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Vörösmarty Rádió: a forrada-
lom szülötte 13. oldal
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Ösztöndíj fehérvári diákoknak Szakmai gyakorlat külföldön

Az ösztöndíjra szeptember 30-ig lehet jelentkezni
Az ERASMUS+ projektben részt vevő tanulókat és tanáraikat az utazás előtt Mészáros Attila 
alpolgármester fogadta a Városháza Dísztermében

Székesfehérvár nyilvános pályázatot hirdet az 
Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj valamint az 
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. 
Az öthónapos ösztöndíjakra szeptember 30-ig 
lehet jelentkezni.

Székesfehérvár önkormányzata 
egyre több lehetőséget biztosít a 
fehérvári diákok tanulmányi előme-
netelének segítése érdekében mind 
a középiskolai oktatás, mind a 
felsőoktatás terén. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a közgyűlés Alba Regia 
tanulmányi ösztöndíjat alapított 

Az ERASMUS+ projekt keretében a Székesfe-
hérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás 
Szakgimnáziumának valamint az I. István 
Szakgimnáziumának negyvenhét diákja szerez-
het gazdag idegen nyelvi és szakmai ismerete-
ket Portsmouthban és Lipcsében.

Az Európai Unió még 2014. janu-
árjában indította el az új oktatási, 
képzési, ifjúsági és sportprogram-
ját, az ERASMUS+-t. A program 
célja, hogy a diákok megismerjenek 
egy idegen kultúrát annak minden 
előnyével és hátrányával. Tanulják 
meg elfogadni a kulturális eltéré-
sekből adódó esetleges nehézsége-
ket, és alkalmazkodjanak azokhoz. 
Mindezeket naponta gyakorolhatják 
a munkahelyeiken, a szállásokon, a 
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fehérvári szakközépiskolások és 
fehérvári egyetemisták támogatásá-
nak céljából.
A 2016/17-es tanévre szóló öthóna-
pos ösztöndíj elnyerésére pályázati 
felhívást hirdetett meg Székesfe-
hérvár polgármestere a városban 
tanuló szakközépiskolások illetve 
egyetemisták számára. Az Alba 
Regia Középiskolai Ösztöndíj havi 
tízezer forinttal, míg az Alba Regia 
Felsőoktatási Ösztöndíj havi húsz-
ezer forinttal támogatja a pályázatot 
elnyerő diákot.

szobatársukkal, a házigazdákkal és 
a velük lakó – szintén a program-
ban részt vevő – külföldi diákokkal. 
Az idei esztendőben az angliai Ports- 
mouthba és a németországi Lipcsé-
be szerveznek utakat székesfehér-
vári tanulóknak. Gyenei Magdolna, 
a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium 
tagintézmény-vezetője elmondta, 
hogy összesen tizenöt ügyviteli 
titkár utazik ki az angliai Ports- 
mouthba szeptember 25-én. Az I. 
István Szakgimnáziumból pénzügyi 
és logisztikus diákok utaznak Né-
metországba és Angliába. Október 
közepén tizenöt fő kezd el dolgozni 
Lipcsében, míg október végétől 
egészen november közepéig az 
intézmény tizenhét tanulója vesz 
részt háromhetes szakmai gyakorla-
ton Portsmouthban.

Samu miklóS

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A projektek célja a bölcsődei és óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása 
és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása
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Megújul a bölcsőde és az óvoda
Székesfehérváron is egyre több bölcsődei és óvodai 
férőhelyre van szükség és a több évtizedes intézmé-
nyi épületekre ráfér már egy-egy nagyobb felújítás is.

Két pályázati forrásnak köszönhetően azonban felújítási munká-
latok kezdődtek két székesfehérvári intézményben is: a 3. számú 
bölcsődében és a brunszvik óvoda Tulipános tagóvodájában. 

Mindkét intéz-
mény a hetvenes 
évek elején készült 
épületben működik, 
s az elmúlt negyven év 
során nem történtek szá-
mottevő felújítások.
a helyszínen jártunk és meg-
néztük, hogy haladnak a kivitelezők 
a munkálatokkal. Madarász andrás épí-
tésvezető elmondta lapunknak, hogy most értek a végére a 
bontási feladatoknak. a 3. számú bölcsőde külső, belső fel-
újítása a ToP-6.2.1-15-sF1-2016-00002 számú, a belvárosi 
brunszvik Teréz óvoda Tulipános Tagóvodája a ToP-6.2.1-
15-sF1-2016-00001 számú projekt keretén belül valósul meg. 
Megújul az elektromos-, és fűtésrendszer, kicserélik az elavult 
nyílászárókat és napellenzőket, szigetelik a tetőt és a homlok-
zatot. a burkolatcseréken kívül akadálymentessé teszik a vi-
zesblokkokat és a gyalogos bejáratokat, valamint új játszóesz-
közök kerülnek majd a megújított füves területre, és felújítják 
a kerítést is.
eddig ütemterv szerint halad a munka, de kisebb nehézséget 
okozott, hogy egy-két helyen már elrohadt a negyven éves fal, 
így azt a szigetelés előtt cserélni kell. a következő két hónap-
ban tehát akad munka bőven.  a teljes felújítással a tervek sze-
rint november végére végeznek majd. ezt követően költözhet 
majd vissza az épületbe a bölcsőde és az óvoda, így a két 
intézmény a 2017-es évet már a felújított falak között kezdheti 
meg.
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Fehérvári Civil Nap

A civilek bemutatkozásán túl színpadi programok is szórakoztatták a belvárosba látogatókat. A 
kicsik körében nagy sikert aratott az interaktív mesejáték.

Novák Rita

A székesfehérvári civilszervezetek vették bir-
tokba a Városház teret múlt héten szombaton. 
Az egész napos rendezvényen kortól függetle-
nül szólították meg a székesfehérváriakat.

Látogatók sokaságát vonzotta 
szombaton a rendezvény, melyet 
kilencedik alkalommal rendeztek 
meg. Minden esztendőben egy-egy 
témakör jegyében szerveződnek a 
programok, idén az együttműködés 
állt a középpontban. 
Harminchat szervezet munkájával 
ismerkedhetett meg a közönség. 
Képviseltették magukat az esély-
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

SZÁMÍTÓGÉPES 
DYSLEXIA-TERÁPIÁS 

TANFOLYAMOT

Tel.: 30 979 3765

Az Alba Logopédia Kft.
SZÁMÍTÓGÉPES 

DYSLEXIA-TERÁPIÁS 
TANFOLYAMOT

indít 8-14 éves, olvasási 
problémákkal küzdő gyerekek részére.

Tel.: 30 979 3765

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

látRáNyi viktóRia éS Nagy ZoltáN PéteR Nagy ZoltáN PéteR

Szeptember 15-én városunkban tartott fórumot Kontrát 
Károly belügyi államtitkár az illegális bevándorlással kap-
csolatban és a közelgő népszavazás miatt. Egy nappal később 
a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában két ellenzéki 
párt képviselője – Ráczné Földi Judit, a DK városi elnöke és 
Horváth-Tancsa Ágnes, a Jobbik városi elnöke – reagált.

„A magyarok biztonsága nemzeti ügy”

„A terrorveszélyt csökkenteni kell Európában, 
ami úgy lehetséges, ha megállítják az illegális 
bevándorlást.” – ezt mondta Kontrát Károly Szé-
kesfehérváron. A belügyi államtitkár Vargha 
Tamás meghívására érkezett városunkba egy 
közéleti fórumra. Kontrát Károly szerint amíg 
az Európai Unió határait nem védik meg, a 
terrorfenyegetés fennáll.
A fórumot megelőző sajtóbeszélgetésen 
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium ál-
lamtitkára leszögezte: fontos, hogy a magyarok 
biztonsága ne pártpolitikai, hanem nemzeti 
ügy legyen.
„A magyar kormány egy éve építette fel az ország 
déli határaira a kerítést, és számos intézkedést tett 
a biztonság érdekében. Az idő azt igazolta, hogy 
mindez működik.” – mondta Vargha Tamás. 
Fontosnak nevezte, hogy az október másodikai 
népszavazáson a magyar állampolgárok 
véleményt mondhatnak a brüsszeli bevándor-
láspolitikáról és nemet mondhatnak a kény-
szerbetelepítésre: „Nem másról fogunk dönteni, 
mint Magyarország jelenéről és jövőjéről. A saját 
magunk biztonságáról, gyermekeink és unokáink 
biztonságos jövőjéről.”

Az október 2-i népszavazásnak közelgő határidejei 
vannak, melyek túllépése az érintett jog elveszté-
sét jelenti.

A vakok és gyengén látók a Braille-írá-
sos sablon iránti kérelmüket legké-
sőbb szeptember 23-án 16 óráig nyújt-
hatják be a helyi választási irodának. 
Aki már kérelmezte ezt a segítséget 
(pl. a 2014-es választások alkalmával), 
annak nem kell újra kérnie, az a mos-
tani népszavazásra is érvényes. 
A külképviseleten való szavazáshoz a 
választópolgárnak kérelmeznie kell a 
külképviseleti névjegyzékbe történő 
felvételét legkésőbb szeptember 24-én 
16 óráig a magyarországi lakóhelye 
szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújt-
ható személyesen, levélben vagy a 
valasztas.hu oldalon.
Mozgóurnát legkésőbb szeptember 
30-án 16 óráig a választópolgár lakcí-
me szerinti helyi választási irodától, 
a szavazás napján (október 2-án, 
vasárnap) 15 óráig pedig a szavazat-
számláló bizottságtól lehet igényelni 
meghatalmazott útján, levélben vagy a 
valasztas.hu oldalon.
Átjelentkezés iránti kérelmet a lakcí-
me szerinti helyi választási irodának 
(a település jegyzőjének) legkésőbb 
szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig 
lehet benyújtani személyesen, levél-
ben vagy a valasztas.hu oldalon.

Októberi népszavazás 4. rész Népszavazási
határidők

Wathay-emléknap Székesfehérváron

Székesfehérvár várának 1601. szeptember 19-én történt ideiglenes felszabadításának évfor-
dulóján a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület történelmi konferenciát szervezett a Helyőrségi 
Művelődési Otthonban. Az emléknap a névadó Wathay Ferenc egykori vicekapitány szobrának 
a megkoszorúzásával zárult a Prohászka ligetben.

egyenlőség és a családsegítés, a 
sport és a tánc, a zene, az egészsé-
ges életmód, a természet- és kör-
nyezetvédelem, az ismeretterjesztés 
és a hagyományőrzés elhivatottjai 
valamint a nyugdíjasszervezetek. A 
rendezvényt a város civil és ifjúsági 
tanácsnoka, Molnár Tamás nyitotta 
meg, aki köszöntőjében a civilek 
társadalomban betöltött szerepét 
és nélkülözhetetlenségét hang-
súlyozta. Mint azt Molnár Tamás 
mondta, a program célja a város 
színes civiléletének bemutatása, 
az önkéntesség népszerűsítése va-
lamint a civilek közötti kapcsolat, 
párbeszéd erősítése.
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Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
államtitkára szerint az Európát sújtó illegális 
bevándorlásnak számos súlyos következménye 
van: „Európában állandósult a terrorveszély. Saj-
nos a számok azt bizonyítják, hogy az elmúlt egy 
esztendőben több mint háromszáz ember halt meg 
az Európai Unióban terrortámadás következtében. 
Gondoljunk csak a tavaly november 13-i párizsi 
terrortámadásra, vagy a brüsszelire, vagy a július 
14-i nizzai illetve a németországi terrortámadások-
ra. Azt lehet mondani, hogy e tekintetben nincs 
biztonságban Európa.” 
A politikus hangsúlyozta, hogy a terrorve-
szélyt csökkenteni kell, ami úgy lehetséges, 
ha megállítják az illegális bevándorlást. Az 
államtitkár szerint az Európai Unió elhibázott 
bevándorláspolitikája nem ezt követi, viszont 
amíg az Európai Unió határait nem védik meg, 
a terrorfenyegetés fennáll. Kontrát Károly úgy 
véli, az uniónak ezért is kellene változtatnia 
álláspontján.

„Ez a gyűlöletről szól”

Ráczné Földi Judit úgy véli, olyan migráns- 
áradatról beszél a kormányzó párt, ami nem 
létezik. A DK székesfehérvári elnöke szerint 
a kerítés nem lehet megoldás: „Mintha egy 
állatkertbe mennénk, ha azt a kerítést látjuk. Nem 
kell ahhoz kerítést húzni, hogy ellenőrzési pontok 
legyenek. Amikor nem voltunk az EU tagjai, akkor 
is mentünk autókkal, megállítottak minket, átvizs-
gáltak, és mehettünk tovább. Ehhez nem kell kerí-
tés. Ez a ketrec egy embertelen megoldás.” Arra a 
kérdésre, hogy miként biztosítaná a szűréseket 
a határon a Demokratikus Koalíció, a városi 

elnök így válaszolt: „Olyan kis építményeket, 
házakat kell felállítani, ahol a regisztrálást el tudják 
végezni a menekültek. A határzár nem egyenlő a 
kerítéssel. Ezek az emberek nem Magyarországra 
jöttek, hanem Európa nyugati felébe.”
A népszavazással kapcsolatosan határozottan 
kijelentette Ráczné Földi Judit, hogy alkot-
mányellenes, amit Kósa Lajos is megerősített 
egy évvel ezelőtt. A szavazás kérdéseiről úgy 
vélekedik a DK helyi vezetője, hogy nem értel-
mezhető a kérdés, mert jogilag nem meghatá-
rozható, mit jelent a nem és mit az igen. „Ez a 
szavazás a gyűlöletről szól. Szerintem nincs még 
egy ilyen európai ország, ahol ekkora gyűlölködés 
lenne. Ezért távol kell maradni a szavazástól!” – 
hangsúlyozta Ráczné Földi Judit.

„Nemmel kell szavazni!”

„Azt tudom mondani a Fidesznek, hogy jó reggelt 
kívánok! Amikor a Jobbik elkezdte mondani, hogy 
a határon migránsok jönnek, és ebből nagy baj 
lesz, akkor a Fidesz ezzel különösebben nem foglal-
kozott. Én azt tudom mondani, hogy a magyarok 
biztonságáért semmilyen összeg nem sok! Az, 
hogy már nem jönnek olyan sokan, a határzárnak 
köszönhető és a határra vezényelt humán erőnek.” 
– mondta Horváth-Tancsa Ágnes. A Jobbik fe-
hérvári elnöke úgy véli, a kormánypártok most 
is el vannak késve, ami miatt tehetnek olyan 
megjegyzéseket egyes uniós politikusok, hogy 
Magyarországot ki kellene zárni az unióból. A 
népszavazással kapcsolatban így reagált: „Mi 
mondtuk először, hogy legyen népszavazás, ezért 
kötelességünk elmenni szavazni, és határozottan 
nemmel kell szavazni!”
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Hol volt, hol nem volt

Székesfehérvár, ahogy egykoron láttatták velünk

Régészek és történészek – vacsora előtt

Kralovánszky Alán nem sejthette, hogy egyszer majd megkérdőjeleződik szakmai munkája

vakleR lajoS

Volt vagy nem volt királyi vár és palota a 
középkori Székesfehérváron? Történészek, 
régészek, a szakma legjobbjai keresték a vá-
laszt erre a csak látszólag egyszerű kérdésre 
a Vörösmarty Társaság dísztermében.

Siklósi Gyula régészprofesszor 
meghívására Fülöp Gyula, a 
Szent István Király Múzeum nyu-
galmazott igazgatója moderálá-
sával azt az érdekfeszítő kérdést 
vitattak meg a témakör legava-
tottabb ismerői, minthogy volt-e 
királyi palota és vár a középkori 
Székesfehérváron. Vajon felold-
ható-e az ellentét, és mennyit 
segíthet a régész, a történész 
álláspontjának megismerése? Ez 
volt az est mindennél fontosabb 
kérdése. 
Siklósi Gyula mindenesetre le-
gendás professzoruk, László Gyu-
la ma is örökbecsű gondolatát 
idézte: „Kapjanak össze, üvöltsenek 
egymással, tépjék ki egymás haját 
tudományos vitában, de menjenek 
el együtt vacsorázni! Mert ki kell 
tartani körömszakadtáig amellett, 
ami jó, de ha nem jó, át kell vennünk 
azt, ami helyettesíti.”
Fülöp Gyula úgy fogalmazott, 
régészként bizonyos abban, hogy 
a Géza nagyfejedelem által építte-
tett négykaréjú templom mellett a 
régészeti feltárások is a palota és 
a vár létét bizonyítják: „Székesfe-
hérvár, Szent István koronázása után 
királyi várossá változott. Előtte Géza 
nagyfejedelem alapította. Abban az 
erődítményrendszerben, amit Géza 
épített, van a négykaréjú templom, 
ami mellett gyaníthatóan fejedelmi 
palota is volt. Azért mondom, hogy 
gyaníthatóan, mert írásos források 
sem Géza, sem István korából nem 
maradtak fenn. A régészeti feltárások 
viszont azt látszanak bizonyítani, 
hogy volt vár és fejedelmi illetve 
királyi palota is.”
Zsoldos Attila akadémikus, az 
MTA Történelemtudományi Inté-
zetének neves történésze eleget 
tett a meghívásnak, ugyanakkor 
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az írott források tanúságát tartja 
egyértelműnek. A történészek 
egy része szerint a régészeti fel-
tárások nem bizonyítják egyér-
telműen a királyi palota és a vár 
létét: „Az írott források tanúsága 
az egyértelmű, ahhoz kétség nem 
fér. Ezzel együtt tény és való, hogy 
mindaz, amit a régész kollégák 
találnak, nehezen értelmezhető. A 
régészeti leletanyaggal az a legna-
gyobb problémánk, hogy a leletek 
datálása kétséges, vagy csak nagyon 
ritkán biztos. Itt olyan apró finom-
ságokról van szó, hogy például nem 
mindegy, egy lelet 1241 előttről 
származik vagy a tatárjárás utáni, 
hiszen Fehérvár esetében rendkívüli 
változások történtek a város életé-
ben. Ha nem tudjuk szilárd és biztos 
alapokhoz kötni a régészek által 

talált leleteket, akkor azok értelme-
zése nagyon nehézzé válik.” 
Kulcsár Mihály, a múzeum igaz-
gatója úgy véli, a két tudományág 
egymásra utaltsága segíthet abban, 
hogy az elengedhetetlenül fontos 
első lépést megtegyék: „Talán min-
denki tudja, hogy a különbség a két 
szakma között annyi, hogy másfajta 
forrásokkal dolgozunk. A történész 
az írott forrásokat veszi górcső alá, 
néha elkalandozva a művészet és a 
régészet területére, míg a régészeknél 
ez fordítva van. A két tudományág 
kutatásaiból levonható, nem éppen 
egybecsengő vélemények összecsiszo-
lására alkalmas lehet ez a találkozó.”

Feld István, az ELTE régészeti 
tanszékének professzora egyelő-
re nem lát esélyt közös állás-
pont kialakítására. Mint mond-
ta, ezt csak a további ásatások 
eredményei változtathatják 
meg: „Nagyon jó kezdeményezés, 
hogy a különböző forrásokra tá-
maszkodó szakemberek elmondják 
a véleményüket, de azt kideríteni, 
hogy kinek van igaza, itt esély 
sincs, ahhoz további ásatásokat 
kell végezni.”
Áttörés tehát nem történt, a kér-
dések megválaszolatlanok marad-
tak, bár talán résnyire megnyílt a 
közös úthoz vezető ajtó.
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Egy nap, ami a kultúráról szól

Felhőtlen szórakoztatás felvidéki módra

A Justicia-terem falfestményeiről mesél a látogatóknak Igari Antal megyei főépítész

Sokakat vonzott a Városházára a Szent Korona másolata

Olyan dalok csendültek fel, amelyek a világon mindenütt megszólítják a magyar zenekedvelőket

Novák Rita

vakleR lajoS

Színes, változatos programok, a középkori város 
épületeinek bemutatása mellett koncertek, 
előadások várták az érdeklődőket a kulturális 
örökség napjain.

Öt éve fejeződött be a Hiemer-ház 
felújítása. A rekonstrukció után 

A hétvégén ismét benépesült a Fekete-
hegy-Szárazréti Közösségi Központ. Az esten 
felléptek Dóka Zsuzsa, Nagy Mónika és Szabó 
László nótaénekesek, a Nyékvárkonyi Kikerics 
Táncegyüttes és a Nagymegyeri Kismegyer 
Tánccsoport.

A feketehegy-szárazréti közösségi 
tér az új színpaddal mára egy igazi 
polgárbarát találkozóhely, ahol 
időről időre kiválóan szórakozhat 
városunk apraja-nagyja, hiszen 
remek programok várják a látoga-
tókat. Szigli István, a településrész 
önkormányzati képviselője joggal 
büszke az elért eredményekre: 
„Amit sokan hiányoltak az elmúlt 
időszakban, hogy nem voltak jelentős 
fejlesztések a közösségi házaknál, az 
nálunk megvalósult. Új technikai be-
rendezésekkel bővültünk mind hang-, 
mind fénytechnikában. Ez a fejlesztés 
ráadásul a ház birtokában marad, így 
a jövőben bármilyen rendezvényen 
magas szinten tudjuk a minőséget 
biztosítani.”
Dóka Zsuzsa nótaénekes Bősről 
érkezett. A legfrissebb magyar 
csárdástól az édes-bús operett-
dallamokig terjedő repertoárjával 
örvendeztette meg hallgatóit: 
„Nagyon fontos nekünk, felvidékiek-
nek, hogy magyarul beszélhessünk 
és magyarul énekelhessünk. Meg-
tisztelő számunkra, hogy eljöhettünk 
Székesfehérvárra, és elhozhattuk 
a Felvidék embereinek dallamait, 
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azokat, amelyek ugyanazok a magyar 
dalok, amiket a Kárpát-medencében 
mindenki énekel.”
Szabó László büszke arra, hogy 
magyar ajkú énekesként olyan 
dalokkal mutatkozhat be Fehér-

váron is, melyek a világon minde-
nütt megszólítják, meghódítják 
a magyar nemzet zenekedvelő 
embereit: „Nagy örömmel jövünk 
az óhazába. Minden fellépésünkkor 
kiderül – Erdélyben, Kárpátalján, 

Magyarországon is – hogy együtt 
dobban a szívünk. És különösen 
fontos, hogy itt találkozhatunk a II. 
világháborúban áttelepített felvidéki 
barátaink leszármazottaival is, akiket 
méltatlanul elfelejtettek.”

sok ezren voltak kíváncsiak az 
épületre, aztán egy kis szünet 
következett, most azonban újra 
tárlatvezetést tartottak. A kulturális 
örökség napjai keretében sokan 
voltak kíváncsiak a ház történetére, 
érdekességeire. Az érdeklődőket a 
megyei főépítész, Igari Antal kalau-
zolta végig a házon. 

