiban megnyugtató az Eb 
végeredménye, hogy kiderült: az Euró-
pa-bajnoktól kaptunk ki!” – értékelt 
Tibor Dávid, a hazai szövetség első 
embere a döntő után. 

pat a horváttal találkozott. A finálé 
izgalmas, látványos gólokat hozó, a 
végletekig kiélezett mérkőzés volt. 
A rendes játékidő végén 2-2 volt 
az állás, így büntetők döntöttek, 
ebben pedig a kazahok bizonyultak 
jobbnak: 6-5-tel Európa-bajnokok 
lettek! 
Érdekesség hogy a korábbi egyed- 
uralkodó román csapat már a 
péntek esti programot, vagyis a 
negyeddöntőket sem érte meg. 
Jövőre Brnóban javíthatnak, ahogy 
a mieink is, illetve nagy kérdés, 
hogy Kazahsztánnak sikerül-e majd 
megvédenie címét.

A szervezők nevében Tibor Dávid, 
az Országos Minifutball-szövet-
ség elnöke elmondta, minden 
várakozásukat felülmúlta az, amit 
az Európa-bajnokság hetében 
tapasztaltak, és bár tudták, hogy 
a fehérváriak szeretik a minőségi 
sporteseményeket, ilyen látogatott-
ságra még ők sem számítottak. A 
nemzetközi szövetség képviselői 
is elégedettek voltak a tornával, el-
mondták: ez volt minden idők leg-

színvonalasabb Európa-bajnoksága. 
És ha hinni lehet a híreknek, akkor 
az sem kizárt, hogy a jövőben akár 
világbajnokságnak is házigazdája 
lehet Székesfehérvár! 
„Igazi fiesztahangulata lett az Euró-
pa-bajnokságnak, főleg a végére! De az 
egész tornának remek volt a hangulata. 
Köszönöm az itt élők egész hetes türel-
mét! Több ezer ember érezte jól magát 
egy ingyenesen látogatható eseményen. 
Itt volt harminckét ország, külön-
böző kultúrákból, de mégis csak egy 
közös érték, a sport szeretete mellett 
találkoztak. Nagyon örülök, hogy ez az 
Európa-bajnokság itt volt a városban. 

Tervezzük, hogy legyen ennek a jövő-
ben folytatása, akár egy világbajnokság 
formájában! Azt gondolom, hogy a 
város remek házigazda volt, a csapatok 
jól érezték magukat, a szervezők azt 
mondták, hogy nagyon sokat fejlődött 
a sportág az utóbbi évekhez képest.” – 
mondta el Cser-Palkovics András 
polgármester a döntőt követően. 
Jövőre tehát Eb Brnóban, a világ-
bajnokságot pedig Tunéziában 
rendezik majd.

letudó Kazahsztán jött szembe a 
mieinkkel. És ahogy lenni szokott 
az ilyen ki-ki meccsen, ahol a két 
csapat között nincs nagy különb-
ség, nüanszok döntöttek. Mert 
senkit se zavarjon meg az 5-1-es 

A közönségnek ugyanakkor ha-
talmas köszönet jár, hiszen mind 
a négy magyar találkozón telt ház 
fogadta a csapatokat. És természe-
tesen a döntőben sem volt szabad 
szék a lelátókon, ahol a kazah csa-
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Újabban a középpályán robotol Juhász Roland, de ott is meg kell küzdeni a csapatba kerülésért

A konkurenciaharc előnyei
somos zoltáN

Háromhetes szünetet tartanak a labdarú-
gó-bajnokságban. A válogatott vb-selejte-
zőre készül – immár Juhász Roland nélkül, 
aki elköszönt a címeres meztől. A Videoton 
csapatkapitányaként azonban még várnak rá 
nagy feladatok.