A csoport egyik része Sárszentmi-
hályról érkezett. Lönhárd István azt 
mondja, volt már itt, és valamikor 
a testvére ebbe ide járt iskolába, de 
keveset tud az épületről. A sár-
szentmihályi nyugdíjasklub erdélyi 
vendégeit hozta el a tárlatveze-

tésre. A kulturális örökség napjai 
keretében látogatható volt a szerb 
ortodox templom, de a belvárosban 
a Városházán, a Nemzeti Emlékhe-
lyen és a múzeumban, sőt Gorsi-
umban is izgalmas sétát tehettek a 
látogatók az elmúlt hétvégén.
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. szeptember 24-től szeptember 30-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 9. 24. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
A tizennégy karátos autó

06:00 Heti hírmagazin Romhányi 
Anikó szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 1994-ben ezen a napon 
szólalt meg először a 
Vörösmarty Rádió! 

 A 22. évforduló alkalmából 
meglepetésekkel 
várjuk hallgatóinkat!

08:10 Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Hárman a legrégebbiek 
közül. – A mikrofonnál 
Romhányi Anikó, Kozma 
Ágnes és Sasvári Csilla

12:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa 

12:30 Pénzügyi percek. Vendég: 
Galántai Gergely

13:40 A önbizalom határai. 
Vendég: Koller Krisztián

14:10 Mit kenjünk a kenyérre? 
Vendég: Antal Vali

15:10 Amit a csajoknak/
csajokról tudni érdemes. 
Vendég: Németh Gábor 
és Fodor Réka

16:10 Egy ház élhetővé 
varázsolása – praktikus 
tanácsok.. Vendég: 
Pocsai Kata

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 9. 25. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Romhányi Anikó 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla.

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

09:10 Természetesen 
egészségesen – a dió. 
A hasnyálmirigy. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

12:10 Bolygóhatás – 
asztrológiai műsor 
Vendég: Takács Gyöngyi

13:10 Világot látott. Vendég: 
Tölgyesi Zsuzsanna

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. 26. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla.

 A Móri Bornapok előtt. 
Vendég: Fenyves 
Péter és Paál Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Tabuk nélkül a 

párkapcsolatról 2. 
Vendég: Pilát Gábor 
Portré. Vendég: Simon 
István Ferenc 

21:00 Hangoskönyv: Márai 
Sándor: Füveskönyv

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 27. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: Egy bolond 
száz bajt csinál

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: 
Sasvári Csilla.

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Heiter Dávid Tamás és 
Bokányi Zsolt műsora

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Hangterápia. Vendég: Déri 

Barna. Alapozóterápia. 
Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna 

21:00 Hangoskönyv: Márai 
Sándor: Füveskönyv

22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 9. 28. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: Egy bolond 
száz bajt csinál

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: 
Sasvári Csilla

 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
 Háy János: A Herner 

Ferike faterja, bemutató a 
Vörösmarty Színházban. 
Vendégek: Bagó Bertalan, 
Krisztik Csaba, Kádas 
József, Kricsár Kamill. 
Féltékenység, düh, harag. 
Vendég: Pap Csilla

21:00 Hangoskönyv: Márai 
Sándor: Füveskönyv

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 9. 29. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: Egy bolond 
száz bajt csinál

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: 
Sasvári Csilla

 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 
            Európai utazások. 

Vendég: Igari Antal, 
Hogyan legyünk 

sikeresek? Vendég: 
Schéda Zoltán

21:00 Hangoskönyv: Márai 
Sándor: Füveskönyv

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 30. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Egy bolond 
száz bajt csinál

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 A Móri Bornapok 
helyszínéről jelentkezik 
a Panorama Stúdió

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

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Móri beszélgetések
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival.
 Az év fiatal vezetője díj. 

Vendég: Tóth Annamária
 A változás filozófiája. 

Vendég: Grúsz Róbert
21:00 Hangoskönyv: Márai 

Sándor: Füveskönyv
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. 

Takács Imre lélekrajza

Takács Imre kilencven éves lenne - pályatársai emlékeztek a költőre

vakleR lajoS

A Városháza Dísztermében irodalom- és 
művészettörténészek, pályatársai, barátai 
emlékeztek Takács Imre József Attila-díjas 
költőre születésének kilencvenedik évfordulója 
alkalmából. Az emlékülésen Sebők Melinda, 
Kovács Imre Attila, Bobory Zoltán, László 
Zsolt és Saitos Lajos előadásai a különleges 
tehetségű, Juhász Gyula, Csoóri Sándor, Nagy 
László nemzedékéhez tartozó költő életművét, 
mindennapjait vették górcső alá.

A székesfehérvári irodalomked-
velők, költők és írók társaságában 
egy különleges életút tárult fel, 
mely megmutatta a különc, de az 
élet minden mélységét ismerő, 
rímekben gondolkodó Takács Imre 
alkotói mindennapjait. Bakonyi 
István József Attila-díjas iroda-
lomtörténész az irodalmi égtájak 
ismerőjeként a XX. század egyik 
legnagyobb költőjét tiszteli a hal-
kan ostorozó, a kiáltóan egyszerű, 
a végső igazságokat megélő Takács 
Imrében: „Meggyőződésem, hogy egy 
költői, írói életműről mindig lehet újat 
mondani. Olyan időket élünk, amikor 
a legnagyobb alkotóinkról is kevés szó 
esik, feledés homálya fedi őket. Hogy 
Serfőző Simont idézzem: sokszor épül 
feledésből emlékmű. Nekünk Székes-
fehérváron különösen fontos Takács 
Imre. Szellemi közösségben éltünk, 
élünk vele.”
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Takács Imre, a maga csodálatosan 
végtelen egyszerűségében írt lélek-
rajzában, nekünk adja örökül az 
embereknek való mindenséget:
„Felnőttnek való mese
Volt egy kis ország régen. Akkora, 
hogy egy nap alatt egy gyerek bejárhat-

ta. Mellette egy másik kis ország, az is 
akkora csak, hogy egy nap egy gyerek 
bejárhatta. A két ország között cser-
mely folyt, mivel két dombon feküdt 
a két ország. A két domb között völgy 
kanyargott a síkság irányába. Ennek a 
két országnak a határán szoktunk ta-

lálkozni, az ezüst csobogó mellett, lent 
a völgyben. Én festett falovamat és 
görbe kardomat, ő cifra babáját rakta 
le a gyöpre. Én az innenső parton, ő a 
túlsó parton.”
Mi az innenső, ő a túlsó parton…
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A Kárpát-haza gyermeke

Színek, fények, formák varázslatában

 Kuti Dénes és a teremtett világ

vakleR lajoS

Az Ars Sacra, az Egyházmegyei Kortárs 
Művészeti Gyűjtemény gondozásában Kuti 
Dénes szovátai festőművész mutatkozott be 
a Szent István Művelődési Ház Szent Korona 
Galériájában.

Spányi Antal megyés püspök 
megnyitóbeszédében emlékezte-
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. szeptember 24-től szeptember 30-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. 24. 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: 
Csepregi Éva

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Hirt	Károly

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor Alfréd (Freddie)

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Krinolin,	turnűr,	

halcsont	–	A	babák	
és a divat 2. rész

15:10 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Vershúron 2016
16:40	 Bringafieszta	2016
17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:30	 Megújult	a	Szent	

István-bazilika 
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Polgár Tibor

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
19:20	 Épí-tech	Magazin
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

sorozat (12) 
20:50	 Fehérvár	AV19	–	Villach	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 9. 25. 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:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Polgár Tibor

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor Alfréd (Freddie)

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea

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

archívumából	
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Hőlégballon-

fesztivál 2016
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Hirt	Károly
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Fehérvári látogatás 

Hradec	Královében
15:50 Fehérvár AV19 – Dornbirn 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Gombaszögi Attila

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 Dunaújváros – 

Alba Fehérvár KC 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 9. 26. 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	 Épí-tech	Magazin
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:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:00	 Épí-tech	–	ismétlés	
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hódi Dániel

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Hol volt, hol nem volt 

– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

21:20 Arató Antal, az 
örök	könyvtáros

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 27. 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:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Hódi Dániel

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 és Horváth János
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvári látogatás 

Hradec	Královében	
20:40 Megkopott harangszó 

– Misztrál 1456, 1956
22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:10 Képes hírek 

2016. 9. 28. 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! – ism.
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 és Horváth János

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

Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy	Balázs

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 

20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Szimfonik	

Táncdalfesztivál
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 29. 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 – 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:	Heiter	
Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy	Balázs

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

Lajos.	Vendég:	Pataki	Zita
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Nyergestető	1849.	–	

dokumentumfilm	
20:45	 Siófok	KC	–	Alba	Fehérvár	

KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.

22:50 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 30. pénTeK

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	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Heiter	
Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy	Balázs

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

László	Gergő.	Vendég:	
Bán Balázs

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Molnár Dániel – 

Elszakadni	a	földtől	1-2.
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 26. 20:20 Hol volt, hol nem volt – Fehérvár feltáratlan középkori történelme

megismertessék a remény jeleit 
az egyházművészet segítségével.
A fesztivál idei vendége a Kár-
pát-haza fia, Kuti Dénes volt, 
aki a maga szakrális érzékeny-
ségével, a hiperrealizmus egyik 
erdélyi apostolaként festménye-
iben befogadja és továbbadja 
a természet groteszk, mégis 
valósághű lenyomatát, s meg-
mutatja, felragyogtatja az Isten 
által teremtett világ csodálatos 
voltát: „A művészethez, a művészet 
befogadásához nem kell előképzett-
ség, előtanulmány, szakértelem, 
a művészetet érezni kell! A mű-
vészet érzelmi síkon érkezik meg 
hozzánk, mint fülünkhöz a zene, 
szemünkhöz a fény. Az alkotás a 
lelkünk táján szólal meg. Amikor 
mi, emberek azt hisszük, hogy a 
legnagyobb döntéseinket tudatosan 
hozzuk, tévedünk. Amikor bejön az 
avatatlan látogató, nem kell tudjon 
semmit, csak amennyi dekódere van 
a látványhoz, amennyit a lelke, a 
tudata bevesz. Ez az egyszerű módja 
a festészet megértésének, nem lehet 
másként. Nem lehet kiköbözni az 
alkotói folyamatban, hogy egy olyan 

tett arra, hogy négy esztendővel 
ezelőtt, amikor létrehozták az 
első művészeti találkozót Szé-
kesfehérváron – csatlakozva az 
országos kultúrmisszióhoz – azt 
a célt tűzték ki maguk elé, hogy 
eleget tegyenek a felhívásnak, 
és a művészetek valamennyi 
ágának bemutatásával világítsa-
nak rá a szépre, jóra, igazra, s 

festményt készítsek, ami egy bizo-
nyos számú emberre így vagy úgy 
fog hatni. Az őszinteség az egyetlen, 
ami fontos!” 
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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

Nagy ZoltáN PéteR

Talán kettő... 

Azt hittem, mindent elrendeztem ebben a hónapban, és nincse-
nek tartozásaim. Szeptember 12-én – ahogy azt már egy-két 
éve csinálom – szépen átutaltam az aktuális számláim ellen-
értékét. Igen ám, de tegnap, szeptember 21-én reggel kaptam 
egy sms-t a telefonszolgáltatómtól, szíveskedjek befizetni a 
tartozásomat. 7137 forintot követeltek tőlem, amit a legjobb 
emlékezetem szerint már átutaltam. Megnéztem a bankszám-
lám kifizetéseit, ahol ott szerepelt a telefonszolgáltató is. Az 
átutalást igazoló tranzakciót gyorsan kinyomtattam, és felhív-
tam a telefonos céget. 
Ez a jelenet a mindenki által ismert ajánlatok sorával és szám-
gombok nyomkodásával kezdődött. Az automatával négy-öt 
percet „társalogtunk”, amikor is közölte velem, hogy keve-
sebb, mint egy perc múlva kapcsolják az ügyfélszolgálatot, de 
ha megnyomom a kilences gombot és megadom a számomat, 
akkor visszahívnak engem. Én úgy voltam ezzel, hogy ilyen 
közel még soha nem voltam a célhoz, hát megvárom azt az egy 
percet. Egy kis zene, majd egy perc múlva az automata elis-
mételte az előzőt. Jó, akkor mégsem egy perc – gondoltam, és 
beleegyeztem az ajánlatba, nyomtam egy kilencest. Az automa-
ta kérte, írjam be a számom, és a végén nyomjak egy csillagot. 
Megtettem – bár nem értettem, hogy pont a telefonszolgáltató 
miért kéri ezt tőlem – de a végén véletlenül a kettős keresztet 
nyomtam meg, amire ez volt a reakció: „Köszönjük hívását, 
viszontlátásra!” 
Azt hittem, felrobbanok. Újra nekimentem a számnak, már 
tele rutinnal. Kettesével lépkedtem, az összes akciós ajánlatot 
elhajtottam, és három perc rekordidő után csillaggal zártam a 
telefonszámomat. Kaptam is az infót, mindjárt visszahívnak, 
de javasolják: az interneten sokkal gyorsabban el tudom ren-
dezni az ügyeket. 
Uccu neki, felpattantam a netre, ahova sms-kóddal beléptem. 
Ott azzal fogadtak, hogy 7137 forinttal lógok. Gyors kattint-
gatásba kezdtem, hátha találok valami ügyfélszolgálatot. Nem 
találtam, de fél óra után olyan oldalra jutottam, ahol azt írták, 
inkább hívjam fel azt a számot, amelyikkel fél órával korábban 
semmire nem jutottam. Kollégáim a tanúk: lecsaptam a lapto-
pom tetejét, és csúnya szavak kíséretében elindultam magához 
a szolgáltatóhoz. 
Sor nem állt, mert egyedül voltam. Hurrá! Nyomtam egy 
sorsjegyet, vártam öt percet, majd a pulthoz járulhattam. 
Egy nagyon kedves hölgynél beazonosítottam magam, aki a 
rendszerből kiolvasta a problémát, és közölte: „Önnek való-
ban tartozása van, méghozzá 3 Ft.” Ezt a biztonság kedvéért 
így is leírom: három forint! Tessék? – kérdeztem a hölgytől, 
aki elmondta, hogy 7134 forintot utaltam véletlenül a 7137 
helyett, így a rendszer a teljes összeget tekinti hiányzónak. 
Most mit tegyek? – kérdeztem. Fizessen be 3 forintot! – vá-
laszolt a hölgy. Bankkártyával járok mindig, így egy peták 
sem volt nálam. A hölgy a zsebébe nyúlt, hogy kölcsön adjon, 
de visszautasítottam, mert innentől kezdve elveim vannak. 
Nekem ne adjon kölcsönt, akinek tartozom, inkább kimegyek az 
utcára kunyerálni. Így is lett, egy ismerősömtől kértem kölcsön 
5 forintot, mert a hölgy azt is elmondta, hogy 3 forint esetében 
felfelé kerekítünk. 
Ha belegondolok, és az átutalásnál nem 3 forinttal utalok ke-
vesebbet, hanem csak kettővel, akkor lefelé kerekítettek volna, 
és 0 forint miatt kellett volna szaladgálni. A szolgáltatónál 
nem tudtam fizetni, mert ott már nincs kassza, ezért el kellett 
mennem az egyik újságárus bolthoz, ahol újra azonosítottam 
magam, majd befizettem az öt forintot. Kaptam egy számlát 
a befizetésről, majd egy sms-t, hogy az adósságom megszűnt. 
Gondolják csak el! Nem sok embernek van 2016-ban 3 Ft befi-
zetésről számlája! Meg is nézhetik az fmc.hu oldalon! 
Az első ügyfélszolgálati hívásom után négy órával megcsörrent 
a telefonom, és egy férfihang kérdezte, miben segíthet. Mond-
tam neki, hogy már semmiben, mert fél nap után most fizettem 
be a háromforintos tartozásomat. A férfi ennyit válaszolt: 
„Örülök, hogy rendeződtek a problémák, viszontlátásra!” 
De ezzel még nem ért véget a történet! A szolgáltató írt egy 
sms-t: „Kedves Ügyfelünk! Véleménye fontos számunkra! Vár-
juk visszajelzését sms-ben, melyet hálózatunkból díjmentesen 
küldhet el belföldön. Mennyire ajánlaná az XY-t (a szolgáltató 
neve) telefonos ügyintézése után 0–10 skálán (10: biztosan, 0: 
egyáltalán nem)? Kérjük, csak a számjegyet küldje vissza!”
Gondolkoztam azon a számjegyen, és szerintem megérdemel-
nek legalább egy kettest, hiszen kettőnél úgyis lefelé kerekí-
tünk...

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

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.

Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,56% – 5,51%
Az igénybevétel feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban személyesen vagy telefonon.

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

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100
www.oberbank.hu
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A CT-vizsgálat (komputertomográfia) röntgensugarakkal végzett speciális felvételi 
eljárás. A kiértékelés számítástechnikai módszerekkel történik. A hagyományos 
röntgenképnél sokkal részletgazdagabb képet ad az agy, a mellkasi és a hasi szervek, 
a csontok valamint az izomrendszer gyulladásos és daganatos elváltozásairól.

Együtt a mellrák ellen

Új CT a diagnosztikai központban

Az új műszerből mindössze három van az országban. Fő előnye a gyorsaság.

A most vásárolt CT a következő tíz évben biztos, hogy korszerű marad, ez idő alatt betegek ezre-
inek a gyógyulását segíti majd

látRáNyi viktóRia

szabó Miklós bence

A mellrák az egyik legfélelmetesebb női 
betegség, mely hazánkban is sok nőt érint. A 
szakemberek folyamatosan felhívják a figyelmet 
a rendszeres szűrővizsgálatokra, az önvizsgálatra, 
az egészséges életmódra vagy éppen a lelki 
harmóniára. Október elsején újra közös sétával 
hívják fel a figyelmet Székesfehérváron a mellrák 
elleni küzdelemre illetve a szűrővizsgálatok 
fontosságára. A szombat délelőtti program 
most is széleskörű összefogással valósul meg. A 
fehérvári séta háziasszonya évek óta Závodszky 
Noémi színművésznő.

„Személyes érintettségem is van az ügy-
ben, mert az egyik legjobb barátnőmnek 
is meg kellett küzdenie a mellrákkal. Az ő 
életén keresztül láttam ezt az élethelyzetet, 
ott voltam mellette. Sajnos az is elmond-
ható, hogy sokan csak akkor próbálnak 
meg valamit tenni, változtatni, amikor 
kiderül, hogy baj van, ahelyett, hogy a 
megelőzéssel, az odafigyeléssel törődné-
nek!” – mondta el Závodszky Noémi. 
A Vörösmarty Színház közkedvelt 
művésze szerint az egészséges élet-
mód, a helyes táplálkozás, a rendsze-
res testmozgás mellett nagyon fontos 
az önismeret és a lelki támogatás: 
„Figyeljünk önmagunkra, ne hanyagol-
juk el magunkat, ne féljünk, merjünk 
változtatni! Tenni kell az egészségünkért 
és azért is, hogy lelkileg is jól érezzük 
magunkat! Egy-egy betegségnek pedig 
lehetnek lelki okai is.” 
A séta ezúttal is az Országalmától in-
dul. A résztvevők rózsaszín léggöm-

Egy százhuszonnyolc szeletes CT segíti a 
betegek gyógyulását Székesfehérváron. Az 
országban az elsők között működik ilyen 
orvosi műszer a Szent György Diagnosztikai 
Központban.

A korábbi hatvannégy szeletes mű-
szert váltja a mostani. A három-
százmillió forintos gépből mind-
össze három van az országban. Az 
új CT egyik nagy előnye a gyor-
saság. De nemcsak gyors, hanem 
alacsonyabb a sugárkibocsátása 

Závodszky Noémi évek óta háziasszonyként 
vesz részt a mellrák elleni sétán, melyhez sok 
százan csatlakoznak Fehérvár belvárosában
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is, így a betegeket a vizsgálatok-
nál nem éri akkora terhelés, mint 
korábban.
A Szent György Kórház radiológiai 
központjának vezetője szerint ren-
geteg előnnyel jár az új műszer. Dr. 
Kiss Erika lapunknak elmondta: 
a diagnosztikai központ számára 
2009-ben hatalmas lépést jelentett 
a hatvannégy szeletes gép beszer-
zése, mint ahogy mérföldkő volt 
korábban a 1,5 Teslás MR is, amely-
lyel a betegek legnagyobb részét 
már megfelelő szinten, minőségben 
és gyorsaságban tudták ellátni. 

2015-ben 27 500 beteget vizsgáltak 
meg, a napi betegforgalom a Szent 
György Diagnosztikai Központban 
eléri a száz-száztíz beteget. Hoz-
zátette: a stroke ellátása mellett 
a traumatológia is egyre nagyobb 
számban küldi a diagnosztikai 
központba a betegeket, akiket 

számos esetben biztos diagnózissal 
tudnak hazabocsátani, műtéti ellá-
tás nélkül. Kiemelte, hogy bizonyos 
esetekben a műtéti tervezéshez 
elengedhetetlen a többsíkú rekonst-
rukciós képelőállítási rendszer, 
az új berendezés ezt a munkát is 
tovább segíti. 

bökkel vonulnak végig a belvároson. 
A szervezők nem titkolt célja, hogy 
tudatosítsák a hölgyekben: az időben 
felfedezett mellrák gyógyítható. Az a 
legjobb, ha rendszeresen részt vesz-
nek a nők a szűrővizsgálatokon. 
A figyelemfelkeltő akció az önkor-
mányzat, a kormányhivatal, civilek, 
egészségügyi szervezetek és intéz-
mények, a túlélők illetve a székesfe-
hérvári sportklubok összefogásával 
valósul meg. 
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A titkok fehérvári őre

A plantánfa huszonhárom méter magas

A platán és a megyeháza 1933-ban

Kétszáz éves fából csak nagyon kevés van az országban

gáSPáR PéteR

A Szent István téren álló juharlevelű platán 
ugyanúgy hozzá tartozik Fehérvár városké-
péhez, mint a legszebb barokk épületek vagy 
templomok. Több mint kétszáz éve ékessége a 
városnak: élt a monarchia korabeli városban, 
„láthatta” az 1848-49-es szabadságharcot, a 
kiegyezést, az első és második világháborút és 
a kommunizmus évtizedeit is. 1938-ban már 
olyan tekintélye volt, hogy nem lehetett ki-
vágni akkor sem, amikor a város szobrot emelt 
Szent István királyunk tiszteletére.