Különleges nyáron vannak túl azok, 
akik ott lehettek az Európa-bajnok-
ságon. Könnyű volt utána ismét 
nekiveselkedni a munkának?
A szezont az Eb után még jobb 
érzésekkel kezdtem el, mint 
máskor. Hiába volt a kevés pihe-
nő, a futball-láz elragadott ma-
gával, újult erővel vetettem bele 
magam a játékba. Mentálisan 
nem esett volna rosszul egy kis 
pihenő, de fizikálisan jól voltam, 
mert pozitív élményeket kaptam 
a szezonzárásnál.
Bernd Storck éppen most kritizálta 
a jelenlegi kerettagok fizikai állapo-
tát, mondván, nem véletlenül nem 
jutnak messze a magyar csapatok az 
európai kupákban...
Más klubok munkájába nem 
látok bele, nálunk nem érzek 
különösebb fizikai problémát. 
Jó visszajelzés volt a dániai 
kupameccs visszavágója, ahol 
emberhátrányban voltunk, mégis 
az ellenfél játékosai görcsöltek 
be a hosszabbításban. Összetett 
dolog ez. Nem tudom, ki milyen 
állapotban volt a válogatottnál, 
én jól érzem magam. Komoly 
felkészülésünk volt, és azóta is 
folyamatosan szinten tartjuk 
magunkat a Vidinél.
Új szakmai stáb irányításával. Sike-
rült már összecsiszolódni Henning 
Berggel?
Sajnos nálunk elég sok edzővál-
tás történt az elmúlt években, 
rutinosak vagyunk ebben a kér-
désben... Henning Bergről hamar 
látszott, hogy felkészült edző, 
aki tisztában volt vele, ki kicsoda 
a Vidinél, felkészült a játéko-
sokból. Összekovácsolt minket 
a közös munka, ez a játékunkon 
is látszik. Kiegyensúlyozottabb 
a csapat, persze van még hova 
fejlődni. Jó látni és érezni, hogy 
a klub is sokat tesz a kitűzött 
célok eléréséért, erősödött a 
keretünk.
A vezérszerep a régi, de a középpá-
lyásposzt új. Ez hogy ízlik?
A vezéregyéniség szerepét fel 
kell vállalni. Amikor bajnoksá-
got nyertünk, ez volt az erős-
ségünk: legalább öt vezér volt, 
nemcsak a pályán, azon kívül 
is. A vezetőedző kérte, hogy 
legyek kapocs az öltöző és közte. 
Ez bizalmat jelez, értékelem is. 
Ami az új posztot illeti, nem volt 
váratlan, mert a három belső 
védős játékból is nekem kellett 
fellépni a középpályára. Pátkai 
Máté mellett nagyon jó játszani, 
a belső védők a kommunikáció-
val segítenek, így egyszerűbb a 
feladatom.
Nem kezdte jól a bajnokságot a Vidi, 
ám a Debrecen 5-1-es kiütése után 
felmerül, jól jött-e a bajnoki szünet. 
Az utolsó négy meccsből hármat 
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Erősítések futószalagon

Az átigazolási időszak végén válo-
gatott játékosok érkeztek a Video-
tonhoz. Kovács Zoltán sportigazgató 
szerint nagy dolog, hogy komoly 
klubokat megjárt bosnyák és szerb 
válogatott labdarúgó is a piros-kéke-
ket választotta Anel Hadžić és Marko 
Scsepovics személyében. A 28 éves 
Varga József pedig az egyik legna-
gyobb rivális Debrecentől érkezett. 
Az új igazolások akár szombaton 
bemutatkozhatnak, amikor a horvát 
bajnokságban harmadik helyen álló 
eszéki csapattal játszik edzőmeccset a 
Vidi – 18 órától Felcsúton.

Szeptember 1. és 4. között ismét a ballonoké 
lesz a főszerep Fehérváron és Agárdon. Immár a 
huszonkettedik Velencei-tavi Nemzetközi Hőlég-
ballon-karnevált rendezik meg.

A Székesfehérváron kezdődő, majd 
az Agárdi Parkerdőben folytatódó 
többnapos fesztivál pompás légi lát-
ványosságait a földön és a magasban 
egyaránt színes programok kísérik. 
A Velencei-tó partján kirakodó-
vásár, gyermekműsorok, színpadi 

Ballonok uralják az eget a hétvégén

Hétvégén újra ellepik az eget a ballonok

koVács szilVia
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programok, sörsátor, szimulátorok, 
honvédségi és rendőrségi bemutató, 
autó-és motorkerékpár-kiállítás, 
utcabál színesíti a felszálló ballonok 
parádéját. 
A megnyitó csütörtökön este hatkor 
lesz az Alba Plaza előtti téren, a bevá-
sárlóközpont tetőparkolójából pedig 
felszáll – Fehérváron először – a 
Szent Korona ballon. Pénteken reggel 
és este pedig – ha az időjárás megen-
gedi – Fehérvár fölött repülnek majd 
a ballonok. A rendezvény médiatá-
mogatója a Fehérvár Médiacentrum.

megnyert a csapat, a gólkülönbsége 
pedig ezeken 11-2.
Az MTK elleni meccset leszámít-
va a játék is rendben volt. Nagy a 
keretünk, van választási lehető-
ség játékosban, taktikában is. A 
játékrendszereket is felmérte a 
vezetőedző, megmutatta, miket 
szokott ő játszatni a csapatai-
val. Videóztunk, gyakoroltunk 
sokat. Nagy eltérések a mai 
futballban nincsenek, egy profi 
játékosnak tisztában kell lennie 
azzal a két-hárommal felállással, 
amit használnak a csapatok. A 
szünet nem biztos, hogy jól jött. 
Lendületben voltunk, nem lenne 
jó, ha ez megtörne. Volt egy kis 
pihenőnk, de a héten már újult 
erővel vágtunk bele a munkába. 
Remélem, ott folytatjuk, ahol 
abbahagytuk. Az új igazolások is 
a célokat szolgálják.
Most aztán van konkurencia min-
den poszton. Ez nem okoz feszült-
ségeket?
Én mindig olyan helyen játszot-
tam, ahol nagy tervek voltak, 
és az ilyen csapatokban min-
dig van konkurencia. Kell is a 
versenyhelyzet, akkor is, ha heti 
egy meccs van. Időben össze 
tudunk állni későbbi nagy fel-

adatokra is. Az öltözői hangu-
lattal soha nem volt probléma 
Fehérváron. Emberileg is jó 
játékosokat igazolt a klub, aki 
pedig nem tudja a versenyhely-

zetet feldogozni, az maximum 
csapatot vált. De ismétlem, én 
ezt minden évben megtapasz-
taltam, és mindig jobb teljesít-
ményre ösztönzött.
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Benoit Laporte még a háttérben, de Kóger és Sofron már tudja, kemény edzőt kaptak

A fehérvári hoki eddigi negyven szezonjából egyvalaki egyszer sem hiányzott: Ocskay Gábor

Ebben az évben is az Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornán láthatják először jégen a 
Fehérvár AV 19 EBEL-csapatát a szurkolók. A klub idén is nívós mezőnyt hívott össze 
szeptember első hétvégéjére. A Fehérvár EBEL-ben szereplő riválisa, a Graz a MOL 
Liga tavalyi döntőse, a MAC Budapest ellen vívja majd az első elődöntőt. A szombati 
nap második mérkőzésén a székesfehérváriak a lengyel Cracovia Kraków együttesé-
vel vívnak a fináléba kerülésért.

A VIII. Ifjabb Ocskay Gábor-emléktorna programja

Szeptember 3. 

16 óra: Moser Medical Graz 99ers – MAC Budapest
19 óra: Fehérvár AV19 – Cracovia Kraków

Szeptember 4. 

15 óra: mérkőzés a 3. helyért
18 óra: döntő

A Fehérvár AV19 a korábbi évekhez hasonlóan az idén is az alkalomra tervezett 
mezben lép jégre a hétvégén. A dedikált szereléseket a klub ezúttal is árverésre bo-
csájtja, a licit nyertesei pedig a szeptember 4-i mérkőzés végén személyesen vehetik 
át a játékosoktól az elnyert dresszeket.

Nyolcadszor rendeznek tornát a legendás fehérvári 19-es, ifj. Ocskay Gábor emlékére

Indul a negyvenedik
tóth dániel

Megtartotta idénynyitó sajtótájékoztatóját a 
Fehérvár AV 19 jégkorongcsapata. Az eseményen 
hivatalosan is bemutatták az EBEL-együttes új 
vezetőedzőjét, Benoit Laporte-ot valamint a me-
nedzsment legújabb tagját, Szélig Viktort. Ezen 
kívül szó esett a hétvégi Ifjabb Ocskay Gábor-em-
léktornáról és az idei szezon céljairól is.