A hazai platánok számos városban 
vívtak ki elismerést a nagy fák 
szerelmeseinek körében. A juharle-
velű platán nagyon jól érzi magát 
Magyarországon, számos nyolc-
tíz méteres törzskörméretű fa él 
nálunk, melyek teljesen egészsége-
sek, és ma is gyorsan növekednek. 
Székesfehérvár büszkesége az az 
öreg platánfa, amelyik a Szent Ist-
ván téren áll. A történészek szerint 
1811 körül ültették, így csemete-
korában még II. Lipót fia, Ferenc, 
az utolsó német-római császár ült 
Magyarország trónján. Ezek szerint 
egy időben „született” Liszt Ferenc 
zeneszerzővel, II. Miksa bajor 
királlyal vagy Perczel Mórral, a sza-
badságharc honvédtábornokával. 
Molnár Tibor, Székesfehérvár 
egykori városi főmérnöke 1910-es 
évekbeli emlékei között említi a 
Megyeház tér már akkor is öregnek 
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mondott platánját és öntöttvas kö-
penyes kútját. Demeter Zsófia tör-
ténész kutatásaiból kiderül, hogy a 
platán és a griff-fejes közkút a 20. 
század első évtizedében többnyire 
együtt szerepel, kutat és kifejlett 
platánt látunk az 1910-es évek 
képeslapjain. A történész szerint 
a fa lehetett a karmeliták kertjé-
nek maradéka, de természetesen 
lehetett a 19. század elején történt 
térrendezés eredménye is, melynek 
középpontjában az új megyeháza 
megépítése állt. 
„Ugyanebben az időben kezdődtek meg 
a városban a nagy kútépítések. Miután 
a kutat drága költségen építették, a vá-
ros megpróbált szaktanácsot kérni az 
Építészeti Igazgatóságtól. Lehet, hogy 
ez az adat annak a kútnak a fúrására 
utal, amit 1811-ben ásattak, s környé-

két fákkal ültették be. Miután a kút és 
a platán története összekapcsolódik, ta-
lán feltételezhető, hogy ekkor telepítet-
ték a platánt is. A karmeliták, majd a 
szeminárium kertje a mai tér közepéig 
terjedt. 1809-ben ezt a megyés püspök 
a tér kiképzésére „az új megyeháza és 
a város díszére” adta át. Ez a folyamat 
a tér kialakításáról, rendezéséről szól, 

amibe belefér a kút fúrása és a fák 
telepítése.” – írja Demeter Zsófia 
a  juharlevelű platán ültetésének 
körülményeiről.
„A 20. század elején készült képeken 
a parkosítás módja különböző, a fa és 
a kút többnyire jól látszik. Ha Molnár 
Tibor jól emlékszik, a fa ekkor már 
meglehet akár százéves is. A Szent 
István-év előkészítéseként sikerült a 
régi tervet, egy Szent István-szobor 
állítását megvalósítani. Az államala-
pító szobrának felállításáról 1894-ben 
már szó esett. Csak az 1938-as ün-
nepre, Szent István király halála 900. 
évfordulójára valósult azonban meg 
a nemzet ajándékaként emelt szobor. 
Az államalapító szent király másfél-
szeres életnagyságú lovasszobrát a 
35 tagú szoborbizottság a Megyeháza 
előtti téren állíttatta fel, ám kemény 

feltételként írták elő: a szobor mögé 
eső platánfát nem szabad kivágni, 
csupán az emlékmű helyén és az előtte 
álló akácfák vághatók ki. Az 1938. au-
gusztus 18-án Székesfehérváron tartott 
kihelyezett országgyűlés alkalmával 
avatták fel a szobrot.” – vázolta fel a 
kort Demeter Zsófia, utalva arra, 
hogy az 1938-as Szent István-em-
lékévben már komoly értékként 
tekintettek a platánfára, amiben 
ma is gyönyörködhetünk. 
A fa valamilyen csoda folytán 
túlélte a második világháborús 

bombázásokat és a kommunizmus 
építészeti törekvéseit is. Székes-
fehérvár büszkesége ma 23 méter 
magas, a törzskerülete pedig mint-
egy 560 cm. Ennél vastagabb törzsű 

fa volt 631 cm-es törzskörméretével 
az a fekete nyár, ami Maroshegyen, 
a Vásár téren állt, és 2014-ben pusz-
tult el. A Szent István téri fához 
hasonló korú platánfából kevés van 
az országban, a gödöllői kastély-
parkban, az alcsúti arborétumban, 
a tatai Öreg-tó partján, Egerben 
és a Margitszigeten található még 
egy-egy matuzsálemi korú pél-
dány. Tavaly Az év fája versenyre 
is jelölték a több mint kétszáz éves 
fehérvári platánt, a jelölést a Vá-
rosgondnokság, a Székesfehérvári 

Természetbarát Szövetség, a Fejér 
Megyei Természetbarát Szövetség, 
a Gáspár Attila Zöld Kerekasztal 
Egyesület és az Erdőért Egyesület is 
támogatta.
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lászló-takács krisztina

A légiós vagy a püspök Szent Donát?

A kereszt összeköt

A légiós Szent Donát tudja csak megvédeni a szőlőt és más termést pajzsának erejével – mond-
ja a szekkó festője, Karácsonyi Imre

Az egykori alsóvárosi zarándokhelyen, a Szőlő utcában Vida Pál hegymester kezdeményezésére 
1902-ben közadakozásból állították fel a feszületet

Évről évre kialakult az a hagyomány is, hogy a kereszt tövében ősszel, a Szent kereszt felmagasz-
talásának ünnepéhez kapcsolódva szentmisében adnak hálát Istennek a településrész lakói

Gyakran jár vissza Székesfehérvárra 
Karácsonyi Imre, aki az öreghegyi Szent Do-
nát-kápolna oltárképét festette 1994-ben. 
Egy megdöbbentő információról tájékozta-
tott minket a kápolna névadójával kapcso-
latban. Ezeket az információit eljuttatta a 
magyarországi katolikus egyházhoz is.

Már az is meglepő lehet sok 
ember számára, hogy Szent 
Donátból sok van. Íme néhány 
közülük: münstereifeli Szent Do-
nát, római légiós (†180); thmuisi 
Szent Donát mártír püspök 
(†316); arezzói Szent Donát már-
tír püspök (†362); evoreai Szent 
Donát mártír püspök (†381); 
besançoni Szent Donát püspök 
(†657/660); zadari Szent Donát 
püspök (†811); fiesolei Szent 
Donát püspök (†876).
A székesfehérvári Szent Do-
nát-kápolnát viszont csak egy 
Szent Donátról nevezték el.
Karácsonyi Imre Öreghegyen 
született és lakott, de évtizedek 
óta Mittersillben, Ausztriában 
él. Amikor elfogadta a felkérést, 
hogy az oltárképet adományként 
elkészítse a kápolnában, utá-
najárt a névadónak. A háború-
ban lerombolt korábbi Szent Do-
nát-kápolnában egy római légiós 
szerepelt a képeken. Ő nem más, 
mint a münstereifeli Szent Do-
nát. Kutatásai alatt rájött, hogy a 
háború utáni időben valamilyen 

A szabadtéri ima egyszerűségét, bensőséges, 
mégis nyitott közösségi együttlétet tapasztal-
hatták meg a hétvégén az alsóvárosiak.

Nem volt másra szükség, csak két 
sor székre, oltárként megtette egy 
sörpad, az eső pedig szünetelt a 
Szőlő utcában vasárnap délután. A 
2013-ban felújított kőkeresztnél a 
Szent kereszt felmagasztalásának 
ünnepén 1902 óta gyűlnek össze a 
helyiek, tágabb értelemben a Vasút-
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vidéki Prohászka és a Maroshegyi 
Egyházközség hívei, hogy hálát 
adjanak Isten kegyelmének, és a 
kereszt által közösséget vállaljnak 
Krisztussal és egymással. 
A szentmisét rendszerint Tóth 
Tamás esperes tartja, most azon-
ban betegség miatt nem tudott 
eljönni, így Matusz Hugó bencés 
atya vezette a közös imádságot, 
aki szentbeszédében a közös tér 
fontosságára, a horizontálisnak és 
a vertikálisnak a keresztben való 
találkozására hívta fel a figyel-

met, arra, hogy a kereszténység 
Krisztussal való egységet jelent, 
amit ennél a keresztnél éppen úgy 
megéreztek a korábbi generációk, 
mint a maiak. Ez a százéves kereszt 
a találkozást jelenti az alsóvárosiak 
számára: összeköti őket a múlttal 
és a jövővel is. 
A jelenlévők bensőséges imádsága 
is erről az együttlétről, erről az egy-
séges lélekről tanúskodott, és arról, 
hogy szabadtéren, egy szál kereszt- 
nél éppen olyan erős az imádság, 
mint bármelyik székesegyházban. 

A kereszt felújításának terve talán 
ezért fogalmazódott meg négy 
évvel ezelőtt. 
„Amikor a körzetben sétáltunk Tóth 
Tamás atyával, akkor fedeztük fel ezt 
a keresztet, mely nagyon leromlott 
állapotban volt. Eldöntöttük, hogy 
közös erővel felújítjuk, a környékét 
rendbe tesszük, hiszen Alsóvárosnak 
és az Őrhalmi szőlőknek ez az egyetlen 
önkormányzati tulajdonban lévő 
közösségi tere.” – mondta el lapunk-
nak Mészáros Attila, a városrész 
önkormányzati képviselője.

tévedés miatt az arezzói püspö-
köt feltételezik Magyarországon 
a münstereifeli Szent Donátnak, 
mert úgy vélik, hogy az arezzói 
püspök csontjait szállították 

1652-ben Münstereifelbe. Ám 
Karácsonyi Imre azt nyilatkozta 
nekünk, hogy ez nem helyes, a 
római légiós mártírról van szó, 
aki 180-ban halt meg, és a római 

Szent Ágnes-templom katakom-
bájába temették, majd az 1646-os 
feltárást követően 10. Ince pápa a 
római jezsuitáknak ajándékozta 
a csontokat. 1652-ben először 
Kölnbe szállították az ereklyét 
június 29-én, majd Euskirchenen 
és a környék szőlős területein 
keresztül Münstereifelbe. A 
szállítás közben történt villám-
csapás és a sértetlenség csodája 
megtörtént, de nem az arezzói 
Szent Donát csontjaival – vallja 
kutatásaira hivatkozva Karácso-
nyi Imre. 
A háború előtt még helyesen a 
légiós szenthez imádkoztak a 
fehérvári szőlősgazdák, hogy a 
villámokat távol tartva védje meg 
a szőlőket, de ma már a püspök 
mártírhoz imádkoznak Magyar-
országon, aki ebben nem tud 
segíteni, ugyanis nem ő az elemi 
károk védőszentje. A püspök 
mártír attribútumai a könyv, a 
kehely, a sárkány és a kard – 
Arezzo város védőszentje vala-
mint a pékek és az epileptikusok 
pártfogója. A légiós Szent Donát 
attribútumai a villám, a pajzs 
és a pálmaág – az elemi károk 
elleni védőszentje a gazdáknak. 
Karácsonyi Imre állításaiból az 
derül ki, hogy az öreghegyieket 
és szőlőjüket a püspök Szent Do-
nát nem tudja megvédeni, csak 
a légiós Szent Donát, tehát nem 
megfelelő szenthez imádkoznak 
1994 óta.
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Vörösmarty Rádió: a forradalom szülötte
1956 – A történelmet mi írjuk   1. rész

A Vörösmarty Rádió eredeti működési engedélye

Horváth Miklós 1956-ban

kurucz tünde

Ötvenhat októberében a remény és a küzdeni 
akarás puskaporos illata átjárta Magyarorszá-
got. Budapest és a vidék lángba borult. Azóta 
eltelt hatvan év. Egyre többen vannak azok, 
akik a lyukas zászlót és a vörös csillagot csak a 
történelemkönyvekből meg az iskolai megem-
lékezésekről ismerik. A mostani sorozatunkban 
azt mutatjuk be, hogyan élték át a fehérváriak 
az ötvenhatos forradalmat.

Ruszkik, haza!

1956. október 29-én szólalt meg 
először a Vörösmarty Rádió 
Fehérváron. Néhány évvel ezelőtt 
Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió 
műsorvezetője beszélgetett az egyik 
alapítóval, a nemrég elhunyt Hor-
váth Miklóssal a forradalomról és a 
kezdetekről.
Horváth Miklós éppen ment a mun-
kahelyére, a motorjavító üzembe, 
amikor találkozott egy piros-fe-
hér-zöld zászlóba burkolózó fiatal-
emberrel, aki torkaszakadtából azt 
üvöltözte: ruszkik, haza! Gyorsan 
bement a munkahelyére. Felhívta az 
összes repteret, hogy mi történt, és 
értesüléseket próbált szerezni. Így 
tudta meg, hogy kitört a forradalom.

Itt van a szomszédban egy 
rádió-adóállomás…

Egy-két nappal később az emberek 
kíváncsiak voltak, mi van a család-
tagjaikkal. Viszont az akkori rádiók 
ezzel kapcsolatban nem mondtak 
semmit. 

Fo
tó

k:
 H

or
vá

th
 M

ik
ló

s a
rc

hí
vu

m
a

„Nem akarok dicsekedni, de nekem 
jutott az eszembe, hogy itt van a rá-
dióadó a szomszédban, nem is egy. Jól 
is ismertük őket. Azokkal kéne megbe-
szélni, hogy adjanak egy lehetőséget, 
és az itt lévő rádióadón keresztül 
tudjunk valami hírt mondani! Meg 
egyáltalán, itt is legyen rádió! Akkor 
már tudtuk, hogy a győri rádió műkö-
dik.” – emlékezett vissza Horváth 
Miklós. Ezzel a fiatalos lendülettel 
javasolta az akkori igazgatónak, 
hogy az adót be kéne indítani. 
A főnöke rögtön adott egy listát 
azoknak az alkalmazottaknak a 
névsorával, ki mehet át tárgyalni a 
rádiótelepre.

Nem akartak kellemetlenséget

A telepen már ismerték őket ko-
rábbról, mert különféle bemérések 
kapcsán már dolgoztak együtt. 
Egyszóval nem idegen helyre 
mentek. A telepen megbíztak az 
alkalmi küldöttségben, viszont a 
későbbiekben nem akartak semmi-
lyen kellemetlenséget, ezért papírt 
kértek tőlük.
Nem volt senki, aki ezzel foglal-
kozott volna, ezért elmentek a 
Munkásszövetséghez vagy egy 
ahhoz hasonló szervezethez, hogy 
írásban is rábólintsanak az illeté-
kesek a rádió elindítására. A terv 
zöld utat kapott: a szövetségnél 
minden gond nélkül rákanyarítot-
ták a papírra a hozzájárulást és az 
engedélyezést.
Horváth Miklósék a mostani 
városházáról, a helyettes tanácsel-
nök irodájából kezdtek el dolgozni: 
„Semmink nem volt, csak akaratunk. 
A rádióadónál azt mondták, hogy amit 
postavonalon küldünk, azt már adják 
is. Hát elindultunk, hogy szerezzünk 
magnót, rádiót meg ezt-azt, amire 
persze nem volt felhatalmazásunk. 
Bementünk a Kossuth utcai boltba, 
ahol mondtuk, mi kéne. Azt válaszol-
ták: gyerekek, ha rádió kell, hogy a 
különböző műsorokat tudjátok fogni, 
tessék itt van. Minden papír nélkül 
odaadták. A vállalattól én is tudtam 
kihozni mikrofonokat. Ezen kívül 
szükségünk volt még postavonalra is. 
Szerencsére ott is volt ismeretségünk, 
mert az egyik nálunk dolgozó asszony 
férje a postán dolgozott. Pont ő volt 
az, aki ezeket a vonalakat húzta ki. 
Így rögtön lett kapcsolat köztünk meg 
a rádiótelep között. Viszont nem volt 
erősítőnk, ezért egy Vörös Szikra 
magnó szerkezetét használtuk fel, és 
máris indult az adás. A rádióadónak az 
volt az egyetlen kikötése, hogy legyen 
valami felügyelet, nehogy valaki uszító 
hangot adjon.”

Száll a madár

A szalagos magnókkal elkezdőd-
tek a helyszíni felvételek. Mivel 
sok sebesült került kórházba, 

ezért a szerkesztők – akik a mo-
torjavítótól, a későbbi Ikarusból 
jöttek – innen készítették az első 
helyszíni riportokat. A műsort 
reggel kezdték, és egészen éjfélig 
adták. Éjszaka pedig sokszor 
különféle üzeneteket sugároztak a 
környező helyekre: „Nem volt olyan 
nagy távolsága az adónak, de például 
az osztrák határról is figyelték az 
adást. Ezt onnan tudom, hogy egyszer 
bejelentkeztek nálunk. Én mentem 
le hozzájuk, mert németül kellett 
beszélni. Nem akartak feljönni, csak 
azt akarták üzenni, hogy itt vannak 
Fehérváron. Mondtam nekik, jöjjenek 
fel és mondják be a mikrofonba, amit 
akarnak. Vogel fliegt – Száll a madár 
– ez volt a jelszavuk.”

Felszerelés a szén alatt

Miklós bácsiéknak nagyon hamar 
el kellett költözni, pontosabban 
menekülni a városházáról, hiszen 
nem sokkal később megindult a 
katonai támadás a főbejáraton 
keresztül az épület ellen: „Gyor-
san megbeszéltük a rádióteleppel, 
hogy adjanak zenét. Mi pedig addig 
mindent leszereltünk. A hátsó kijá-
raton keresztül vittük át a holmikat. 
A postával átellenben, a pénzügyi 
palotában kaptunk egy helyiséget. 
Addig szólt a rádió, amíg az első lövés 
el nem dördült Fehérváron. Ponto-
sabban addig, amíg a tankok meg 
nem jelentek az utcákon. Kinéztünk a 
pinceablakon hajnalban, mert akkor 
még nem voltunk bent, és láttuk, hogy 
a vállalatunk egyik dolgozója hajlik 
ki a páncélos ablakából, és mutatja, 
merre kell menni.”
November 4-én már nem szólalt 
meg a Vörösmarty Rádió. Aznap 
reggel Horváth Miklós egyik 
kollégája, aki közel lakott az 
épülethez, sebtiben még leszerelt 
mindent. A felszerelést pedig a 
pincében a szénrakás alá rejtette. 
A katonák és a nyomozók így nem 
találtak mást, mint asztalt meg 
székeket.

Nem tudták bizonyítani

Később természetesen a rádió 
miatt bíróság elé állították őket: 
„Nem tudtak semmit sem ránk bizo-
nyítani, mert egy magnószalag sem 
került a kezükbe. Meg egyébként is, 
ki hogy vette a kórházi tudósításokat. 
Azok, akik megsebesültek a bajtársi 
hadseregtől szívességből ... hát amit 
azok mondtak, azt ők mondták. Mi 
nem uszítottunk.”
Sajnos az első riportok hangfelvé-
telei nem maradtak fent. A szén 
alá rejtett felszerelést később 
valahogyan visszavitték oda, ahon-
nan kapták őket, és ezzel együtt 
a szalagoknak is nyoma veszett. 
Mindenesetre Horváth Miklós 
emlékeiben elevenen élt az utolsó 
adás. A Magyar Rádió egyik műso-
rát kellett volna relézniük. A kap-
csolat viszont nem jött össze, ezért 
a Vörösmarty Rádió szignáljával 
búcsúztak el: Hazádnak rendület-
lenül/Légy híve, oh magyar...
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lászló-takács krisztina

Növekedni az állandóságban

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jót tett!” (Zsolt103,2)

Ha Ugrits Tamás atyát egy útra képzelném, 
az az út hosszú, egyenes vonalat írna le. Azon 
pedig nem sokat törném a fejem, hogy mi az 
az erő, ami megtartja ezen az úton. Ennek az 
útnak egyik állomásához érkezvén Tamás atya 
idén ünnepelte papságának huszonötödik 
évét, munkáját pedig a város és az egyházme-
gye ünnepelte, amikor augusztus huszadikán 
Pro Civitate díjban részesült.

„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, 
hogy veled mennyi jót tett!” – ezt 
a zsoltárrészletet választotta ezüst-
miséjére. Mi mindenért adhat hálát 
huszonöt év után?
Minél idősebb az ember, annál 
több tapasztalattal rendelkezik, 
és a hívő keresztény ember az 
évek múlásával egyre inkább érzi 
Isten szeretetét, Isten segítségét, 
és azt is, hogy mennyire rászorul 
erre a segítségre. Azt tapasztal-
tam, hogy igazán szépet, mara-
dandót csak Isten kegyelmével, 
szeretetével lehet alkotni. Azok 
a sikerek, eredmények, amiket 
az ember elér, Isten szeretetének 
köszönhetők. Ezt szerettem volna 
kifejezni ezzel a zsoltárral. Utalva 
ezzel arra is, hogy az ember 
néha megfeledkezik arról, hogy 
mennyi jót kap Istentől és az em-
berektől. Az első, amit meg kell 
köszönnöm, az a neveltetésem, az 
a hit, az a példa, amit családom-
tól, szüleimtől kaptam. Látom a 
mai gyerekeken, hogy ez óriási 
ajándék, amit sokan nem kap-
nak meg, és ezt lelkileg minden 
gyermek megérzi. Mi még az a ge-
neráció vagyunk, ahol természe-
tesebb volt, hogy a szülők együtt 
nevelték a gyermekeket. Békes-
ségben éltünk, szüleim házas-
sága halálukig tartott, bizonyos 
értelemben klasszikus családban 
nőttem fel. Egy testvérem van, 
mégis nagycsaládban nőttünk fel, 
mert édesanyám a tizenkettedik 
gyermek volt, így aztán sok uno-
katestvérrel, baráttal gazdagod-
tam. Nem csupán gyermekként, 
hanem keresztény emberként 
is, hiszen tőlük kaptam a pél-
dát, tőlük kaptam az indíttatást 
az imádságra, a ministrálásra 
és minden egyéb meghatározó 
dologra.
Nem abban az időben nőtt fel, amikor 
a vallásosság támogatottnak számí-
tott. Hogyan élték ezt meg a család-
ban, a közvetlen környezetükben?
Felnőtt fejjel azt mondom, hogy az 
sokkal könnyebb helyzet volt, mint 
a mostani. Akkor egyértelmű volt, 
ki van velünk, ki van ellenünk. A 
családunk mindig kiállt a hitéért, 
nekünk ez természetes volt nagy-
apámtól kezdve, amióta eszemet 
tudom, és ezt a falu is tudta, ahol 
felnőttem. Volt rajtunk ugyan nyo-
más, de a mi családunkban annyi-
ra mély a hit és annyira mélyek a 
hagyományok, hogy nem lehetett 
lebeszélni a szüleimet arról, hogy 
hittanra járassanak. A mai világ-
ban, amikor azt mondják, hogy 
mindent lehet, sokkal nehezebb 
a hithez ragaszkodni, nehezebb 
egy értéket vállalni, hiszen vagy 
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azt mondják, hogy minden érték, 
vagy azt, hogy semmi sem érték. 
Az akkori tisztább világ volt, mert 
egyértelműek voltak az értékek. 
Gyerekként azt is megtapasztal-
tam, hogy a közösség becsüli azt, 
akinek szilárd értékrendje van, aki 
kitart emellett, és nem csak azt 
nézi, hogy adott pillanatban mi az 
érdeke, hanem tud ragaszkodni 
maradandóbb dolgokhoz.

Hol nőtt fel?
Csákváron. Akkor még falu volt, 
most már város, és nagyon kötő-
dik a szívemhez.
Mennyire volt egyértelmű fiatal-
emberként, hogy a papi hivatást 
választja?
Tizennyolc éves koromban már 
felmerült, hogy ezt a hivatást 
választom, bár ez így nem pontos, 
mert ez nem választás ebben 
az esetben, inkább elfogadás. 
Jó példaképeim voltak a papok 
között, akkor azonban még úgy 
éreztem magam is, és azok is, 
akik bölcsebbek voltak nálam és 
hallgattam a tanácsukra, hogy ez 
egy életre szóló döntés, meg kell 
gondolni, meg kell imádkozni, 
még látni kell sok mindent az 
életben ehhez. Örülök neki és 
nem bántam meg, hogy volt egy 
hétéves kitérő, amibe sok minden 
belefért: egy főiskola, munka, 
katonaság. Huszonöt éves voltam, 
amikor jelentkeztem, és elkezd-
tem a szemináriumot.
Említette, hogy az elhívást, az elhi-
vatottságot kapja az ember, és nem 
választja. Hogyan jött az pillanat az 
életébe, amikor úgy döntött, igent 
mond?
Van, amit el lehet mondani belőle, 
és van, ami érthetetlen, még szá-
momra is. A papság és a házasság 
hivatása lényegében ugyanabból 
a döntésből fakad, hogy oda 
akarom-e adni, oda tudom-e adni 

az életemet? Nem mondom, hogy 
teljesen mindegy, hogy Istennek 
vagy egy konkrét személynek, de 
alapvetéseiben nagyon hasonló. 
Mondhatjuk, hogy kevés pap van, 
de ha a jelen társadalmát nézzük, 
kevés a házasság is, mert az alapja 
mindkettőnek a másik vállalása. 
A titok a papi hivatásban is éppen 
úgy jelen van, mint a házastárs 
választásában. Miért éppen őt 

választottam? A papi hivatásra is 
sok minden indítja az embert: ne-
veltetés, vallásosság, példaképeim, 
imádságaim, de valójában titok 
marad, mint ahogy egy személyes 
kapcsolat is titok.
Hogyan került Fehérvárra?
Nagyon sokat köszönhetek annak 
az isteni gondviselésnek, hogy 
a budapesti tanulmányaimat 
követően három évet Rómában 
tanulhattam. Ez nagyon sokat 
jelentett lelkileg és tanulmányok-
ban is, hiszen 1991-et írtunk, egy 
olyan időszak volt ez, ami komoly 
váltást jelentett szellemiekben és 
lelkiekben is: meglátni Európát, 
meglátni az egyház középpont-
ját. Szinte minden nap el tudtam 
menni a Szent Péter-bazilikába, 
ami sétát és imádságot is jelen-
tett. A Gregoriana Pápai Egyetem 
olyan szellemi középpontja az egy-
háznak, ahol nagyon sok értékes 
professzort ismerhettem meg, és 
sok-sok értékes embert. Olyan 
lelkületben, olyan szellemiségben 
volt részem, aminek papi hivatá-
somban nagyon sokat köszönhe-
tek, és múlhatatlanul rányomta a 
bélyegét a gondolkodásomra. Ami-
kor hazajöttem, Takács Nándor 
püspök úr Budakeszire helyezett, 
elsősorban azért, mert van ott egy 
katolikus gimnázium, ahol hittant 
taníthattam négy éven keresztül. 
Ez megint meghatározó volt, mert 
mindig vonzódtam a tanításhoz, 

és sok tapasztalatot szerezhettem 
a pedagógusoktól, a gyerekektől. 
Nagyon szép évek voltak ezek is. 
Négy év után kerültem az egyház-
megye központjába. Ennek most 
már tizennyolc éve, és örülök, 
hogy itt vagyok.
Egy papnak kevés beleszólása van 
abba, hol teljesít szolgálatot. Mégis: 
mennyire számít a hely?
Én mindig örültem annak, ahol 
voltam. Soha nem mentem vissza 
sehová. Nagyon nehezen tudtam 
egy gimnáziumi találkozóra is 
elmenni, harminc-harmincöt év 
alatt talán kétszer, ha voltam. 
Nem mentem vissza soha a 
főiskolára, nem mentem vissza a 
katonasághoz, nincsen bennem 
olyan nosztalgia, hogy „jobb volt 
akkor, mint most”. Én úgy gon-
dolom, jó volt, amikor ott voltam, 
meg most is jó, hogy itt vagyok. 
Mindig ott érzem magam jól, ahol 
éppen vagyok – ez biztos, hogy 
Isten kegyelme.
Az imában találja meg ezt a megelége-
dettséget?
Hát persze! Ahogy egy házasság-
ban sem az számít, hogy mekkora 
házunk van, milyen drága autóban 
utazunk, hanem az a lényeg, hogy 
szeretjük-e egymást vagy nem. 
Egy pap életében is az Istennel 
való kapcsolaton múlik minden. A 
körülményeket nem mi választjuk 
meg, viszont szabadságunk van 
abban, hogy hogyan reagálunk a 
körülményekre. Voltak persze ne-
héz helyzetek, de Jézus kegyelmet 
ad ahhoz, hogy az ember elviselje.
Budakeszi után néhány éve újra 
gyermekekkel foglalkozik, hiszen a 
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
püspöki biztosa is. Mit ad önnek, 
hogy ezeknek a gyerekeknek a lelki 
életét terelgeti?
Nagyon sokat! Érdekes, hogy itt 
voltam tizenkét évig és nem taní-
tottam...
Hiányzott?
Nem. Visszagondolva furcsa is, 
hiszen mondhattam volna, hogy 
szeretnék hittant tanítani, bizto-
san örömmel vették volna. Isten 
mindig ad egy jelet, hogy éppen 
mire van szükség. Jel volt szá-
momra, amikor az iskolába igaz-
gatót kellett keresni, lelki vezető 
sem volt. Ekkor közösen beleáll-
tunk ebbe  a feladatba, és azóta 
nagyon meghatározó és nagyon 
nagy öröm, hogy gyerekek között 
vagyok nap mint nap. Hiszen aki 
gyerekek között van, megőriz 
egy darabot a gyermeki lélekből. 
Egy kereszténynek, egy papnak 
nagyon fontos, hogy úgy is lássuk 
a világot, ahogyan ők látják, azzal 
a tisztasággal és nyitottsággal. 
Tisztában vagyok vele, hogy a mai 
egy egészen más nemzedék, mint 
amilyenek mi voltunk általános 
iskolában – rengeteget változott 
azóta a világ.
Nagyobb kihívás egy mai gyermeket 
tanítani, nevelni?
Mindenképpen. Nagyon meg-
határozó a családi háttér, ami 
nem minden esetben stabil. Az 
iskolának ezzel megváltozott a 
szerepe: jóval többnek kell lennie 
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Családi körben (2004)
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egy oktatási intézménynél: sze-
reteten alapuló közösségnek kell 
lennie. Ha a gyermek szeretve van 
otthon, akkor azért, mert számára 
ez a természetes közeg, ha nem 
kap elég szeretetet, akkor pedig 
azért, mert szüksége van rá. Ebből 
a szempontból egy katolikus 
intézménynek ez meghatározó 
jellemvonása.
Emellett szigorúság is van: komoly 
időbeosztás, fegyelmezettséget köve-
telő programok, és nem utolsó sorban 
tanári elvárás a jó teljesítmény. A 
mai szabadsághoz szokott gyermekek-
nek és főként a szüleiknek nem ez a 
természetes, nem beszélve arról, hogy 
a szeretetnek is különféle értelmezései 
vannak.
A szülőknek nehéz, mert velük 
elhitetik, hogy ez a szabadság. 
Mindig elmondom a szülőknek, 
akik hozzánk íratják a gyermekü-
ket, hogy mindig tegyünk különb-
séget a között, hogy a gyermek 
mit szeretne, és mi a jó a gyermek-
nek, mert a kettő nem ugyanaz! 
A gyermeknek nagyon fontos a 
biztonság, és a szabályok mindig 
biztonságot adnak. Az csapda, 
hogy akkor vagy szabad, ha 
mindent megtehetsz. Akkor vagy 
szabad, ha megmutatják neked az 
utat, és elmondják, hogy hogyan 
kell járnod, és a kitérőknek mi a 
következménye, hiszen te döntesz, 
hogy ezen az úton jársz-e. A gye-
rekek nagyon is jól érzik magukat, 
ha rend van, fegyelem van, tudják, 
hogy mit kell tenni. Ha valaki gye-
rekként azt teheti, amit akar, azzal 
tönkremegy az élete, hiszen a 
világ sem olyan, hogy azt tehetjük, 
amit akarunk, hiába próbálják ezt 
sugallni nekünk. Megdöbbentő a 
kereskedelmi média hatása: látom 
a gyerekeken, hogy ugyanazokat a 
szlogeneket mondják, ugyanazo-
kat a viselkedési formákat veszik 
fel, mint a különböző valóság- 
show-k, tévésorozatok szereplői. 
Ezzel szemben nálunk a szeretet 
a szigorúságban is jelen van. Régi 
mondás: a követelés szeretet 
nélkül föllázít, szeretet követe-
lés nélkül megaláz. Emlékszem, 
nagyapám, aki négy évig volt az 
első világháborúban az olasz fron-
ton tüzér, amikor hazajött, olyan 
tekintély volt a családban, hogy 
amikor ő beszélt, vagy a többi 
felnőttel beszélgetett, mi, gyerekek 
hallgattunk. Amikor a felnőttek 
valamit csináltak, a gyermek 
másod-harmadrendű volt. Nem 
azért, mert nem szerettek minket, 
hanem azért, mert ezáltal akar-
tunk olyanok lenni, mint apáink 
és nagyapáink, ezáltal akartunk 
felnőni. Most a gyermek azt látja, 
hogy jobb kicsinek maradni, mert 
annak mindent szabad, a nagyok 
meg veszekednek, vitatkoznak. 
Senki sem akar lelkileg felnőni, ha 
nincs olyan meghatározó példa. 
Az iskolában ezért nevelési elv, 
hogy a templomban a nyolcadiko-
sok ülnek az első padban, a kicsik 
leghátul, hiszen a kicsi mindig azt 
akarja csinálni, amit a nagyobb. 
Akarjál nagy lenni, akarjál köze-
lebb kerülni Jézushoz! A peda-
gógiának ez a lényege. Fontos, 
hogy megtanítsuk a kisebbnek: 
nagynak lenni jó, hogy akarjon ő 
is naggyá válni, felnőni, kibonta-
kozni. Sok szülő szemében ez von-

zó, hiszen ez az élet, ez a fejlődés 
alapja.
Kik voltak az ön példaképei?
A plébános atyánk Csákváron, 
Keszi József, aki egy nagyon bölcs, 
nagyon nagy tudású ember volt, 
annak idején még Innsbruckban 
tanult. Sok értékes könyvet adott 
a kezünkbe, és nagyon szerette 
Jézust, papi hivatásában kiváló 
ember volt. Kisgyerekként ebben 
nőttem fel, és éreztük, hogy sokat 
imádkozott értünk.

az egyház nem egy elefántcsont-
toronyba zárt intézmény, aminek 
fogalma sincs az emberek életé-
ről, nem ismeri a problémákat, 
hanem átérezzük a hétköznapi 
életet, próbálunk a legkülönbö-
zőbb módon részt venni abban, és 
segíteni, ahol lehet. Spányi Antal 
püspök atya nagyon sok lehető-
séget ad nekünk a munkában, és 
ennek megfelelően szerteágazó az 
egyházmegye tevékenysége: van 
múzeumunk, van művelődési há-

zunk, rengeteg kiállításunk, kul-
turális programunk, törődünk a 
bajbajutott emberekkel a karitász 
által, leányanyaotthont működte-
tünk. Szinte azt mondhatom, hogy 
az élet minden területét átöleljük. 
Püspök atyának még söre is van! 
Ebben a díjban ez a társadalmi 
szerepvállalás is benne van, hi-
szen mi az emberek között élünk, 
az emberekért vagyunk. Éppen 
ezért nagyon jólesik Fehérváron 
sétálni, találkozni az itteniekkel. 
Annak is örültem, hogy sokan 
örültek ennek a díjnak, hiszen 
azt meg lehet érezni, egy átlag 
emberismerő is észreveszi, hogy 
tiszteletből tapsolnak vagy szívből 
köszöntik a díjazottat – ez is egy 
jó visszajelzés. Amit említett, az 
teljesen igaz: én valóban a hát-
térmunkákat szeretem csinálni, 
ezt viszont püspök atya bizalma 
nélkül nem tehetném. Nálunk egy 
program szervezése úgy alakul, 
hogy püspök atya elgondol egy 
dolgot, meghatároz néhány alap-
vető vonást, a részletek kidolgozá-
sa azonban már az én feladatom. 
Ha van bizalom, ha van tér, akkor 
nagyot tud alkotni az ember, ha 
nincs bizalom, akkor lehetek a 
püspök atya táskahordozója, ettől 
még nem fog semmi sem történ-
ni. Szerencsére ő nem ezt látja a 
munkatársaiban, szeretetteljes 
ember, aki teret ad a munkához. 
Sokat számít az a viszonyulás a 
feladatokhoz, ami az egyházmegye 
munkatársait jellemzi, mert ná-
lunk nem akkor ér véget egy ren-
dezvény, amikor az utolsó pohár 

sört is elfogyasztják, hanem akkor, 
amikor megköszönjük a közre-
működők segítségét. Talán ezért 
segítenek olyan sokan mindig 
– ilyen fontos a köszönet. Talán 
nem kell mondani, hogy mi ezt a 
munkát nem pénzért csináljuk, és 
talán ez a döntő elem, mert a pénz 
bezavar mindenbe. Ha a saját 
hasznomat nézem, az már régen 
rossz. Természetesen azt is meg 
kell említeni, hogy a püspökségi 
feladatokat nem egyedül végzem, 

hiszen legalább húsz munkatárs-
sal dolgozunk közösen és önzetle-
nül. Visszatérve a háttérszerephez: 
én sohasem akartam első lenni, 
mert az mindig zavar. A titkom a 
megelégedettség, ami nem egyenlő 
a „langyos vízzel”. Amit szívvel-lé-
lekkel tudok csinálni, az nem 
mások ellen van és nem a magam 
dicsőségéért. Ez valahogy hiányzik 
belőlem, és ennek nagyon örülök.
Vágyai, tervei azért biztosan van-
nak…
Egy középiskolásoknak szóló 
katekézist szeretnék elindítani, 
mert úgy érzem, ebből hiány van 
a városban. Ezt a tavaly végzett 
nyolcadikosoknál vetette fel né-
hány szülő és diák is, hogy szeret-
nének hittant tanulni az általános 
iskolát követő időszakban is. Arra 
gondoltam, hogy mivel minden 
vasárnap öt órakor a Szent Im-
re-templomban tartok szentmisét, 
a mise után az altemplomban 
tartanék egy középiskolásoknak 
szóló hittant. Erre hívtam meg a 
város fiataljait. Akiket én tanítot-
tam, ismertem, azokat személye-
sen is, és a templomi hirdetésben, 
a honlapunkon is. Isten ajándéka 
lesz, ha ez megvalósul. A cél az, 
hogy a fiatalok olyan közösség-
ben legyenek, amely értéket ad 
számukra. Szeretnék erre építeni 
egy ifjúsági bált, kirándulásokat 
rendezni, művészetekkel foglal-
kozni. Egy keresztény fiatalnak az 
is probléma, hogy hol ismerkedjen 
hozzá hasonló gondolkodásúak-
kal, erre szeretnénk közösséget 
építeni, és teret adni a fiataloknak.

Miből tudták, hogy imádkozik önö-
kért?
A jóságából éreztük. Szigorú volt 
egyébként, de akkor minden 
felnőtt szigorú volt, a felnőttek 
megmondták, hogy mit csinál-
junk, és ez nem számított akkor 
égbekiáltó bűnnek. Később na-
gyon sokat jelentett számomra itt 
Székesfehérváron egy káplán atya, 
Molnár Alajos. Amikor gimnazista 
voltam, összetartotta az ifjúságot, 
és többeket a papi hivatás felé 
irányított. A későbbi csákvári 
atyának, Krasznai Zoltánnak az 
önzetlensége ragadott meg, az, 
hogy nem magával törődik, hanem 
másokkal: ez a bölcs, mély, imád-
sággal társuló szeretet vonzó volt 
számomra, és egyre inkább Isten 
felé, a papi hivatás felé irányította 
az életemet.  
Ön nagyon szerény ember. Azt 
nem mondom, hogy szürke emi-
nenciás, mert nagyon sok mindent 
tesz, ugyanakkor szeret a háttérben 
maradni. Most viszont egy komoly 
elismerést kapott a várostól Szent 
István ünnepén, a Pro Civitate díjat, 
amellyel előtérbe került. Milyen lélek-
kel fogadta ezt?
Nagyon örültem neki! Nem 
mintha megváltoztam volna, de 
azt gondolom, hogy ez az egyhá-
zam elismerése is, és ezt nagyon 
fontosnak tartom. Azt is, hogy 
az egyház és a polgári társada-
lom együtt tud működni: pozitív 
dolgokban, értékek teremtésében 
nagyon is kiemelkedő az együtt-
működés. A másik fontos dolog az 
emberekkel való közelség, hiszen 
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Mangalicafesztivál és oldtimerek
Programok szeptember 22-től október 2-ig 

szabó petra

Szeptember 23.
Zengő bölcső
10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek. 
Hangszerkánaán, éneklő aprónép, 
mosolygó szülők.

XVI. Kápolnásnyéki Szent Mihály-napi 
ünnepség
17 óra, Kápolnásnyék, Fő utca–Vörös-
marty park
ACID/DC koncert és retró party. Az 
ünnepség másnap is folytatódik, szep-
tember 24-én 9 órától sportprogramok 
és főzőverseny várja az érdeklődőket, de 
lesznek kulturális és színpadi műsorok is.

Két nő, két regény, négy történet
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Női sorsok, életutak, álmok, válasz-
tások. Kocsis Noémi és Livits Réka 
könyvbemutatója.

Albán körkép
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza 
(Gárdonyi Géza u. 1.)
Gőgös Norbert geográfus, a Magyar 
Földrajzi Társaság Expedíciós Szak-
osztályának titkára, a Teleki Sámuel 
Felfedezőklub alapító tagja vetített 
képes előadása.

Liszkay Teréz–Nagy Judit: Vak Béla 
király
19 óra, Igéző
Liszkay Teréz II. (Vak) Béláról szóló 
drámája.

Mucky59Plusz
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Születésnapi koncerttel köszöntik 
barátai és zenésztársai Muck Ferencet 
A Szabadművelődés Házában. Az 
este folyamán három formáció lép 
fel, a Muckshow (Hirleman Bertalan, 
Szappanos György, Alapi István), a 
Groupensax (Bratka Borbála, Mits Már-
ton, Jasper Andor, Cserta Balázs, Muck 
Iván) és a The Bluesberry Band Feat: 
MuckF (Vendég: Elek IStván, Köves 
Pinyó és Muck Éva).

Zorall-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely

Szeptember 24.
Total Chrono Classic
9.15, Országalma
Idén is az Országalmától startol az 
oldtimer-szuperkupa.

Évkerék 2016 – Földanya hava
9.30, Sóstó, Zöld tanya
Hagyományőrző vetélkedősorozat.

Látogatható kiállítások
Vasútmodell Székesfehérvár
Belváros
40 m2-es interaktív terepasztal vasúti és 
közúti forgalommal. Székesfehérvár vasútál-
lomás kicsinyített mása 1:87-ben. Kellemes 
szórakozás kicsiknek és nagyoknak. A 
kiállítás szeptember 30-ig látogatható.

Őszi hangulat
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Rózsavölgyi Ágnes kiállítása. A tárlat október 
1-ig várja az érdeklődőket.

Ujváry Lajos-emlékkiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A Munkácsy-díjas festőművész emlékki-
állítása Öreghegyen. A tárlat október 2-ig 
látogatható.

Takács Imre 90
A Szabadművelődés Háza
Emlékkiállítás a költő születésének 90. évfor-
dulóján. A tárlat október 2-ig látogatható.

A Szamár-sziget szellemkatonái – A nagy 
háború balkáni halálmarsa
Helyőrségi Klub
A nemzetközi multimédiás vándorkiállítás 
a balkáni halálmars és az asinarai-szardíniai 
haláltáborok történetét mutatja be. Október 
7-ig tekinthető meg a tárlat.

Lőkös Zoltán fotográfus kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Az aktfotókból nyílt kiállítás október 9-ig 
tekinthető meg.

Miskakancsó-kiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A Zentai Gábor tapolcai gyűjtő gyűjteményé-
ből nyílt kiállítás október 10-ig látogatható.

Emberi lépték
Pelikán Galéria
Végvári Beatrix grafikusművész és Pintér 
Balázs szobrászművész közös tárlata. Láto-
gatható: október 14-ig.

Mohai Tiborné – Néri festménykiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
A kiállítás október 14-ig tekinthető meg.

Francsics József-emlékkiállítás
Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
A képek megtekinthetők október 14-ig.

Kiegészítés
Új Magyar Képtár
Brückner János (2015. évi Smohay-díjas) 
képzőművész kiállítása.

Kiállítás a képtár múzeumpedagógiai foglal-
kozásain készült alkotásokból
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető október 30-ig.

Asinara, oda-vissza
Fekete Sas Patikamúzeum
Kuczka Mihály székesfehérvári festőművész 
az olaszországi hadifoglyok között. A kiállí-
tás megtekinthető: november 6-ig.