„Ő az? Az új vezetőedző?” – kérdezte 
egy újságíró a kollégáját szerdán 
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok 
VIP-termében, ahol idénynyitó sajtó-
tájékoztatót tartott a székesfehérvári 
jégkorongcsapat. „Úgy tudom, igen.” 
– hangzott a válasz. 
Valóban, a napokban Tyler Dietrich 
korábbi vezetőedzőt váltó, szigorú 
tekintetű Benoit Laporte addig még 
ismeretlen volt a sajtó munkatársa-
inak, néhány perc múlva azonban 
már kedélyesen beszélt az elmúlt 
napok tapasztalatairól. 
„Boldog és büszke vagyok, hogy itt 
lehetek. Egy edzőnek remek, hogy 
olyan klubnál dolgozhat, amelynek 
ilyen akadémiája és hátországa van. 
Nagyon tetszik a csapat sebessége, és 
bár tudom, hogy már csak két hét van a 
szezon rajtjáig, és ennyi idő alatt nehéz 
meghonosítani egy új játékszisztémát, 
a játékosokat képesnek tartom erre. Az 
első számú cél a rájátszásba kerülés, de 
én eddig minden csapatommal bajnok-
ságot akartam nyerni, ez volt a célom. 
Most sincs ez másként! A srácokban 
benne van a lehetőség, hogy nagy dolgo-
kat érjenek el.” – hangzott a rövid, de 
határozott összegzés, majd Laporte 
megcsillogtatta magyar nyelvtudását 
is, és egy „koszonom” kíséretében 
zárta mondandóját.
A célokat tekintve Sofron István és 
Kóger Dániel egyetértettek újdonsült 
trénerükkel. A válogatott csatárduó 
mindkét tagja szerint jó a hangulat 
az öltözőben az edzőcsere ellenére is, 
és a rájátszásba kerülés nem is cél, 
sokkal inkább elvárás a csapat felé. 
„Nagyon ütőképes gárda jött össze a 
nyáron. Idén nem a szavakra, hanem 
a teljesítményre fektetjük a hangsúlyt. 
Meg fogjuk mutatni, hogy mi vagyunk az 
ország legerősebb csapata, és az a célunk, 
hogy olyan eredményt érjünk el a szezon 

végén, amire korábban még nem volt 
példa. Nagyok az elvárások magunkkal 
szemben is, a szurkolók és a vezetés is 
sokat várnak tőlünk, de igyekszünk ezek-
nek megfelelni!” – mondta Kóger.
Idén kezdi meg negyvenedik teljes 
szezonját a székesfehérvári jégko-
rongklub. Az egyesület szakosz-
tály-igazgatója, Ocskay Gábor a 
kezdetek óta testközelből figyelheti, 
hogyan alakul a fehérvári hokicsapa-
ta sorsa. 
„Reménykedünk benne, hogy ebben 
a jubileumi évadban végre stabilizá-
lódik a klub anyagi háttere. Már-már 
jellemző rám ez a kincstári optimizmus, 
de valóban azt gondolom, hogy az idei 
keretünk képes lehet rá, hogy a klub 
történetének legsikeresebb EBEL-szezon-
ját produkálja!” – mondta a szakve-
zető, majd elárulta, hogy ezúttal is 
megrendezésre kerül a nagysikerű 
közönségtalálkozó, a Fan Feszt, amit 
szeptember 2-án délután tartanak a 
jégcsarnokban. 
Ocskay Gábor ezután bemutatta a 
klub menedzsmentjének legújabb 
tagját, Szélig Viktort is. „Gyorsan 

sikerült megegyeznünk, amiben óriási 
szerepe volt annak, hogy olyan stáb jött 
itt össze és olyan munka folyik, amiben 
rengeteg potenciál lakozik. Minden adott 
ahhoz, hogy egy jó szezonnal ünnepel-
jen a csapat.” – összegzett röviden a 
sportmenedzser.
A sajtótájékoztatón részt vett 
Cser-Palkovics András is. Székes-
fehérvár polgármestere biztosította 
támogatásáról a jégkorongcsapatot, 
és elmondta, elégedett a klub infra-
strukturális fejlesztéseivel: „Nagy-
szerű, hogy a jelenlegi jégcsarnok és az 
akadémia is fejlődik. Emellett elkezdőd-
tek az új multifunkciós csarnok tervezési 
munkálatai is. A város teljes mellszéles-
séggel kiáll a klub mögött, hiszen tudjuk, 
hogy ezzel nemcsak a székesfehérvári 
hoki, de az egész magyar jégkorong 
érdekeit szolgáljuk.”
A Fehérvár AV 19 a hétvégén az 
Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornán 
szerepel, majd másfél héttel később 
a Klagenfurt otthonában kezdi meg 
menetelését az osztrák bázisú pont-
vadászatban.