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

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

V. Mangalicafesztivál

Szeptember 23.-25., Palotai kapu tér
A mangalicatermékek mellett kiváló 
magyar portékákkal, nagyszerű 
zenekarokkal, gyerekprogramok-
kal, élőállat-kiállítással, helyben 
sült mangalicaételekkel, egészben 
sült malaccal, kiváló borokkal 
és pálinkákkal találkozhatnak az 
érdeklődők.

VII. Honvédfesztivál

Szeptember 24.-30., Katonai Emlék-
park – Pákozd
Magyarország egyetlen hadtör-
téneti emlékparkjában egyhetes 
rendezvénysorozattal emlékeznek a 
pákozd-sukorói csatára. Huszár és 
hagyományőrző katonai bemutatók, 
katonazenekarok muzsikája, militária 
és népművészeti vásár színesíti a 
csatatéri sokadalmat. Megismerked-
hetnek országunk katonai múltjával, a 
jelen honvédeivel és a hagyományőr-
ző szervezetekkel.

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

Sallangkészítés
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Hidvégi Miklós bőrdíszműves mester, ok-
leveles kézműves várja az érdeklődőket.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők az ősz színeiben 
pompázó apróságokat és fali díszeket 
készíthetnek Bodáné Fenyves Zsuzsa 
segítségével.

Gyermekjóga
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
A programra a 4-12 éves korosztályt 
várják a szervezők.

Mesemaraton
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
A magyar népmese napja alkalmából 
mesemondó napot tartanak.

CM20 – Critical Mass
13 óra, Halesz
Bicikli-szépségverseny, gyorsulási 
verseny, CM-szervezők találkozója, 
ügyességi pálya gyerekeknek.

Sukorói szüreti felvonulás és bál
13 óra, Sukoró, Gémeskút étterem
Az esti bál 20 órakor kezdődik a Prince Wine 
Borház udvarában. Zenél a Voice Band.

Szüreti gyermekjátszó
17 óra, Táncház
17 óra – a Játszótárs Játékkészítő Mű-
hely kézműves foglalkozása
18 óra – népi gyermekjátszó Kneifelné 
Laczkó Krisztina vezetésével
Muzsikál a Galiba zenekar.

Zenekör – akusztikus közösségi zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó

Burnout, Fatal Error, Rocken Dogs
19 óra, Nyolcas Műhely

Boka és a Klikk
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Élő rock&roll show

Táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Zagyva Banda

Szeptember 25.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Megtanulható, hogyan kell természe-
tes, káros adalékanyagoktól mentes 
alapanyagokból, a bőrünknek és az 
ízlésünknek megfelelő krémeket, koz-
metikumokat készíteni.

Őszi Velencei-tó-kör
10 óra, Agárd, Üdülők útja 2.
Őszi Velencei-tó-körre várnak minden 
sportolni vágyót és érdeklődőt!

Király Kis Miklós – Bábelőadás óvodá-
soknak
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.

VI. Székesfehérvári Kamarakórus 
Fesztivál
15 óra, Szent István Művelődési Ház

15 óra: Kórusműhely – mindenki számára 
nyitott program. Közreműködik Pad Zol-
tán, a Magyar Rádió Kórusának karnagya
17 óra: Kórusok hangversenye. Résztve-
vő kórusok: Alba Regia Vegyeskar – Szé-
kesfehérvár, Bányászkórus – Várpalota, 
KVV Kamarakórus – Budapest, Szent 
László Kórus – Nagyvárad, Vox Mirabi-
lis Kamarakórus – Székesfehérvár

Mága Zoltán: Hangok és harangok
18 óra, Prohászka-templom
Mága Zoltán és a Budapesti Primarius 
Szimfonikus Zenekar közös koncertje.

„Daloljatok az Úrnak!”
19 óra, Szent Kristóf-templom, Maroshegy
A Primavera Kórus koncertje.

Városok, templomok és kastélyok zenéje
19.30, Ciszterci templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
koncertje. Közreműködik: Szili Gab-
riella, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán, 
Tomáš Šelc énekművészek, az Exsul-
tate fiúkórus. Karnagy: Tóth Márton. 
Vezényel: Dinyés Soma

Szeptember 26.
Zengő bölcső
9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos 
kortól 3 éves korig, gyermekeknek és 
szüleiknek egyaránt. A foglalkozás 
legfontosabb célja az anya-gyermek 
kapcsolat ápolása, mélyítése.

Sosemvolt mesék – kreatív foglalkozás
16.30, Fehérvári Pagony
Kreatív alkotóműhely gyerekeknek.

Zenés beszélgetés Heinczinger Miklóssal
18 óra, Királykút Emlékház
A Misztrál Együttes tagjával Bakonyi 
István beszélget.

Ultimate frizbi edzés
18 óra, Máv-pálya
Az edzésekre nemtől és kortól függetle-
nül lehet jelentkezni.

Szeptember 27.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők megismerkedhetnek a 
körszövés technikájával. A foglalkozást 
vezeti: Dallos Zsuzsa.

Hétvezér est
19 óra, Miss Tee Teabolt
Aradi Éva: A belső-ázsiai kultúrák és 
vallások hatása a hunokra és magya-
rokra című előadása.
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A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

Közösségi irodalmi fesztivál, először Székesfehérváron
Szeptember 28-tól október 2-ig

Kút
Szeptember 24. 18 óra, szeptem-
ber 26. 20 óra
Magyar játékfilm.

A hét mesterlövész
szeptember 23. és 24. 20 óra, 
szeptember 27. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
western.

Sully – Csoda a Hudson folyón
Szeptember 23. és 26. 18 óra, 
szeptember 27. 20.30
Feliratos amerikai életrajzi 
dráma.

Casablanca
Szeptember 24. 16 óra
Fekete-fehér, magyarul beszélő, 
amerikai romantikus dráma.

Tündérhon vándorai
Szeptember 28. és 29. 17 óra, 
Pelikán Kamaraszínház
Költői játék Vörösmarty Mihály 
Csongor és Tünde c. műve 
alapján.

A Herner Ferike faterja
Szeptember 29. és október 2. 19 
óra, Kozák András Stúdió
Groteszk komédia.

56 csepp vér
Október 1. és 2. 19 óra, Nagy-
színpad
Musical.

Őszi országos 
éremgyűjtő-találkozó

Szeptember 25. 8-tól 14 óráig a 
Művészetek Házában (III. Béla király 
tér 1.)
A MÉE Fejér Megyei Szervezete ismét 
megrendezi az éremgyűjtők őszi 
találkozóját. Asztalfoglalás Oblat 
Zsoltnál a 20 980 8459-es telefon-
számon.

Pályázat gyerekeknek

Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Írj rövid beszámolót (legalább húsz 
mondatban) kedvenc könyvedről! 
Válaszd egyik nyári olvasmányod, 
és mutasd be nekünk! Ha nincs még 
kedvenc könyved, gyere el könyv-
tárunkba, kölcsönözz ki egyet, majd 
írj könyvbemutatót a választott 
könyvről! A kész beszámolót hozd el 
személyesen könyvtárunkba vagy 
küldd el e-mail-ben vagy levélben 
postacímünkre! Határidő: 2016. 
október 1.

Interaktív, ingyenes nyílt nappal, ezen belül 
sok érdekességgel és játékkal várja a kicsiket és 
nagyokat a színház, több helyszínen. Egész nap 
társasjátékok: puzzle, útkereső, memóriajáték és 
fotózkodás jelmezben. Programok:
Előcsarnok
10.30: Kapunyitás, érkezés
11 óra: Betekintés A Herner Ferike faterja összpró-
bájába
15 óra: Kulisszajárás Keller Jánossal
15 óra: Randi Gáspár Sándorral, Závodszky Noémivel 
és Lábodi Ádámmal – beszélgetés, fotózás, dedikálás
16 óra: Zenés bolondozás címmel műsort ad Keller 
János, Závodszky Noémi, Váradi Eszter Sára, Kiss 
Diána Magdolna, utána dedikálás, beszélgetés
17 óra: Kulisszajárás Gáspár Sándorral
17 óra: Tánctanulás Rovó Tamással
20 óra: Betekintés az 56 csepp vér próbájába

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

Gubancoló – kreatív foglalkozás
16.15, Fehérvári Pagony
A résztvevő gyerekek színes fonalakból 
alkothatnak.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.

Osvald-Hiller Anna előadása
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Az előadás témája: Ha egészséges vagy, 
tégy érte, hogy megmaradjon, ha nem, 
tégy érte, hogy visszatérjen!

Kispapnevelés a XXI. században
17.30, Szent István Hitoktatási és Mű-
velődési Ház
Dr. Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudomá-
nyi Főiskola rektorának előadása.

Bibliai szabadegyetem Székesfehérváron
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont, Művészetek Háza, Lila terem
A Bibliai szabadegyetem azoknak 
ajánlott, akik átfogó háttértörténeti, 
szerkezeti ismereteket szeretnének 
szerezni a Biblia összes könyvéről.

Disputa Döbrentei Kornéllal
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Beszélgetés a Júdás, mint erkölcsi 
etalon című könyvről.

Alba Fehérvár – Kaposvári KK
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok

Szeptember 28.
Kreatív szakkör
17 óra, Ingyom-Bingyom kreatív hobby 
és ajándék
Elsősorban alsó tagozatos gyerekeknek 
szervezett kreatív foglalkozás. Lehet 
színezni, vágni, festeni, ragasztani. A 
foglalkozáson ezúttal ajtódíszt készít-
hetnek az érdeklődők.

„A nevelés az élet szolgálata”
17.30, Szent István Hitoktatási és Mű-
velődési Ház
Dr. Pécsi Rita neveléskutató 2016 őszi 
előadássorozata pedagógusoknak és 
szülőknek.

Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19 óra, Igéző

Szeptember 29.
Szent Mihály-napi behajtás a Dinnyé-
si-fertőn
9 óra, Dinnyés, Rákóczi u.–Rózsa u. 
sarka
Ezen a napon a nyári legelőről tele-
lőhelyre hajtja a pásztor a jószágot. 
A túra idején szó esik a jószágtartás 
madárvilágra gyakorolt hatásáról.

Évadnyitó pörköltfőzés
13 óra, Felsővárosi Közösségi ház
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” 
Nyugdíjasklub mulatságra várja az 
érdeklődőket. 

Sakk Lippai Gyuri bácsival.
16.15, Fehérvári Pagony
Agytorna gyerekeknek.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Preventív gerinctréning.

Guy Foissy: Két páros
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása

Szeptember 30.
Zengő bölcső
10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.

Alba Fehérvár – PVSK
17 óra, Alba Regia Sportcsarnok

Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta madarakról 
mesél.

Blues Company-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely

Október 1.
Európai madármegfigyelő napok a 
Dinnyési fertőn
9 óra, Dinnyés, Rózsa u.–Rákóczi u. sarka
Vezetett túra indul a Madárdal tanös-
vényen, valamint programokkal várnak 
minden érdeklődőt a Dinnyési Temp-
lomkert Hagyományőrző Turisztikai 
Központba. Emellett párhuzamosan 
madárgyűrűzés is lesz. Indulás előtt 
érdemes érdeklődni, bejelentkezni a 
programra a 30 690 8632-es számon.

Zenekör – akusztikus közösségi 
zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó

A harmincéves Alborada Kórus jubile-
umi koncertje
18 óra, Agárd, Tópart utca 17.

Final Stair-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely

Október 2.
TakarítTÓ kenutúra
10 óra, Agárd, agárdi hajóállomás 
(Tópart út 1.)
Takarító kenutúra, melynek során az 
önkéntesek begyűjtik a vízen úszó 
hulladékokat.

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Tusfürdőt, sampont, hajbalzsamot, tes-
tápolót, nappali és éjszakai arckrémet, 
fogkrémet készíthetnek az érdeklődők.

„Ave Maria!” – Évadnyitó zenés áhítat
19 óra, Jézus Szíve-templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus évadnyi-
tó koncertje. Vendég: Dominante.

Szeptember 28., Új Magyar Képtár 
(Megyeház u. 17.)
17 óra: A víz emlékezete: Ladik Kata-
linnal Józsa Márta beszélget
19 óra: Hazai-est: Bartók Imre, 
Garaczi László, Németh Gábor. 
Beszélgetés és felolvasás az első Hazai 
Attila-díj kapcsán.

Szeptember 29., A Szabadművelődés Háza
16.30, Pagony Könyvesbolt: Én még 
sosem. Kemény Zsófi és Péczely Dóra 
beszélgetése
19 óra, A Szabadművelődés Háza: Él. 
Karafiáth Orsolya és Takáts Eszter 
verses-zenés estje.

Szeptember 30.
16.30, Study Könyvesbolt (Palotai u. 
6.): Amnesty International – Tíz igaz 
történet. Jeney Orsolya, Térey János, 
Kiss Noémi. Moderátor: Gaborják Ádám
20 óra, Tinta Kultúrbisztró (Marosi 
Arnold u. 3.): Konyha, sör, főzés 
– Mucha Attila könyvbemutatója. 
Moderátor: Czinki Ferenc.

Október 1.
15 óra, 
Petz Söröző (Bőrgyár u. 23.): 
Petz-gasztrodélután. Kerékgyártó Ist-
ván, Kukorelly Endre és Soltész Béla 
felolvasása Arany Gold Zoltán gra-
mofonzenéje mellett. Műsorvezető: 
Babiczky Tibor. Szakács: Kerékgyártó 
István.
20 óra, Paraba (Jancsár köz 4.) Kaf-
kabeat Kocsmaszínház: Slam Poetry 
Fehérvár – verseny és bemutató. Ven-
dég: Simon Márton. Zsűri: Babiczky 
Tibor, Czinki Ferenc, Simon Márton 
és a közönség.
23 óra, Paraba: DR. SAX swing&beat 
táncest

Október 2.
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény (Oskola u. 10.): Esterházy-dél-
után. Emlékezés Esterházy Péterre 
(filmvetítés, felolvasás, beszélgetés).
19 óra, Igéző (Basa u. 1.): Hrabal 
könyve. Grisnik Petra monodrámája 
Esterházy Péter könyve alapján

Nyílt nap a Vörösmarty Színházban

Szeptember 24. 10.30, Vörösmarty Színház

21 óra: Esti kulisszajárás Lábodi Ádámmal
Kávézó:
11 óra: Mi is a színház? − Kozáry Ferenc játékos 
színházi foglalkozása gyerekeknek
13 óra: Interaktív jelenetpróba Hargitai Ivánnal
18 óra: Andrássy Máté majd valamit csinál − And-
rássy Máté stand-up műsora
19 óra: Improvizációs játék Lábodi Ádámmal, Varga 
Gabriellával, Andrássy Mátéval, Kozáry Ferenccel, 
Kuna Károllyal
Művésztársalgó:
14:30 óra: Énektanulás az 56 csepp vér c. musical 
dalaiból
Próbaterem:
14 óra: Én döntöm el, apa! − Láposi Réka foglalko-
zása fiataloknak
A programokon a részvétel ingyenes, de néhány 
foglalkozás regisztrációhoz kötött.

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

Híradó 
1-kor!

Minden hétköznap
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bialkó lászló gergő

Tippek és tanácsok a biztonságos 
kerékpáros közlekedéshez

Járdán tekerni csak indokolt esetben lehet

Ahol van, ott használjuk a kerékpársávot vagy nyomvonalat!

Több oldalról is meg lehet közelíteni a 
biztonságos kerékpáros közlekedés témakörét, 
biztonság alatt ugyanis sok mindent lehet ér-
teni. Ott van egyrészt a biciklisek szabálykö-
vető magatartása vagy éppen annak a hiánya, 
de beszélhetünk arról is, hogy egy biciklis mit 
tesz meg annak érdekében, hogy biztonságban 
tudja magát és másokat egy adott forgalmi 
szituációban. És persze ott van még a kerékpár 
biztonságának kérdése is, vagyis az, hogy mire 
érdemes figyelnünk akkor, ha nem akarjuk, 
hogy a biciklink tolvajkézre kerüljön.

A biztonságos közlekedés érde-
kében a bicikliseknek érdemes 

Horoszkóp
szeptember 22. – szeptember 28.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Környezetében lévőkkel gördülékennyé válik a 
kommunikáció, így könnyen meg tudják beszélni 
a közös terveket. Felerősödik Önben a tettvágy, az 
éleslátás, a céltudatosság, ami erős felhajtóerő az 
újabb elképzelései kivitelezéséhez. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A múltat el kell engednie, mert ez a záloga a jövőbeni 
boldogságának! Bármi is volt tegnap, mindig csak előre 
tekintsen! Hagyja magát szeretni a jelenlegi párja ré-
széről! A munkahelyén a feje tetején áll minden. Nagy 
szükség van most Önre, hogy helyreálljon a rend. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Sokkal több figyelmet kellene fordítania a pihenésre, 
így megelőzhetné a frusztrált lelkiállapotot és az 
esetleges megbetegedéseket. Most fokozottan kell 
figyelnie teste, szelleme és lelke jólétére!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Most előtérbe kerül az egészsége. Figyeljen teste 
jelzéseire és óvakodjon a túlpörgéstől! Szakítson 
elegendő időt a regenerálódásra, a pihenésre. A 
racionális gondolkodás most nagy segítség lehet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Sok kérdésére megjön a válasz, úgy érzelmi téren, 
mint társadalmi szinten. Otthon érdemes lenne elle-
nőrizni a víz berendezések állapotát, hogy elkerülje a 
későbbi kellemetlen meglepetéseket.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Könnyedséget, sok örömöt tartogat Önnek ez a hét 
úgy a magánéletében, mint az üzleti életben egya-
ránt. Az eddigi hetekhez képest sokkal gördüléke-
nyebben mennek a dolgai, minden fronton. 

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.

Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

megfogadniuk pár jótanácsot. 
Ezeknek a tanácsoknak a nagy 
része könnyen kivitelezhető, 
megfogadásukkal pedig sokat 
tehetünk azért, hogy kevesebb 
baleset legyen az utakon. Már 
az indulás előtt felkészülhetünk 
arra, hogy a veszélyes szituá-
ciókat elkerüljük. Nincs más 
dolgunk, mint leellenőrizni a ke-
rékpárunkon néhány alapfunk-

ciót, így például azt, hogy fog-e a 
fékünk, a lámpáink égnek-e, elég 
feszes-e a láncunk. Érdemes ki-
próbálnunk a csengőt is, mivel ez 
az eszköz igen hasznos a városi 
közlekedésben. 
Az ellenőrzés után, indulás-
kor – ha szükséges – karunkat 
kinyújtva jelezzük, hogy bekap-
csolódunk a forgalomba. Ahol le-
hetőség nyílik rá, ott a bicikliutat 
használjuk, ha az nincs, az úttest 
pedig biciklis közlekedésre alkal-
matlan, tekerhetünk a járdán is. 
Ebben az esetben azonban nem 
szabad zavarnunk a gyalogos-
forgalmat, és maximum 10 km/h 

Mihály alezredes. A Fejér Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság titkára felhívta a figyelmet 
arra, hogy a bicikliseknek is 
ismerniük kell a KRESZ rájuk 
vonatkozó részét, és illik tudni, 
hogy hol, milyen körülmények 
között, hogyan lehet kerékpárral 
közlekedni. Sok baleset adódik 
például abból, hogy a biciklisek 
egy része szabálytalanul közleke-
dik a járdán, veszélyeztetve ezzel 
a gyalogosforgalmat. 
Fontos betartandó szabály az is, 
hogy a zebránál – ha nem vezet 
át a zebra mellett a bicikliút is a 
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sebességgel haladhatunk. Ez a 
lehetőség viszont csak akkor áll 
fenn, ha az úttest valóban nem 
alkalmas arra, hogy azon biciklis 
közlekedjen. (Ebbe a szabályba 
az a szituáció nem tartozik bele, 
hogy a biciklis fél bekapcsolódni 
az autós forgalomba.) 

Ismerni kell a KRESZ-t!

„A balesetmentes, biztonságos közle-
kedés a legkönnyebben úgy valósít-
ható meg, ha a biciklis rendelkezik 
az összes kötelező tartozékkal, így 
például lámpával és küllőprizmával 
is.” – nyilatkozta lapunknak Illés 
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A zebrán való átkelés csak tolva szabályos! 
A bukósisak használata ajánlott, de nem 
kötelező

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Párkapcsolatában felmerülhetnek átmeneti 
félreértések, de ezeket egy csendes vacsora mellett 
könnyedén meg tudják beszélni. Ha kapcsolata 
még csak kialakulófélben van, akkor vegye azt 
komolyabban.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ismeretlen emberek folyamodnak Önhöz tanácsért. A 
napokban olyan dolgokért adhat ki lényeges összeget, 
amit egy pár hét múlva már bánna. Legyen következe-
tes és megfontolt a pénzügyeit illetően! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Legyen türelmes az Önnél lassabban gondolkozók-
kal is! Most egy kicsit érzékenyen érintik a baráti és a 
családi kötelékeiben felmerülő gondok. Érzelmi élete 
fókuszpontban van. Érdemes lenne egy kicsit több 
időt szakítaniuk egymásra párjával.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A hét elején ne kockáztasson új, ki nem próbált 
projektekkel vagy azzal, hogy túl kockázatos dön-
téseket hozzon! Alapos elemzésekre lesz szüksége 
azok felett a dolgok felett, amiket most még nem 
teljesen lát át.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bátorságot kaphat a napokban az eddig halogatott, 
nagy döntések meghozatalára. Érzi, hogy most már 
egy lépéssel közelebb is kerülhetnének a párjával. 
Minden jól működik Önök között, így nyugodtan 
fontolgathatja a kapcsolatuk elmélyítését. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten egy kicsit lelassulhat Ön körül az élet a 
megszokotthoz képest. Idegeskedni emiatt azonban 
nem érdemes! Lassan, de biztosan mindent meg tud 
oldani, amit eltervezett. 

túloldalra – a kerékpárosoknak 
kötelező leszállniuk a kétkerekű-
ről. Hogy ennek a szabálynak 

a betartását nyomatékosítsák, 
a rendőrök két évvel ezelőtt 
Székesfehérváron „Hajtva tilos! – 
Tolva szabályos!” feliratú táblákat 
tettek ki a fontosabb átkelőhe-
lyekhez. 
A súlyosabb baleseteket elke-
rülendő tanácsos még egyéb 
kiegészítő felszerelések, így 
például a bukósisak és a látható-
sági mellény használata. Bár ezek 
viselése nem kötelező (még csak 
az ajánlott kategóriába tartozik), 
információink szerint vannak 
olyan tervek, miszerint bizonyos 
helyzetekben kötelezővé tennék 
ezek használatát. Hivatalosan 
tehát a jogszabály nem írja elő 
a bukósisak mindenkori viselé-
sét, a rendőrség azonban ajánlja 
annak használatát, és bár a lát-
hatósági mellényt is elsősorban 
lakott területen kívül, rossz látási 
viszonyok mellett kell magunkon 
tartani, nem árt, ha minden útra 
odatesszük azt a többi felszerelé-
sünk mellé.

A kerékpár biztonsága

A biztonságos közlekedéshez 
az is hozzátartozik, hogy kerék-

párunkat is biztonságban tudjuk. 
Neubauer Tamás, a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-

előzési Osztályának vezetője azt 
tanácsolja, hogy minden esetben, 
amikor ott hagyjuk valahol a 
biciklinket, zárjuk le, lehetőleg a 
vázcsövön keresztül. Az alezre-
des szerint a legjobb, ha olyan 
lakatot használunk, melynek ára 
eléri a kerékpárunk árának tíz 
százalékát. 
Ezen kívül nagyon hasznos, 
ha regisztráljuk biciklinket a 
bikesafe.hu oldalon. Ezt a hon-
lapot 2013-ban indította a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság. A 
működési elv egyszerű: a kerék-
páros oly módon regisztrálhatja 
az oldalon a kétkerekűjét, hogy 
minden fontos adatot és képet 
megad róla. Így ha azt ellopják, 
egy gombnyomással lehet jelezni 
a rendszerben, a rendőröknek 
pedig minden hasznos infor-
máció rendelkezésre áll ahhoz, 
hogy megtalálják a kerékpárt. Ez 
azért fontos, mert az ilyen jellegű 
lopások esetében a forró nyomos 
nyomozás és a tettenérés a leg-
célravezetőbb. A oldalra való re-
gisztráció díja háromszáz forint, 
kivéve a rendőrségi kitelepülé-
seket, akkor ugyanis ingyenesen 
lehet bekerülni a rendszerbe.
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Az egyes sorszámot húzta a Fejér megyei csapat, majd a dobogó legfelső fokára állhattak. 
Képünkön a felkészítő, Illés Mihály alezredes, Makk Flórián zászlós és Szabadkai Szabolcs 
főtörzsőrmester.

Lehet hibátlan KRESZ-tesztet írni: Makk Flóriánnak legalábbis sikerült!

Ők az ország legjobb baleset helyszínelői, élükön a székesfehérvári csapattal

Novák Rita

Megint bebizonyították a fehérvári rendőrök, 
hogy ők a legjobbak. A kapitányság baleseti 
helyszínelői országos szakmai versenyen lettek 
elsők.

Makk Flórián, a fehérvári rend-
őrség címzetes rendőr zászlósa 
2009. óta dolgozik baleseti helyszí-
nelőként, balesetvizsgálóként. Az 
elméleti feladatokat ő oldotta meg 
az országban a legjobban: hibátlan 
KRESZ-tesztet produkált, amire 
kevesen képesek. A zászlósnak a 
helyszínelői munka a hivatása, a fo-
lyamatos továbbképzés elengedhe-
tetlen számára. Mint fogalmazott, 
a szabályok ismerete nélkül nem 
lehet boldogulni sem a balesetek 
helyszínein sem a közlekedésben: 
„Mivel a szakmánk alapja a közlekedé-
si szabályok megfelelő ismerete, napi 
szinten nézegetjük, forgatjuk a KRESZ 
könyvet és ismétlünk, ráadásul én 
szeretem is a KRESZ-t. Amióta baleseti 
helyszínelői tevékenységet végzek, 

A város baleseti helyszínelői 
az ország legjobbjai 

Kék hírek
Darázstámadás

Darazsak támadtak meg két 
embert Sárkeszin. A házas-
pár hétvégi házát látogatta 
meg, de a bejárati ajtó köze-
lében egy darázsraj támad-
ta meg őket. Az épületbe 
menekültek, de addigra a 
rovarok már összecsipked-
ték őket. Sőt a házat sem 
tudták elhagyni a feldühö-
dött darazsak miatt, ezért 
telefonáltak a tűzoltóknak. 
Az enyhe telek miatt a dara-
zsak az elmúlt években nem 
fagytak el, így szinte a rajok 
egésze életben maradt, ami 
túlszaporodáshoz vezetett. 
A rovarok irtási kísérlete ve-
szélyes lehet, ezért minden 
esetben érdemes szakembert 
hívni!

KRESZ Feszt
Országos gyermekprogramot 
tartottak a megyei rendőrka-
pitányságok. A Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság negye-
dik alkalommal adott otthont 
a KRESZ Fesztnek. A ren-
dőrök az iskolakezdési kam-
pányuk végén óvodásoknak 
és iskolásoknak szerveztek 
játékos délelőttöt, melynek 
célja a baleset- és bűnmegelő-
zés volt.

Országos tűzvizsgáló 
verseny

Az ország legjobb tűzoltói 
érkeztek városunkba, a Fejér 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szervezte 
meg ugyanis a tűzvizsgálók 
országos szakmai verse-
nyét. A tűzoltók elméleti és 
gyakorlati tudásukat bizonyí-
tották a megmérettetésen. A 
kétévente rendezett bajnok-
ságon minden megye és a 
honvédség is képviseltette 
magát. A dobogó első fokára 
a Bács-Kiskun megyei csapat 
állhatott.

Magyar tűzoltóautók a 
katasztrófavédelemnél

Tizenöt hazai gyártású 
gépjárműfecskendőt, négy 
felújított tűzoltóautót, árvíz-
védelmi konténereket, egy 
szállítójárművet illetve egy 
egészségügyi konténert adtak 
át szeptember tizenötödikén 
Budapesten, a BM HEROS te-
lephelyén a megyei katasztró-
favédelmi igazgatóságoknak, 
önkéntestűzoltó-egyesületek-
nek illetve az országos egész-
ségügyi és munkabiztonsági 
központnak. Az átadott 
eszközök összértéke nagyjá-
ból két és félmilliárd forint. A 
gépjárműfecskendők egyike a 
Sárbogárdi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság technikai 
eszközeit erősíti.

azóta nekem is megváltozott a szemlé-
letem a közlekedést illetően. Szerényte-
lenség nélkül ki merem jelenteni, hogy 
előre látom már azokat a közlekedési 
szituációkat, melyekből esetlegesen 
vészhelyzet, veszélyhelyzet alakulhat 
ki. A szabályok ismerete szükséges, 
de nem elégséges feltétele a veszély-
helyzetek elkerülésének, hiszen ha én 
járművezetőként ismerem és betartom 
a jogszabályokat, de a másik nem, 
akkor is lehet baj. Magasépítő mérnök 
az eredeti szakmám, de nem bántam 
meg a váltást. Sokat gondolkoztam már 
itt a rendőrségen belül is, hogy melyik 
az a beosztás, amit szívesen végeznék, 
de nem tudnék mást választani. Ez 
annyira változatos – minden baleset 
más, minden közlekedési szituáció 
egyedi, talán ezt szeretem a legjobban 
a baleseti helyszínelésben. Jó helyen 
vagyok!”
A zászlós Szabadkai Szabolccsal 
versenyzett együtt. A főtörzsőr-
mesternek ez volt az első versenye. 
Azt mondta, a felkészülés ideje 
alatt nagyon sokat tanult, amit a 
mindennapokban is tud majd hasz-

nosítani. 2012. óta erősíti a baleseti 
helyszínelők csapatát, és ő is 
nagyon szereti, amit csinál: „Azért 
szép a baleseti helyszínelői hivatás, 
mert amikor kimegyünk egy helyszín-
re, mi ott csak segítünk, tehát teljesen 
másik oldalát mutatjuk a rendőrségnek, 
mint amit az állampolgárok gondolnak 
rólunk. Nekem ez volt az első verse-
nyem. Azt a tudást, amit megszereztem 
azzal, hogy készültem erre a versenyre, 
senki nem veheti el tőlem. És az ország 
különböző részein dolgozó kollégákkal 
is jó kapcsolat alakult ki.” 
Az országos szakmai verseny 
gyakorlati részében kilenc külön-
böző baleseti helyszínt kaptak a 
résztvevők, de elméleti feladatok 
és vezetéstechnika is várt rájuk. A 
megmérettetést hatodik alkalom-
mal rendezték meg Kaposváron. 
A következő esztendőben – mivel 
a fehérváriak győztek – nagy való-
színűséggel a megyei kapitányság 
szervezi meg az eseményt.
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lászló-takács krisztina

A címben említett képességével sohasem hivalkodik, 
Darth Vader képét viszont kitette a montírozószo-
bában, hogy valaki azért parancsoljon tekintélyt, ha 
netán szükség lenne rá. Dávid sorsa nem egyszerű: 
ő az egyik ”áldozat”, akinek nap mint nap el kell 
viselnie a tévés szerkesztő kollégák allűrjeit, akinek 
végig kell hallgatnia az összes aznap készített 
interjút, és akinek egész nap egy helyben ülve időre 
kell a tévénézők számára formába önteni az aznapi 
történéseket. Türelme ennek ellenére kitartó – úgy 
látszik, vágónak születni kell!

Évekig a zuglói kerületi televíziónál 
dolgoztál vágóként, olykor operatőrként és 
technikai adásrendezőként. Mekkora váltás 
volt a Fehérvár Médiacentrumba kerülni?
A tempó egészen más volt a kerületi 
tévében, mert heti adások voltak, így 
minden munkára egy hetünk volt. Itt 
viszont naponta kell új információk-
kal ellátni a várost, ráadásul délután 
egykor és este hétkor is van híradó, 
emellett az aktuális magazinműsornak 
is el kell készülnie. A tempóval kellett 
nagyon gyorsan megbarátkozni, ez volt 
inkább a kihívás számomra.
Nem vagy pörgős típus?
A témától is függ, vagyis attól, mi kerül 
a vágóasztalra. Egy híradóanyagot némi 
rutinnal össze lehet rakni gyorsan, egy 
magazinos anyagot, esetleg egy komo-
lyabb filmet nyilván megfontoltabban 
kezel az ember.

Szentmiklósi Dávid nyolc nyelven beszél

Szentmiklósi Dávid, a Fehérvár Televízió vágója

Magánemberként is ilyen funkcionálisan 
gondolkodsz?
Határozottan nem. Mindenképpen a 
nyugodtság híve vagyok, rohanni nem 
szeretek. Ez a mindennapi munkakez-
désemen elképzelhető, hogy meglát-
szik... A párom éppen ennek az ellenté-
te: azonnal akar mindent megcsinálni, 
és ez sokszor kapkodással párosul. 
Mindig meg van ijedve, ha háromne-
gyed nyolckor még otthon vagyok, hogy 
nem érek be a munkahelyemre, de 
mindig mondom neki: nyugi, nélkülem 
úgysem kezdik el!
A vágó tehát kulcsember. Milyen egy jó 
vágó?
Műfajtól függ. Híradó esetén fontos, 
hogy minél hamarabb átlássa az anya-
got, és már akkor tudja, milyen képpel 
indít, körülbelül mit hova tesz, amikor 
átpörgeti a nyersanyagot.
Hogyan tanultál meg vágni?
A program kezelését el lehet sajátítani 
pár óra alatt, azt persze már tanulni 
kellett, hogy hogyan helyezem el a 
vágóképeket. Alapvetően számítás-
technikai programozónak tanultam, 
de mindig is érdekelt az informatika 
mellett a tévé, a filmek világa. Annak 
idején nagy hatással volt rám a Kontroll 
című film, melynek nagyon egyedi képi 
és hangulati világa van, és volt olyan 
álmom is, hogy egyszer filmes rendező 
szeretnék lenni. A Kontrollt megvettem 
díszdobozos kiadásban, mert abban 

benne voltak a kimaradt jelenetek, 
plusz a rendező, Antal Nimród további 
munkáit is meg tudtam nézni. Ez a film 
azért is áll hozzám közel, mert édes-
apám a budapesti metrónál dolgozott. 
Kisgyerekként jó párszor volt lehető-
ségem a vezetői állásban utazni: a sok 
műszer, a technika nagy hatással volt 
rám mindig.
Az már majdnem úgy néz ki, mint egy 
tévés vezérlő…
Tévés vezérlőt először tizennégy évesen 
láttam, amikor lehetőségem volt egy 
nyílt nap keretében ellátogatni a tizen-
negyedik kerületi televízióba. Akkor 
láttam, hogyan dolgozik egy vágó, és 
megtetszett az a szabadság, ahogy 
egymás után teszi a képeket. Aztán a 
Szent György Biztonságtechnikai és 
Számítástechnikai Szakközépiskolá-
ban, ahol programozónak is tanultam, 
a technikai dolgokat elég alaposan 
megtanították nekünk. Belekóstoltunk 
az operatőri munkába, a világításba is, 
és a digitális technika mellett az analóg 
technikákkal is megismerkedtünk. 
Tulajdonképpen az is ugyanazokkal 
a parancsokkal működik, mint a mai 
digitális vágás.
Két tannyelvű gimnázium, ahol program-
nyelveket is megtanultál, amit nem félsz 
használni itt a Médiacentrumban sem. 
Tulajdonképpen hány nyelven „beszélsz”?
Egy webes alkalmazásfejlesztő munká-
ja komplex, mert öt-hat fajta prog-
ramnyelvet kell ismernie, és áthidalni 
a közöttük lévő különbséget. Ha az 
idegen nyelveket és a programnyelveket 
sorra veszem, és hozzáteszem még az 
anyanyelvemet, akkor nyolc nyelvet 
beszélek.
Egész nap itt vagy egy nem túl tágas 
montírozószobában, miközben hol az egyik, 
hol a másik szerkesztő ül melléd, hogy elké-
szítsétek az adott anyagot. Sokféle ember, 
sokféle stílus, habitus. Én mindig sajnáltam 
emiatt a vágókat, mert nem menekülhetnek 
el akkor sem, ha felmegy bennük a pumpa, 
amikor erős nyomás alatt vannak.
Mindenképpen szociálisan érzékeny 
embernek kell lenni, én például min-
denkivel tudok beszélgetni, talán több 
türelmem van az átlagosnál. Alapel-
vem, hogy úgy viszonyulok másokhoz, 
ahogy szeretném, hogy mások hozzám 
viszonyuljanak. Ugyanakkor van ben-
nem lazaság is, mert nem szabad túl 
komolyan venni a dolgokat, azt hiszem 
így az emberi kapcsolatok is közvetle-
nebbek lesznek.

A kedvenc film díszdobozos kiadásban 
nagy becsben tartva otthon, és a montí-
rozószobában három posztert is kitettél: 
kettő metálzenekar mellett itt figyel 
minket Darth Vader is. Ezek azt sejtetik, 
hogy te tényleg tudsz egyes produkciókért 
rajongani...
Ezeket a zenekarokat ismerem és 
szeretem, és jól néznek ki a poszte-
rek. Darth Vadernek nagy sikere volt, 
amikor először kitettem a falra, és itt 
maradt a maga tekintélyt parancsoló 
kiállásában. A metal és a power metal 
zenét szeretem, mert van bennük erő, 
lendület.
Zord a kinézetük, szeretnek ordítani – én 
körülbelül ennyit érzékelek a metálból. 
Ugyanakkor az a tapasztalatom, hogy a 
kemény megjelenés sokszor finom lelket 
takar. Van ennek a zenének mélysége?
Elég sokrétű zene. Hozzám például 
nem áll közel a hörgős metál, inkább 
a klasszikus metált kedvelem, ame-
lyekben még felfedezhetőek a nyolc-
vanas évekbeli kimunkált rockzene 
elemei, és nem a kiváló énektehetség, 
inkább az egyedi stílus jellemzi őket.
Akihez közel áll az informatika, egyértel-
műen választ tud adni a kérdésre: PC vagy 
Macintosh?
Macintosh! Ez itt nálam kemény 
téma, ragaszkodom hozzá. Gondol-
tam is, hogy ma Apple-logós pólóban 
jövök, hogy demonstráljam ezt, 
de aztán úgy döntöttem, inkább a 
médiacentrumos pólót veszem fel, 
ha már készül fotó is. De ha tehetem, 
Macintosh-sal dolgozom, megbíz-
hatóbbnak tartom, értékállóbbnak, 
bár kétségtelen, hogy lényegesen túl 
vannak árazva.
A programozás is megmaradt az életedben, 
hiszen a Médiacentrum újságos és tévés 
szerkesztői munkafelületét is te progra-
moztad. Az újság nem működne ilyen jól, 
ha nem lenne mögötte egy jól felépített 
rendszer. Izgalmas munka volt?
Mindenképpen, hiszen teljesen egye-
di igényeknek kellett megfelelnie a 
rendszernek, ráadásul állandó válto-
zókkal kell számolni, ezért dinami-
kusnak kell lennie. A programozási 
munkákat szabadidőmben csinálom 
a cégnek, és örülök, hogy kapok ilyen 
feladatot is. Amikor elvállalom, még 
nem tudom pontosan, hogyan oldom 
meg, és bizony éjszakákon át szok-
tam gondolkodni a legjobb megol-
dáson. De valahogy mindig elkészül, 
amin néha még én is meglepődöm!
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Margherita helyett kenyérlángos
A nagy fehérvári pizzateszt

A Pizza dell’Arte margheritája kapta a legtöbb pontot

Ha ilyet adnának a sulibüfében, mi is beállnánk a sorba!

Pettyesre sütve

Egy esős, borongós őszi nap szerkesztőségünk-
ben elhatároztuk, hogy megkóstoljuk, milyen 
pizzákat lehet házhoz rendelni Fehérváron. Bár 
nem voltak nagy elvárásaink, de azon mi is 
nagyon meglepődtünk, hogy a pizzák többsége 
leginkább egy paradicsomos szendvicskrémmel 
hajszálvékonyan megkent, sajtos kenyérlán-
gosra emlékeztetett.

Még mielőtt jó telefonos asszisz-
tensként elkezdtük volna tárcsázni 
a számokat, az alkalmi zsűrivel 
megállapodtunk abban, hogy 
mindenhonnan a pizzák alfáját és 
omegáját, a margheritát rendeljük. 
Ha ez valahol jó, akkor ott érdemes 
a többi fajtát is megkóstolni.
Klasszikus, huszadik századi mó-
don elővettük a tollat, a papírt meg 
a régi jó vonalas telefont. Tizen-
egy órától gépírónői sebességgel 
ütöttük be a számokat. Az olvasói 
Facebook-kommentek alapján öt 
helyről, a Pizza dell’ Artéból, a Piz-
za Casából, a Don Pepéből, a Róma 
Pizzériából és a Legenda Pizzéri-
ából rendeltünk. A vonal sokszor 
recsegett-sistergett, de az ügyinté-
zők kivétel nélkül készségesek és 
türelmesek voltak, még akkor is, 
mikor megtudták, a futárnak áfás 
számlát is kell vinni. Egyikük sem 
ámított bennünket, kivétel nélkül 
azt ígérték, hogy a déli csúcsidőben 
körülbelül hatvan perc alatt szállít-
ják ki a pizzát.

Pizza dell’Arte – Egészen olasz

Teljesen váratlanul ért bennünket, 
hogy a futár az ígéretek ellenére 
nem egy óra, hanem huszonöt perc 
alatt hozta ki a margheritát. Ennek 
kifejezetten örültünk, hiszen a 
gyomrunk már elég hangosan 
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jelezte az ebédidőt, ugyanakkor 
akinek a munkahelyén fix ebédide-
je van, az bizony hideg pizzát eszik. 
Az alkalmi zsűritagokkal belemé-
lyedtünk a szeletünkbe. Persze 
azután, hogy alaposan kiveséztük, 
ki szereti, ha a bazsalikom egyben, 
levelestül vagy éppen apróra darál-
va és szétszórva van a pizzán. A lát-

vány megnyugtató volt. A fűszeres 
paradicsomillat már az első falat 
előtt felkeltette nyálmirigyeink ér-
deklődését. A tészta szép vékonyra, 
könnyedre sikeredett, és kelleme-
sen ropogott a széle. A paradicsom 
egy-két kolléga szerint lehetett 
volna karakteresebb, savanyká-
sabb, de az íze még ezt leszámítva 
is meglehetősen emlékeztetett az 
eredeti olasz változatra.

Pizza Casa – Kenyérlángos a 
sulibüféből

Ez volt a legolcsóbb pizza az összes 
közül. A „túl alacsony” ára miatt 

még egy üdítőt is kellett válasz-
tanunk mellé, hogy egyáltalán 
házhoz szállítsák. Ennyiért nem 
vártunk csodát, de miután kinyitot-
tuk a dobozt, kicsit meglepődtünk. 
A sajtot nem sajnálták róla, ezért 
a tetején takaros kis zsírtócsák 
csillogtak, amelyek a középső lyu-
kakon lecsorogtak a doboz aljára. 

Ennyitől rutinos kóstolókként nem 
ijedtünk meg, egy kis szalvétával 
felitattuk a felesleget. A vastag 
tészta szivacsszerűen rugózott a 
fogaink között. A paradicsomos 
alap inkább egy bolti melegszend-
vicskrémre emlékeztetett, és sajnos 
bazsalikomot is csak nyomokban 
találtunk rajta. Viszont egy kis 
ketchuppal megturbózva egyfaj-
ta alternatív kenyérlángosnak el 
tudtuk volna képzelni valamelyik 
külvárosi iskola büféjében.

Don Pepe – Hajnali bulikaja

Kíváncsiak voltunk, mit tud a 
fehérvári pizzauniverzum vörös 

óriása. Első blikkre egészen szín-
pompás látvány tárult a szemünk 
elé. Gyorsan kijózanodtunk, 
hiszen a fénylő zsírcseppek itt is 
kiültek a pizza tetejére. De hát egy 
kis szalvétás törölgetés csodákra 
képes! A sok sajt alatt az előző-
höz képest vékonyabb, jobban 
kidolgozott tészta, több paradi-
csom és bazsalikom rejtőzött, de 
az íze nem igazán maradt meg. 
Abban viszont egyetértettünk, 
hogy hajnalban, egy elgörbült este 
után szívesen vennénk belőle egy 
szeletet. Ugyan nem számít bele 
a szigorúan vett értékelésbe, de 
nagyon örültünk az ajándékként 
küldött mini gumicukornak.
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A pizzatesztről készült videót keresse az 
fmc.hu oldalon!