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a



31közéleti hetilap FehérVársPort

Az utolsó edzőmeccs jön, aztán irány Európa!

Száznyolcvan centinél kisebb, de az ellenfeleknél lehet nagyobb játékos Brandon Taylor (labdával), az Alba irányítója

Kiszámíthatatlanok akarnak lenni

Képességekből csapatot

kaiser tamás

somos zoltáN

Az utolsó szakaszába lépett az Alba Fehérvár KC 
felkészülése. Deli Rita együttese a hétvégén 
lejátssza utolsó edzőmérkőzését is, szombaton 
a Győr érkezik a Köfém Sportcsarnokba. Az FKC 
kerete immár teljes: a hét elején csatlakozott 
a gárdához a brazil válogatott beállós, Daniela 
Piedade is.

Daniela Piedade érkezésével teljes-
sé vált az Alba Fehérvár KC kerete, 
így a kisebb sérüléssel bajlódó 
Tilinger Tamarát leszámítva a Győr 
elleni utolsó felkészülési mérkőzé-
sen valamennyi játékosára számít-
hat Deli Rita. 
„Nagyon örülök, hogy végre itt van 
köztünk Daniel Piedade. Ő egy nagyon 
kemény játékos, nagyon szépen tartja 
meg a zárásokat és abból jól lép ki, 
tehát remekül készít elő akár egy átlö-
véshez, de egy rendezetlen védekezés 
elleni lerohanásban is nagyon hasznos. 
Védekezésben több poszton is bevet-
hető, kettes-hármas poszton, illetve az 
öt-egyes védekezésben a csúcs, vagyis 
egyes pozícióban is.” – mondta Deli 
Rita vezetőedző Piedade-ról.
De a csapat túl van már jó néhány 
kemény edzésen és több felkészü-
lési mérkőzésen. Deli Rita szerint 
az együttes folyamatosan fejlődik: 
„Még egyáltalán nincs kész a csapat, 
viszont nagyon sok pozitív dolgot 
láttam, főleg az elmúlt hétvégi két, 
Michalovce elleni meccsen. Amiben 
mindenképpen előre kellett lépnünk, az 
a gyors lerohanás vagy közvetlen indí-

Mint a szobrász, aki már kézhez kapta a márványtömböt, de még 
ki kell faragnia belőle az alkotást… Dzunics Braniszlav rendelke-
zésére áll a kért állomány, az Alba Fehérvár mestere most kezdi 
„faragni” belőle a csapatot. 

Azt persze még nem tudhatjuk, a fehérvári ko-
sárcsapat nyár végére összehozott kerete milyen 
minőséget képvisel, de bízhatunk benne, hogy a 
belőle kialakított csapat játéka elnyeri a kényes 
nagyérdemű tetszését. Dzunics mester maga 
válogatta a légiósokat, nem is tagadta elégedett-
ségét, hogy a klub teljesítette kéréseit. Igaz, tavaly 
ilyenkor még kevesebb légiósra költött az Alba, 
amiből következhet, hogy akkor drágább volt 
egy-egy játékos, de ez nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy a mostani kontingens gyengébb. Ami biztos, 
nagyon fiatal lesz a csapat, vagyis ráfér majd az 
abszolút vezéregyéniség Lóránt Péter rutinja – ez 
már az első két edzőmeccsen is látszott. 
A Komárno és a Veszprém, a két ellenfél más-más 
súlycsoport. Előbbitől kikapott, utóbbit nagyon 
simán verte az Alba, de az eredmény most még 
mellékes. Ami a fontosabb leszűrhető tapasztala-
tokat illeti: látszott, hogy van az új játékosok kö-
zött, aki megfelel a dzunicsi elképzelésnek. Justin 
Edwards gyors, atletikus, jól tör be és kintről is 
képes pontokat szerezni. James Farr személyében 
lesz torony a Lóránt-Keller magyar páros mellé, a 
kosarasmércével „törpe” irányító, Brandon Taylor 
ellenben sebességével és agilitásával érhet sokat. 
A kisember ráadásul be tudja szórni a triplát, és 
lentről is átlátja a pályát. Bradford Burgess tapasz-
taltabb társainál, de mintha még nem pörögne 
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párosokat, hogy ki kivel tud jól játsza-
ni, azt kell megtalálni! Ez is alakul már, 
de előfordulhat, hogy minden ellenfél 
ellen más felállású csapatot látnak 
majd a szurkolóink, és ez a kiszámít-
hatatlanság lehet a mi fegyverünk!” – 
zárta Deli Rita.
Az Alba Fehérvár KC tehát a hétvé-
gén még a Győrrel gyakorol egyet, 
hogy aztán a jövő héten már éles 
bevetésen vegyen részt az EHF-ku-
pában a lengyel Vistal Gdynia ellen.