Pár paradicsomkarika csodákra képes

Margo – nyoma sincs a bazsalikomnak

www.mangalicafesztival.hu

2016. szeptember 23-25.
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Piac tér
(Palotai Kapu tér)

SZÉKESFEHÉRVÁR

fővédnök: dr. Cser-Palkovics András, polgármester

Róma Pizzéria – Margo, a sajtos 
pizza

A Margo – szigorúan rövid o-val – 
fantázianévre hallgató versenyző 
látványra elég messze állt az eredeti 
olasztól, volt, akit narancsos pitére 
emlékeztetett. Ha a kategóriát 
átkereszteltük volna sajtos pizzára, 
akkor egészen szép eredményt ért 
volna el. De hát most margheritát 
kerestünk, meg egyébként sem 
vagyunk Tini Nindzsa Teknőcök, 
akik csak és kizárólag sajtos pizzát 
esznek karddal. Margo se nem 
vastag, se nem vékony tésztája egy 
furcsa magyar-olasz szerelemgye-
rekre, a pizzalángosra emlékezte-
tett. A paradicsomszószos réteggel 

a készítők meglehetősen takaréko-
san bántak, amit a rengeteg sajttal 
próbáltak ellensúlyozni. 

Legenda Pizzéria – Paradicsom-
karikával tuningolva

Látványra a paradicsomkarikás 
pizza kifejezetten beindította a 
fantáziánkat. Az első falat még 
hasonlított egy olasz pizzára, de a 
második már kevésbé, mert nem 
került rá paradicsomdarab. A sós, 
bazsalikomos sajt íze ezeken a 
részeken meglehetősen dominált. 
A tészta széle kellemesen ropogott, 
a közepe viszont puha maradt. Egy 
apró hibát viszont észrevettünk: az 
alja egy-két helyen odakozmált, és 

az égett ízt csak a véletlenül éppen 
kéznél lévő fokhagymás felvágott 
vette el.

És a győztes…

A szöveges értékelésen túl a 
teszthez egy statisztikailag is 
megalapozott szempontrendszert 
alakítottunk ki. Nullától öt pon-
tig jutalmaztuk az ízt, a látványt, 
az állagot és azt, hogy mennyire 
emlékeztet az eredetinek nevezhető 
olasz változatra, amin semmi más 
nincs, mint paradicsom, mozzarella 
és bazsalikom. A győztes teljesen 
egyértelmű volt: a Pizza dell’Arte 
szerezte a legtöbb pontot. Ez haja-
zott leginkább az olasz változatra.

Összességében egy kicsit csalód-
tunk, hiszen az általunk tesztelt 
pizzák többsége leginkább a ke-
nyérlángosra hasonlított. A sajttal 
– valószínűleg a legjobb esetben 
is trappistával – a legtöbb helyen 
nem spóroltak, így a végeredmény 
annyira zsíros lett, hogy a feles-
leget szalvétával kellett felitat-
ni. Persze kiszállítással együtt 
körülbelül ezeregyszáz forintért 
nem vártunk csodát, de azért egy 
kicsivel több paradicsomot, bazsa-
likomot és netalántán egy icipici 
mozzarellát azért el tudtunk volna 
képzelni.
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„Tabuk nélkül kezelem a vakságot”
Beszélgetés Gyarmati Gáborral

Gábor nagyszerű informatikai tudásának köszönhetően a munka világában is kiválóan megállja a helyét

A Városgondnokság ügyfélszolgálatán segítséget 
kérve gyakran hallhatunk egy fiatal, kedves férfit, 
aki munkáját a legnagyobb odaadás mellett végzi. 
A Székesfehérváron élő Gyarmati Gábor örömmel, 
nyíltan beszél arról, hogyan éli mindennapjait.

Mindenekelőtt tisztázzunk alapvető 
jelzőket! Vak, látássérült, fogyatékkal élő? 
Melyiket részesítitek előnyben?
Én nagyon nyíltan, mondhatni, tabuk 
nélkül kezelem a vakságot, mindemel-
lett nehéz állást foglalnom. Nekem 
mindegy, hogy mit mondanak, nem 
sértenek a jelzők. Örülök azoknak az 
embereknek, akik ezt ugyanúgy, tabuk 
nélkül kezelik, és nem sajnálattal áll-
nak hozzánk, hanem segíteni akarnak.
Huszonkét évesen éled a felnőtt férfiak 
életét, semmiben nem szenvedsz hátrányt.
Ugyanúgy csinálok mindent, mint egy 
látó ember: eljárok dolgozni, szórakoz-
ni. Vannak barátaim, akikkel munka 
után összejövünk, és együtt lazítunk. 
Úgy kezelnek, mint bárki mást.
Milyenek a mindennapjaid, hogy kell elkép-
zelni a munkádat a Városgondnokságon?
Amikor a városlakók segítséget 
szeretnének kérni a Városgondnokság 
ügyfélszolgálatának telefonszámán, 
akkor a hívások hozzám érkeznek be. 
Rengeteg dologgal foglalkozunk itt: a 
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hibabejelentéstől kezdve a kollégák 
kapcsolásán át, amiben csak tudunk, 
segítünk.

Mennyire könnyű ez a fajta munka? 
Akadnak nehézségek?
Ehhez a munkához kell némi lelkierő 

is. Amikor az ügyfél ideges, kiabál és 
köznyelvbe nem illő szavakat használ, 
akkor is higgadtnak, készségesnek 
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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
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Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707

telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!

Társasházkezelés?
SZÉPHŐ Zrt.

ÖRVÉNYES és

TLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,

ENDEZETT HÁZ,

EGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,

LAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,

ZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,

ATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,

RAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,

ÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,

ÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,

MELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,

AVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,

GÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,

EKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,

RTÉKKÖZPONTÚSÁG,

ÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.

kell maradni. Nagyon fontos, hogy 
mindig meg kell őrizni a nyugodt 
hangnemet. Még akkor is udvariasan, 
segítőkészen kell rendelkezésre állni, 
ha az ügyfél ingerülten beszél velünk. 
Azelőtt informatikai jellegű munkám 
volt, ami kicsit pörgősebb a mosta-
ninál. Amikor ide kerültem, furcsa 
volt, hogy itt néha sok munka van, 
néha viszont csak négy-öt telefonhívás 
jön be egy nap. Ez is attól függ, hogy 
az embereknek milyen a hangulata, 
mennyi problémájuk van.
Mennyiben volt más a munkád informa-
tikusként?
Korábban segédrendszergazdaként 
dolgoztam egy iskolában, ott minden 
nap akadtak problémák: patroncsere, 
hálózati gondok, újratelepítések, vagy 
éppen csak felhívtak segítséget kérni a 
számítógéppel kapcsolatban. Mind-
kettőnek megvan a maga varázsa. Itt, 
az új helyemen nagyon jólesik, amikor 
visszahívnak, és megköszönik, hogy 
segítettünk elintézni, hogy valahol 
kicseréltek egy padot, levágtak egy 
faágat vagy éppen összetakarították a 
szemetet az utcán. Lelkileg nagyon jól 
tud esni, amikor tudom, hogy segítet-
tem valakinek.
Honnan az informatika iránti érdeklődé-
sed? Hogyan tudtál vakon ilyen mélyen 
belemenni az informatika világába?
Nálunk általános iskola 5. osztályában 
kezdődött az informatika. Az alapok 
elsajátítása után autodidakta módon 
elkezdem fejleszteni magamat. Mivel 
nagyon érdekelt, mindig tapasztalgat-
tam, kísérletezgettem. Egy idő után 
már a hálózatok, operációs rendsze-

rek, hardverszerelés után is érdeklőd-
tem, és meg is tanultam azokat.
Hogy alakult az írás elsajátítása?
Mi a tízujjas írást használjuk a számí-
tógépen a látók többségével ellentét-
ben, akik csak néhány ujjukat hasz-
nálják. A vak írásnak annyi a lényege, 
hogy az f és a j betűk billentyűjének 
alján található két vonalkára tesszük 
az ujjunkat, és onnan kell elérni az 
összes többi betűt. Egy idő után meg-
tanultam a számítógép billen-  
tyűzetének elrendezését, így most 
már nagyon könnyű írni rajta.
Mi az, ami a segítségedre van még a szá-
mítógép-használatban?
Van egy úgynevezett képernyőol-
vasó szoftver: amit a látók látnak a 
képernyőn, azt nekünk felolvassa. 
Ez alapján tudunk tájékozódni a szá-
mítógépen. Az is más, hogy mi nem 
használunk egeret, a billentyűzettel 
oldunk meg mindent.
Milyen eszközök segítenek még a minden-
napi tevékenységeid során?
A közlekedésben az okostelefo-
nom nagy segítség, mert a térképes 
alkalmazással meg tudom állapítani, 
merre járok, és meg tudom tervezni 
az útvonalat, ha gyalog kell mennem 
valahová. A számítógép nagyon sokat 
segít a kapcsolattartásban, és persze a 
munkámhoz elengedhetetlen. Vannak 
még olyan eszközök, mint például 
a beszélő lázmérő, vérnyomásmérő, 
konyhamérleg, a zoknipárosító csipesz 
vagy a tejőr, melyek mind a vakok 
segítségére szolgálnak a mindennapok 
során.
Teljesen önállóan, egyedül közlekedsz, de 

amikor egy zebrán kell átkelni, akkor néha 
adódhatnak kellemetlen helyzetek. Mit 
gondolsz, hogyan kellene segíteni a vak 
embereknek a közlekedésben?
Azt tapasztaltam, hogy a látók tar-
tanak ettől a dologtól, nem mernek 
odajönni segíteni. Nem tudják, hogyan 
kezeljék ezt a helyzetet. Azonban 
mi, vakok sem vagyunk egyformák. 
Vannak olyan vakok is, akik elutasító-
an fogadják a segítő szándékot. Emiatt 
viszont elképzelhető, hogy a látó töb-
bet oda sem mer menni a vakokhoz. 
Sajnos az emberekben kialakulhat 
egy általánosítás ezzel kapcsolatban. 
Mindenképpen fontos tudni, hogy 
ha egy vak áll a zebránál, az még 
nem biztos, hogy át is akar menni! 
Mindenképpen meg kell kérdezni, 
hogy merre szeretne menni. Sokszor 
van példa arra, hogy a látó öncélúan 
átviszi a vak embert, pedig az át sem 
akar menni. Ez nagyon kellemetlen 
tud lenni, mert nem biztos, hogy 
ugyanolyan egyszerű visszatalálni. Azt 
is fontos tudni, hogy a látássérültek 
többféle módszert használnak arra, 
hogyan segítsenek nekik a látók. Én 
leggyakrabban megfogom a látó ember 
vállát. Ez nem is kényelmetlen, nem is 
túl intim, és minden akadályt érzek a 
kísérőm mozdulataiból.
Olyannyira nyíltan kezeled ezt a kérdést, 
hogy a Vörösmarty Rádióban viccelődni 
is hallhattunk már téged a vakságoddal 
kapcsolatban.
Igen, Schéda Zoltánnal már több-
ször szerepeltünk együtt a rádióban, 
ilyenkor gyakran viccelődünk, nekem 
ez természetes. Volt már kimondottan 

a vaksággal kapcsolatban is műsor, 
és volt, hogy együtt vezettünk le egy 
reggeli műsort. De Németh Gábor 
Vörösmarty kocka című műsorában is 
szerepeltem már.
Van ezzel valami célod vagy csak hobbi-
ként űzöd?
Ez egy hobbi, mert a rádiózást nagyon 
szeretem. Régen az iskolánkban én 
csináltam az iskolarádiót, a csengőt, 
a sulidiszkót. Hatalmas öröm, amikor 
bemehetek egy rádióba, és aktív részt-
vevője lehetek egy műsornak.
Mit gondolsz, mik a legnagyobb tévhitek, 
amik a látó emberekben élnek a vakokkal 
kapcsolatban?
Sajnos kicsit tartanak tőlünk. Van 
velünk szemben egy „más világ” 
képzetük. Úgy gondolják, hogy a vak 
mégsem egy egyszerű ember, más-
képp kell hozzáállni. Ezért sokan nem 
mernek nyitni.
Most még a fiatal felnőttek életét éled, de 
a családalapításon gondolkodtál már?
Igen. Két-három évig még várni 
szeretnék, amíg külön lakásom lesz, 
és egy komoly párkapcsolatom. Most 
még nem tudnám megteremteni azt a 
biztos hátteret, amire egy gyereknek 
szüksége lenne, de később nagyon 
szeretnék családot.
Milyen jövőbeli terveid vannak még?
A Városgondnokságon nagyon jól 
érzem magam, elmondhatom, hogy 
nagyon jó és akadálymentes munka-
helyem van. A kollégáim is elfogad-
tak. Csak annyi a vágyam, hogy még 
többet tudjak dolgozni, mert szere-
tem munkával lefoglalni, fejleszteni 
magam.
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Európa minden útján futnak a Fehérváron készült kerekek A siker egyik kulcsa a jókedvű eladó 
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Új gyártósorral ünnepelte húszéves fennállását 
az Alcoa Kerékgyártóüzeme.

Többek között a székesfehérvári 
buszok alufelnijeit is az Alcoa Ke-
rékgyártóüzeme készíti. Az új, majd-
nem ötmilliárd forintos gyártósort 
polírozásra használják majd, a jövő 
év elején pedig a gyártási kapacitást 
bővítik egy megmunkáló sorral. A 
kerékterméküzem húsz éve indult 
harminckét munkatárssal, ma már 
közel ötszázan dolgoznak itt. 
„Az elmúlt két évtized megmutatta, 
hogyan foghat össze a tőke, a szor-
galmas, szakképzett munkaerő és egy 
város annak érdekében, hogy közösen 
fejlődni tudjanak. Mert akkor lehet erős 
egy vállalat, ha erős a környezete, és 
ez viszont is igaz.” – fogalmazta meg 
Cser-Palkovics András polgármester 
a fejlődés feltételeit.

Újra megnyílt a régi Tini ABC, mely választékával is 
megpróbál kitűnni a többi bolt közül. A Budai út és 
a Király sor sarkán található üzletben a munkálatok 
zömét a diákok végezték el, akik a bútorok legyártá-
sában és a nyílászárók beépítésében is részt vettek. 

A boltban az üzletvezető kivételével 
csak a Deák Ferenc Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
diákjai dolgoznak, ugyanis újra tan-
boltként üzemel a hely. A választék-
kal is megpróbálnak kitűnni a többi 
üzlet közül kézműves és diabetikus 
termékekkel, illetve olyan jó minőségű 
húsáruval, ami nem tömegtermék. 
Az üzletben található pékáru- és 
zöldség-gyümölcs-részleg is. Az üzlet 
hétköznap 7.30-tól 15.30-ig várja a 
vásárlókat. 

Ötmilliárd születésnapra Megnyílt a Tini Tanbolt
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZOLGÁLTATÁSI 

KOORDINÁTOR  

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 

DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ

• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe. 

Elvárások:
• lakatos/géplakatos szakmunkás végzettség
• hegesztésben jártasság
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• munkájára igényes hozzáállás
• együttműködési képesség

Előny:
• B kategóriás jogosítvány
• tűzvédelmi szakvizsga
• csőhálózat szerelő, hegesztő, gépi forgácsoló vagy 
emelőgépkezelő végzettség

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2016. szeptember 28-ig!

A jubileumi ünnepségen Szabó 
László külgazdasági miniszterhelyet-
tes beszédében hangsúlyozta, hogy 
a kormány teljesítette ígéretét, így 
egyre több amerikai cég működik 
hazánkban. 
Az ünnepségen részt vett az Egye-
sült Államok magyarországi nagykö-
vete is, aki beszédében a Köfém tár-
sadalmi felelősségvállalását emelte 
ki. Mint Colleen Bell fogalmazott, a 
cég kiemelkedően teljesít a munka-
helyteremtés, az innovatív fejleszté-
sek és a jótékonykodás terén is. 
Az Alcoában készülő keréktermékek 
Európa minden útján megtalálhatók 
– tudtuk meg a cég szállítmányozá-
si elnökétől. „Az elmúlt húsz évben 
elvégzett munkánk előrevetíti, hogy 
az Alcoa Keréktermék jövője sokkal 
fényesebb lesz, mint amilyen a múlt volt 
Európában és itt, Magyarországon is.” – 
fogalmazott Tim Myers. 

Az üzletben a felújítás nagy részét a 
diákok végezték tanműhelyi óra ke-
retében. Ez a teljes gépészeti rekonst-
rukción túl a belső vakolást, burkolást 
jelentette, mindössze a nyílászárókat 
készíttették külső vállalkozóval. A 
bútorokat a Vörösmarty Mihály Ipari 
Szakképző Iskola diákjai gyártották 
le, a szakképzési centrumnak csak az 
anyagot kellett biztosítania. 
„A tanulóink a gyakorlat során kerülnek 
igazán a munka világába, és szembesülnek 
azzal, hogy munkájuk során mi mindennel 
kell szembenézniük majd. Kikerülnek az 
iskolai védőszárnyak alól, saját bőrükön érzik 
a munka szépségeit és árnyoldalait. Ezért 
rendkívül fontosak a tanműhelyek, tanétter-
mek, tankonyhák és tanboltok.” – hangsú-
lyozta a megnyitón Zelei Eszter, a Deák 
Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola tagintézmény-vezetője. 
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Múlt heti rejtvényünk György Oszkár magyar költőhöz és műfordítóhoz kap-
csolódott, akit a francia líra egyik legnagyobb magyar ismerőjeként tartották 
számon. Az első feladvány a születési nevét takarta: Groszmann György. A 
második megfejtésből kiderült, melyik híres magyar költővel kötött az egyetemi 
évek alatt barátságot: Babits Mihállyal. Először Ungváron, majd 1920 őszétől 
húsz éven át Székesfehérvár reálgimnáziumában tanított. A harmadik feladvány 
az általa oktatott tantárgyakat rejtette: magyart, franciát és földrajzot. 1932-ben 
a Vörösmarty Társaság alelnöke lett. A negyedik kérdés arra kereste a választ, 
hogy milyen új feladattal bízták meg: a Vár című folyóiratot szerkesztette.

E heti rejtvényünket gyerekjáték lesz megfejteni, mert a válaszhoz szüksé-
ges információkat tartalmazza az újság. Először is arra vagyunk kíváncsi-
ak, hogy a héten ünnepelt Whatay Ferenc vicekapitánynak hol található a 
szobra Székesfehérváron?
Másodszorra civil vizekre evezünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy az 
idén kilencedik alkalommal megrendezett Civil Nap milyen tematikára 
épült?
Végül egy frissen nyílt boltra hívjuk fel a figyelmet, ahol diákok tanulják a 
bolti eladói szakmát. Mi az új neve ennek a boltnak?
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Hangulati aláfestés a hazai szektorban: piros-kék görögtűz fogadta a csapatokat

Lazovics és Géresi próbál áttörni – nem sokszor sikerült a meccsen egyik csapatnak sem

Légi fölényben a fehérváriak, de gólt nem fejesből, hanem tizenegyesből szerzett a Vidi

Győztes nélküli rangadó
SomoS ZoltáN

Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt 
meccset játszották szerda este a felcsúti 
Pancho Arénában: a Videoton a Ferencvárost 
fogadta. Győzelemmel akár a táblázat élére 
is ugorhatott volna a Vidi, de hiába vezetett, 
döntetlen lett a vége.

Tartogatott meglepetést az ösz-
szeállításban Henning Berg: a 
Vidi edzője kihagyta a csapatból 
a góllövőlistát holtversenyben 
vezető Feczesin Róbertet, és elő-
ször adott lehetőséget kezdőként 
Marko Scsepovicsnak. Szintén 
bekerült Varga József, miközben 
három belső védővel állt fel a 
Vidi, bár Juhász Roland szokás 
szerint kissé előrébb helyezkedett. 
De nem ő, hanem Pátkai kapott 
sárgát már a 3. percben. Az első 
jó lövést Lazovics eresztette meg, 
erre Gera válaszolt, mindkét 
kísérlet fölé szállt. A 13. percben 
érzékeny veszteség érte a Ferenc-
várost, Bödét kellett lecserélni, így 
a góllövőlista másik éllovasa sem 
maradt sokáig pályán. Csatárként 
maradt a Fradinak Djuricin, aki 
a 18. percben életerős lövéssel 
jelentkezett, majd még ebben a 
percben a Bödét váltó Csukics 
tekerését kellett kiszednie nagy 
légi út végén Kovácsik kapusnak a 
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bal felső sarok elől. 
Sok szögletet rúgtak a csapatok, 
kevés veszéllyel, de akcióból még 
nehezebb volt a mindkét oldalon 
alaposan feltolt védelmek mögé 
kerülni. A feszültség néhány ke-
mény belépőben és edzői reklamá-
lásban öltött testet, foci kevesebb 
volt, helyzet egyáltalán nem. A 30. 
percben aztán eljutott egy labda 
Djuricinhez, aki védője szorításá-
ban fölé pörgetett. Nagyon óvatos 
volt a Vidi, a vendégek pedig 
mintha inkább kontrákra játszot-
tak volna, de legalábbis vártak az 
esélyre. De az a fehérváriak előtt 
adódott a 34. percben, amikor 
Géresi és Scsepovics vitt végig 
szépen egy ellentámadást, végül a 
fiatal magyar szélső már helyzet-
ből lőtt fölé. Négy perccel később 

Djuricin pörgette fel magának 
Gera átadását, majd fordulásból 
fölé lőtt. Végre láttunk lövéseket: 
Lazovics is vetődésre késztette 
Dibuszt. Alapvetően azonban a 
védekezés szervezettségére figyel-
tek az első félidőben a csapatok, 
és nem esett gól, hogy az egyik fél 
kizökkenjen ebből a játékból.
A folytatásban Oliveira érkezett 
Pátkai helyére, de nem ő, hanem 
Géresi lett főszereplő, aki az 53. 
percben megharcolt egy labdáért, 
kapura lőtte, majd Dibusz védése 
után a kipattanót is megszerezte, 
amikor buktatták. Tizenegyeshez 
jutott a Vidi, amit Scsepovics 
elegánsan helyezett a kapu bal 
oldalába. Nyugodtabban folytat-
hatta a Vidi, és nem is állt messze 
az újabb góltól. A 61. percben 

Oliveira pontos jobb oldali be-
adása egyedül találta az ötösön 
Lazovicsot, de a szerb csatár előre 
vetődve mellé fejelt. Thomas Doll 
a dél-koreai Ryu becserélésével 
próbált lendületet adni csapatá-
nak, aki rögtön remek elfutással 
és beadással jelentkezett, de 
Djuiricin fejesét Kovácsik kiütöt-
te. A 70. percben Lazovics ugratta 
ki Oliveirát, épp csak annyira 
hosszan, hogy a kapus tisztázni 
tudjon. Három perccel később les-
gyanús helyzet után Kovácsiknak 
kellett nagyot védenie, ekkor két 
szöglet után is meleg pillanatok 
adódtak a Vidi kapuja előtt.

Látszott, hogy kontrákra épít az 
előnyben lévő hazai csapat (bejött 
Bódi és Feczesin is), a Fradi pedig 
kereste a réseket a visszaálló 
piros-kékek között. A 79. percben 
Lovrencsics kapu elé emelt labdája 
ment el mindenki előtt, nem sok-
kal mellé. Többet birtokolta a lab-
dát a Ferencváros, és a 83. percben 
egyenlített. Djuricin lövése nem 
tűnt védhetetlennek, de a lábak 
között valahogy utat talált a kapu-
ba. Az utolsó percekben mind-
két csapat vezetett még ígéretes 
támadásokat, de az eredmény nem 
változott, igazságos 1-1-es döntet-
lennel ért véget a rangadó. 
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Adam Courchaine kiugrott, és megszerezte a szezon első fehérvári gólját a Ljubljana ellen

Felemás hokis nyitány
tóth dániel

Egy vereséggel és egy győzelemmel kezdte az 
EBEL idei szezonját a Fehérvár AV19. A jégko-
rongozók a Klagenfurt otthonában szaladtak 
bele egy 0-5-ös pofonba, hazai jégen azonban 
javítottak az Olimpija Ljubljana ellen. Pihenésre 
nincs idő, a hétvégén újabb két mérkőzés vár 
Erdély Csanádékra, bár utazniuk nem kell: 
pénteken és szombaton is az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban lépnek jégre.

Egy évvel ezelőtt, egészen pontosan 
2015. szeptember 11-én Klagenfurt-
ban nyitotta a szezont a Fehérvár 
AV19. Az akkor még Rob Pallin 
vezette gárda 3-1-re nyerni tudott 
Karintiában, majd két nappal 
később hazai jégen az Innsbruckot 
is legyőzték a kék-fehérek. A jó rajt 
azonban nem egy sikeres, sok-
kal inkább egy hullámvölgyekkel 
teletűzdelt szezonnak adta meg az 
alaphangot.
A sors fura fintora, hogy ezúttal is 
az osztrák rekordbajnok otthonában 
kezdtek a fehérváriak pénteken, 
most azonban pont, sőt lőtt gól 
nélkül tértek haza a körülbelül 
kilencszáz kilométeres túráról. A 
Fehérvár nem tudta tartani a lépést 
a hazaiakkal, akik végül 5-0-s siker-
nek örülhettek.
Vasárnap az az Olimpija Ljubljana 
látogatott az Ifjabb Ocskay Gábor 
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Elégedettek lehetnek a Titánok

Letudta első idei hosszabb idegenbeli túráját a Fehérvári Titánok csapata. Kóger István le-
génysége négy nap alatt három mérkőzést játszott a MOL Ligában, és négy pontot szerzett. 
Sorrendben a Csíkszereda otthonában büntetőkkel nyert a gárda, majd a Galac és a Brassó 
ellen is csak hosszabbításban maradt alul. 
„Az igazat megvallva, ha valaki az indulás előtt azt mondja nekem, hogy négy pontot 
szerzünk, aláírtam volna. Most azonban már kettős érzések kavarognak bennem, mivel 
mindkét hosszabbításban elveszített mérkőzésen sokáig vezettünk, a kezünkben volt a 
győzelem, mégis csak egy-egy ponttal gazdagodtunk. Ebben a pár napban bebizonyoso-
dott, hogy fizikálisan nagyon jó állapotban van a csapat. Fontos pontokat szereztünk!” 
– értékelt a vezetőedző. 
A Titánok együttesére kemény hét vár, hiszen hétfőn a címvédő Miskolc otthonában vizitál a 
fiatal gárda, majd szerdán a tavalyi döntős MAC Budapest otthonába látogat. 
„Nagyon nehéz lesz a következő néhány nap. A Miskolc és MAC után következik a Debre-
cen, aztán az Újpest. Eddig leginkább a középmezőnyhöz és a bajnokság hátsó szekciójába 
rangsorolt együttesekkel játszottunk, most pedig a liga topcsapatai ellen kell megmérkőz-
nünk, így jövő hét végére megláthatjuk, hol is tartunk jelenleg.” – zárta összegzését Kóger.

Jégcsarnokba, amelyik ugyancsak 
fájó vereséggel nyitotta a 2016/17-
es évadot. A „Sárkányok” a Hala 
Tivoliban 6-1-es zakót kaptak a je-
lenleg listavezető Villachtól, így két 
bizonyítási vágytól fűtött együttes 
csatájára készülhetett a háromezer 
kilátogató szurkoló.
A fehérvári fanatikusoknak nem 
is kellett sokáig várniuk, hogy 

rázendíthessenek a Republic „Repül 
a bálna” című klasszikusának jól 
ismert refrénjére. A 10. percben 
Adam Courchaine szerezte az első 
idei székesfehérvári találatot. „Na-
gyon örülök, hogy sikerült betalálnom 
egyből az első hazai tétmeccsen. Elké-
pesztő volt a hangulat. Remélem, még 
sokszor meg tudom örvendeztetni a 
szurkolóinkat a szezonban!” – értékelt 
a nyáron érkezett kanadai támadó.
A Ljubljana ugyan nem sokkal ké-
sőbb egyenlíteni tudott, de a harma-
dik harmad elején érkezett Erdély 
Csanád, aki egyéves amerikai kitérő 
után tért vissza a koronázóvárosba, 
és eldöntötte a három pont sorsát.
„Az első hazai mérkőzés előtt mindig 
van egy kis nyomás a csapaton, hiszen 
tudjuk, sokat várnak tőlünk a szurko-
lók, mi pedig szeretnénk kiszolgálni 
őket. Örülök, hogy sikerült betalál-
nom. Megmondom őszintén, nagyon 
hiányzott már ez a hangulat. Ameriká-
ban nézők vannak, itt viszont valódi 
szurkolók, akik elképesztő atmoszférát 
teremtenek, végig érezni lehet a 
vibrálást a csarnokban.” – mondta a 
húszesztendős magyar válogatott 
játékos.
„Csani” akár már pénteken foly-
tathatja a gólgyártást, méghozzá 
hazai közönség előtt. A hét utolsó 
munkanapján a Villach látogat a 
Raktár utcába. A „Sasok” rendkívül 
meggyőzően kezdték a szezont, a 
6-1-es ljubljanai siker után a Znoj-

mót 6-0-ra verték, és a tabella élén 
állnak.
Ebben elévülhetetlen érdemei van-
nak a tavalyi szezont még Székesfe-
hérváron töltő Kevin Wehrsnek. Az 
április óta magyar állampolgárnak 
számító védő három pontot szerzett 
a két mérkőzésen, és plusz hetes 
mutatója a legjobb ligában.
„A feleségemmel remekül éreztük ma-
gunkat Székesfehérváron az utóbbi két 
évben. Rengeteg barátságot kötöttem 
Magyarországon, sok emberrel a mai 
napig tartom a kapcsolatot” – kezdte 
az A-csoportos világbajnokságon a 
válogatottban is bemutatkozó bekk. 
– „Nagyon várom már a pénteki mecs-
cset! Biztos furcsa lesz a másik öltözőbe 
menni. Kemény, ütközős, nehéz mér-
kőzésre számítok. Harcos, szoros derbi 
lesz!” – zárta várakozásait Wehrs.
Nem számíthat könnyű mérkőzésre 
Benoit Laporte sem. A Fehérvár 
vezetőedzője érthető módon a múlt 
pénteki produkcióval nem, a vasár-
napi látott játékkal azonban már 
elégedett volt: „A Klagenfurt elleni 
volt az első igazán komoly mérkőzé-
sünk idén, a srácok pedig nem tudták 
felvenni a tempót. Vasárnap már más 
játékot láttam tőlük. Nagyon jó volt 
a védekezés és a támadások során is 
koncentráltak a játékosok. Talán több 
gólt is lőhettünk volna, de a Ljubljana 
kapusa remekül védett.”
Pénteken a Villach ellen talán még 
a klagenfurtinál is komolyabb erő-
próba vár a fehérváriakra. „Láttam a 
Villach legutóbbi mérkőzését. Hatalmas 
fegyvertény, hogy a tavalyi második, 
a Bajnokok Ligájában induló Znojmót 
6-0-ra le tudták győzni. A legjobbunkat 
kell nyújtani, hogy legyőzzük őket!”- 
vélekedett Laporte, majd kitért a 
szombati rivális Dornbirn együt-
tesére is: „Egy olyan csapat, amelyik 
mindig képes meglepetést okozni, 
nagyon veszélyes ellenfél. Nálunk 
mindenki egészséges, készen állunk. 
Mindent megteszünk majd azért, hogy 
hatpontos hétvégét zárjunk, amivel 
megalapozhatnánk az előttünk álló 
ötmérkőzéses sorozatot, amiből négyet 
idegenben játszunk.”
A Fehérvár AV19 jelenleg hetedik a 
tabellán, két győzelemmel könnyen 
az élmezőnyben találhatja magát a 
csapat.
A pénteki és – a vendégek kérésé-
re – a szombati találkozó egyaránt 
este negyed nyolckor veszi majd 
kezdetét.
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Justin Edwards (fehér mezben) az Alba egyik legjobbja volt a Kecskemét ellen: a kanadai 
hátvéd tizennyolc ponttal, négy lepattanóval és öt gólpasszal járult hozzá a győzelemhez

Jó úton az Alba
Németh ZoltáN

Magabiztos győzelemmel folytatta a felké-
szülést az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata, 
mely hazai pályán huszonnégy ponttal győzte 
le a szintén élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt 
gárdáját. A találkozót egyelőre még csak a 
lelátótól követte Keller Ákos, ám a válogatott 
center hamarosan bekapcsolódik a csapat 
munkájába.

A válogatott sikeres Európa-bajno-
ki selejtezője utáni pihenőjét töltő 
Keller Ákos még csak a hivatalos 
csapatfotózáson öltötte magára 
régi-új klubja mezét, a csapat 

Mayer Szabina megsérült

Az Alba Fehérvár KC válogatott beállója a Vistal 
Gdynia elleni találkozó elején sérült meg. „Ez a 
lengyelországi túra felemásra sikeredett – mondta 
Mayer Szabina. – Egyrészt győztünk, ami nagyon 
fontos, viszont sajnos megsérültem, elszakadt a 
keresztszalagom.” 
Ez a fajta sérülés nagyjából féléves kihagyással jár, 
így Szabina leghamarabb jövő tavasszal állhat a 
csapat rendelkezésére.
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Biljana Bandelier nem tudott hibázni: Lengyelországban 
minden lövéséből gól lett

A java csak most jön!
kaiSeR tamáS

A hazai pályán aratott tizenegy gólos sikert követően idegenben 
tízzel nyert az Alba Fehérvár KC a Vistal Gdynia ellen az EHF-ku-
pa első kvalifikációs körében. A csapat egyik legjobbja a hét 
lövésből hét gólig jutó Biljana Bandelier volt. 

Tizenegy gólos hazai győzelem után utazott a 
Balti-tenger partjára, Gdyniába az Alba Fehérvár 
KC az EHF-kupa első kvalifikációs körében. 
Deli Rita gárdája végig vezetett a Vistal Gdynia 
otthonában, már a szünetben is hat volt, végül 
pedig tíznél állt meg a különbség. Ezzel össze-
sítésben huszonegy góllal bizonyult jobbnak a 
Fehérvár. 
A meccs egyik hőse a száz százalékos lőlapot 
produkáló, hétgólos Biljana Bandelier volt: „A 
hazai pályán aratott győzelem után tudtuk, hogy a 
lengyelek otthon jobbak lesznek, de nem akartunk 
nekik esélyt adni. Száz százalékot nyújtottunk, ez 
pedig látszott is: tíz góllal nyertünk.”  
A lehetséges ellenfelek közül a Gdynia volt a 
legerősebb, így Székesfehérváron kicsit tar-
tottak a Kobylińskával felálló együttestől. A 
párharc vége nagyon sima lett, így adja magát 
a kérdés: a Vistal volt ennyire gyenge, vagy az 
Alba ennyire jó már most? 
„Mindkettő igaz. Ez a lengyel csapat – amit nagyon 
tiszteltünk – nem képviseli azt a minőséget, amit mi. 
Az pedig látszik, hogy az idei Fehérvár jobb, mint a 
tavalyi! Minden posztra két jó játékosunk van, ebben 
előreléptünk, de a keményebb ellenfelek, a nehezebb 
meccsek csak most jönnek, mindjárt szombaton. A 
Dunaújváros ellen mindig harcos meccset játszunk, 
most is erre számítok. Az új játékosaink lehetnek a 
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fegyvereink ellenük, hiszen még nem ismerik őket. 
Ezt a lehetőséget is ki kell használnunk! De bízom a 
jó védekezésünkben is, aminek milyensége függ attól 
is, hogy ők milyen taktikával állnak fel ellenünk. A 
legfontosabb, hogy az első perctől kezdve harcoljunk 
a győzelemért!” 
Biljana Bandelier szerint tehát a nyáron erősebb 
lett a csapat. A legnagyobb előrelépést abban 
látja, hogy sokkal több idő jut a pihenésre meccs 
közben, hiszen minőségi játékosok ülnek a 
padon is: „Nagyon jó, hogy minden posztra van leg-
alább két játékosunk, ezáltal sokkal jobban rotálható 
a keret. De úgy érzem, jobbak lettünk védekezésben 
is, sokat erősödtünk hátul. Taktikailag olyan nagyon 
sokat nem változtattunk, hasonló elemeket haszná-
lunk, mint tavaly. De valóban abban léptünk előre, 
hogy többen vagyunk, többet tudunk pihenni, és ha 
valaki lejön, akkor a helyére ugyanolyan minőségű 
játékos tud beszállni a meccsbe.” 
Hogy ez a magyar mezőnyben mire lesz elég, 
ahhoz jó támpontot nyújthat a szombaton 18 
órakor kezdődő dunaújvárosi megyei rangadó.

munkájába várhatóan szeptember 
végén kapcsolódik be. A Fehérvár-
ra három év szolnoki kitérő után 
visszatérő Keller Ákos komoly 
célokat tűzött ki maga elé.
„Szeretném folytatni az elmúlt évek 
eredményeit és egy újabb aranyat 
nyerni, immár az Alba játékosaként! 
Mindenképpen aktív és hasznos tagja 
akarok lenni a csapatnak, többet 
szeretnék vállalni, mint Szolnokon 
tettem. Vissza akarok térni a régi Kel-
ler Ákoshoz, aki nem csak brusztolt, 
de kosarakat is szerzett!”
A szerdai, KTE-Duna Aszfalt 
elleni felkészülési mérkőzést nem 

csupán Keller Ákos hagyta ki, a 
kecskemétiek ellen az egyaránt sé-
rült Winston Shepard és Brandon 
Taylor sem lépett pályára. Távollé-
tükben is jól kezdett az Alba. Dzu-
nics mester tanítványai érezhe-
tően igyekeztek magas sebességi 
fokozatban tartani játékukat, ami 
nem is ízlett igazán a kecskeméti-
eknek. A különbség tizenöt pont 
környékén állandósult, az Alba vé-
dekezése kiválóan működött, elöl 
pedig az Edwards-Lóránt-Farr-trió 
vezetésével jöttek a pontok.
Az első félidőben mindössze 26 
pontot kapó Alba a térfélcsere 

után sem vett vissza a tempóból, 
igaz, a harmadik negyedben egy 
picit több hiba csúszott a játékba. 
Ezt kihasználva a 25. percben tíz 
pontra feljött a KTE, de a hazaia-
kat nem sikerült kizökkentenie a 
ritmusból. A negyedik negyedet 
már huszonegy pontos előnnyel 
kezdték Tóth Péterék, a végén pe-
dig huszonnégy pontos győzelmet 
ünnepelhettek: 81-57 lett a vége.
A két csapat hamarosan újra 
farkasszemet nézhet, szeptember 
24-én este hét órától Kecskemé-
ten játszanak újabb felkészülési 
mérkőzést.
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Az idei évben rengeteg hasonló képpel bővült az ARAK dicsőségtáblája, Tölgyesi Előd, az Után-
pótlás-akadémia vezetője elégedetten értékelte lapunk számára a szabadtéri szezont

Eredményes szezont zárt az ARAK
Németh ZoltáN

A szabadtéri atlétikai szezon zárásához köze-
ledve egyértelműen kellemes emlékeket őriz-
hetnek az elmúlt hónapokról az ARAK-nál. Az 
utánpótlás-akadémia fiatal versenyzői remek 
eredményekkel örvendeztették meg a várost, 
tették ezt nemcsak a hazai, de a nemzetközi 
színtéren is.

Lapunk kérésére az ARAK Után-
pótlás-akadémia vezetője, Tölgyesi 
Előd értékelte a fiatal atléták sza-
badtéri szezonját.
„Az Utánpótlás-akadémián pallérozó-
dó fiataljaink nagyon jó évet zártak, a 
májustól szeptemberig tartó szabadtéri 
szezon bajnokságain a helyezéseket 
és az érmeket tekintve is számszerű 
az előrelépés. Nagyon fontos volt szá-
munkra ez az esztendő, hiszen páros 
év lévén komoly nemzetközi versenye-
ket rendeztek. A junior világbajnoksá-
gon egy, az ifjúságiak Európa-bajnok-
ságán pedig négy atléta képviselte az 
ARAK-ot, ami igazolta azt az elképze-
lésünket, hogy az akadémia révén a 
fiatal versenyzőink képzésére fektetjük 
a hangsúlyt.”
Természetesen vannak olyan terü-
letek, ahol az akadémia szeretne 
előrelépni, igaz, ez nem csupán az 
ARAK vezetőitől függő kérdések.
„Felnőttkorba érve sajnos nem tudjuk 
megtartani a versenyzőinket, emi-

Nemzetközi Enthroners

Amerikai és holland légiósok a koronázóváros szívében

Könnyed Balázs-siker Fehérváron

Balázs Attila nem talált legyőzőre

SomoS ZoltáN kaiSeR tamáS

Mernek nagyot álmodni – mondja a Fehérvár 
Enthroners elnöke, Márkus Péter, és valóban 
úgy tűnik, merészek a célok a város amerikaifo-
ci-csapatánál. 

Ehhez persze kell az önkormány-
zat maximális támogatása, ami 
elsősorban Magyarország első 
sportágspecifikus stadionjának 
létrehozásában nyilvánult meg. A 
Takarodó úti First Field kulisszái 
pedig profi csapatért kiáltanak, 
s ha az nem is lesz egyhamar az 
Enthroners, már dicsekedhet vele, 
hogy vannak amerikai játékosai. 
Szerdán írta alá szerződését Jebrai 
Regan és Antonio Roane, akik egy-
fajta missziót is teljesítenek, hiszen 

Egyesben magyar győzelem született a 
székesfehérvári Men’s Futures Nemzetközi 
Tenisztornán.

Balázs Attila könnyedén, mind-
össze egy szettet veszítve jutott 
be a Men’s Futures Nemzetközi 
Tenisztorna döntőjébe. A vasárnapi 
fináléban az ötödik helyen ki-
emelt szlovák Fabian Patrik volt az 
ellenfele, de Balázs ellen neki sem 
volt ellenszere. A magyar teniszező 
az első játszmát nagyon simán, 
6-1-gyel hozta, és a másodiknak is 
csak az eleje volt szoros. De amint 
Balázs elvette ellenfele adogatását, 
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nem volt megállás, 6-3 lett a szett 
vége, ezzel pedig visszatérése óta 
zsinórban harmadik tornagyőzel-
mét aratta a még mindig csak 26 
esztendős játékos. 
Balázs Attila a legfrissebb világ-
ranglistán 199 helyet előreugorva a 
677-ik helyen áll. Mint mondja, az 
a célja, hogy minél hamarabb visz-
szakerüljön a legjobb 150 közelébe, 
ahol pályafutása során már járt: 
2010 októberében 153-ik volt. 
A párosoknál is volt magyar a 
döntőben, a Borsos Gábor–Kellner 
Ádám-duó azonban 3-6, 6-3, 1-10-
zel alulmaradt az osztrák Pascal 
Brunner és Lucas Miedler alkotta 
kettőssel szemben.
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játékukkal még vonzóbbá tehetik a 
sportágat a fiatalok számára. Nem 
mintha baj lenne a népszerűséggel, 
amikor a két amerikai (és velük a 
két, szintén most igazolt holland 
srác) az Országalmánál vett részt 
fotózáson, iskolások csoportja érke-
zett, hogy kicsit dobálgassa velük a 
tojáslabdát, és elkészülhessenek az 
első közös képek is. 
Az Enthroners október 8-án a di-
vízió I-be jutásért játszik osztályo-
zót, s bár azon a meccsen még nem 
szerepelhetnek az újak, hosszabb 
távon velük már elérhetőnek tűnik 
a HFL, vagyis a magyar csúcsliga 
is. Most szombaton pedig az onnan 
verbuvált magyar válogatott játszik 
a Takarodó úton, az ellenfél Len-
gyelország lesz.
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att nem lehetünk elégedettek. Arra 
neveljük az atlétáinkat, hogy a sport 
mellett a tanulásban is helytálljanak, a 
továbbtanulás miatt pedig sokan eliga-
zolnak más klubokhoz, olyan városok 
egyesületeihez, ahol a tanulmányaikat 
folytatják. Jelenleg profi státuszú 
élsportolója nincs a klubnak, egy olim-
piai évben pedig a megítélés olimpiai 
szemüvegen át történik. Természete-
sen nagyon örülnénk neki, ha olimpiai 
szereplésre esélyes atlétáink lennének, 
a mostani fiataljaink között vannak 
többen is, akik négy vagy nyolc év 
múlva akár ott is lehetnek a játékokon. 
Nagyon fontos lenne őket megtartani, 
hogy az ARAK és Székesfehérvár 
képviseletében versenyezzenek majd. 
Ez a nagy célunk a jövőre nézve!”
A közelebbi jövőt nézve néhány 
atlétának még akad feladata: a 
serdülőknek szeptember 24-én 
válogatott viadalt rendeznek 
Nagyszombaton. Az öt ország rész-
vételével megrendezésre kerülő 
eseményre hat ARAK-os atléta 
vívta ki a jogot a részvételre. A lá-
nyok közül Endrész Klaudia távol- 
ugrásban, Takács Boglárka 4x100 
méteren, a fiúk közül Kovács 
Mátyás 100 méteren, Bodó Barna-
bás 1000 méteren, Tímár Gergő 
rúdugrásban, Gombolai Balázs 300 
méteres gátfutásban öltheti magára 
a címeres mezt.



32 2016. szeptember 22.FehérVár hirdetes