tás. Ez sikerült is, hiszen nagyon sok 
gólt tudtunk ebből lőni! Illetve nagyon 
sokféle védekezési variációt tudtunk 
kipróbálni, sok játékost tudtam egymás 
mellett tesztelni, és meglepő módon sok 
remek teljesítményt láttam. Ráadásul 
úgy tűnik, hogy a játékosok jó erőben 
vannak.”
Szombaton zárt kapus mérkőzé-
sen fogadja az Alba Fehérvár KC a 
Győrt. Deli Rita elmondta, szándé-
kosan választott az egész felkészü-

lés alatt nehéz ellenfeleket, hogy 
ezzel is minél jobban felkészítse 
csapatát a közelgő nemzetközi és 
bajnoki rajtra. A kérdés, a Győr 
ellen az a Fehérvár játszik-e, amit az 
NB I-ben és az EHF-Kupában lehet 
majd látni? 
„Ha most az a kérdés, hogy megvan-e a 
kezdő hetes, akkor azt tudom mondani, 
hogy körvonalazódik, de abban a jó és 
nehéz helyzetben vagyok, hogy sok jó 
játékos alkotja a csapatot. Igazából a 

teljes fordulatszámon – persze nem is most kell. 
A Dzunics által kiválasztott ötödik légiós, a héten 
érkező Winston Shepard pedig védekezésben ér-
het rengeteget, hiszen magas, karjainak fesztávja 

kis túlzással megfelel a pálya széltének… 
Szóval van potenciál a társaságban, de ahogy 
Dzunics fogalmazott: most következik, hogy a 
képességekből csapatot kovácsoljanak!
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2016. 9. 3. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Csukás 
István meséi

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Horváth-
Winter Diával

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Konyhaműsor 
receptekkel.

12.30 Pénzügyi Percek 
Galántai Gergellyel

13.00 Tudatosság a 
párkapcsolatokban 
- Koller Krisztián

14.00 Gyógynövények, 
aktualitások - 
Lencsés Rita

15.00 Dr. Aschenbrenner 
Zsuzsa - csecsemő- 
és gyermekgyógyász 
szakorvos, szülő-
csecsemő/kisgyermek 
konzulens

16.00 Feng shui a lakásban 
és az életünkben 
- Pocsai Kata

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 9. 4. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

09:10 Természetesen 
egészségesen: Vendég 
- Suplicné Tóth Mária 
fitoterapeuta 

 Műsorajánló, hosszú 
távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
kalendárium, névnapok, 
lottószámok, 
programajánló

10:10 Gazdikereső: Vendég 
- Krepsz Gyöngyi 
(HEROSZ).

15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló Vendég: 
Látrányi Viktória, 
hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka – 
Informatika, műsorvezető 
- Németh Gábor 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

17:10 Moziműsor Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 5. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 

Schéda Zoltán.
 Benne: horoszkóp, 

kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

        Pro Civitate díj- 
Dr. Vajda Mariann 

             Arany minősítést 
kapott a Vox Mirabilis, 
vendég Zemlényi Katica

21:00 Hangoskönyv: Krúdy 
Gyula: Szinbád 

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 6. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Csukás 
István meséi

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: Horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt.

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Pro Civitate díj – Ugrits 

Tamás, Hazugság, 
füllentés, ködösítés –

 Vendég: Hézl József
21:00 Hangoskönyv: Krúdy 

Gyula: Szinbád
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin

2016. 9. 7. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Csukás 
István meséi

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség. 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Ifj. Kiss József 

édesapja, Kiss József 
postumusz Díszpogári 
cím kapcsán, A zene 
jótékony hatása, vendég: 
Fekete-Cseri Zsuzsanna 
mozgásterapeuta

21:00 Hangoskönyv: Krúdy 
Gyula: Szinbád 

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 9. 8. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Csukás 

István meséi
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 

kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: 
Dr. Lorászkó Gábor 
állatorvos

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

  Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács 
Krisztina szerkesztő

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt 

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
  Karate - Cseterics 

Károly, Újabb utazások 
a Baltikumban, 
vendég Igari Antal 
– Schéda Zoltán,

             Miről szól az 
Aha élmény?

21:00 Hangoskönyv: Krúdy 
Gyula: Szinbád

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 9. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Csukás 

István meséi 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihály Gyula 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Irodalomról. Vendég: 
Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

      Bemutatkozik az Alba 
Regia Pipaklub, vendég: 
Kiss Zsolt elnök, 
Filozófiai percek 

            Grúsz Róberttel              
21:00 Hangoskönyv: Krúdy 

Gyula: Szinbád 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora 2016. szeptember 3-tól szeptember 9-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
2016. 9. 3. SZOMBAT

 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Pechtol	Lajos

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Budán	László

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia. Vendég: 
Molnár Diána

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	Dávid	

Tamás.	Vendég:	Szőcs	
Tinka,	Lajos	Katalin

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Koronázási Ünnepi 

Játékok
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Nehrer	György

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Mezőföldi	

Néptáncgála I-II.
17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Wéhli	

Regős	Dóra.	Vendég:	
Horváth Renáta és 

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
Bialkó	László	Gergő

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12) 
20:50	 „Táncra	magyar!”	

– Határon túli 
táncegyüttesek	
gálaműsora

22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 4. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Wéhli	

Regős	Dóra.	Vendég:	
Horváth Renáta és 
Bialkó	László	Gergő

10:45	 Együtt	Magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Budán	László

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia. Vendég: 
Molnár Diána

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Koronázási 

Szertartásjáték
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezető:	Heiter	Dávid	
Tamás.	Vendég:	Szőcs	
Tinka,	Lajos	Katalin

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 IV.	Fricsay	Richárd	

Katonazenekari Fesztivál
16:40 Tele Élettel programok
17:00 A Fehérvár TV 

archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Novák	

Rita.	Vendég:	Révy	
Orsolya	és	Fiers	Gábor

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12) 
20:50 Fehérvár AV 19 – Krakkó 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:50 A hét hírei 
23:10 Képes hírek 

2016. 9. 5. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kvantum – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Novák	

Rita.	Vendég:	Révy	
Orsolya	és	Fiers	Gábor

17:00 Kvantum – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor	Alfréd	(Freddie)

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A Fehérvár AV 19 

jégkorongmérkőzésének	
közvetítése	felvételről

22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2016. 9. 6. Kedd

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések  
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor	Alfréd	(Freddie)

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Bobory	Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta 
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Igazságszolgáltatás 

az	Alaptörvény	
tükrében	III-IV.

21:55 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 7. SZerdA 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Bobory	Zoltán

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Hirt	Károly
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Gorsium Floralia
21:05 Mese habbal
21:50 Napi színes - ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 8. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ism.
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Hirt	Károly

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Görög István

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	Magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20	 Aranybulla	

Művészeti	Napok
20:50 KultúrKorzó 2016
21:15 Tele Élettel programok
21:30 Rúzsa Magdi-koncert
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 9. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek 
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

10.00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	Magazin	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Görög István

17:00	 Együtt	Magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Vörös Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér
20:00 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 In memoriam 1956 – a 

Verstábor	gálaműsora
21:30	 XXV.	Öreghegyi	

Mulatságok
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Köztér – ismétlés 
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 4. Fehérvár AV 19 – Krakkó jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről


