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Keleti Városközpont
Molnár Tamás
Bemutatkozó lakossági fórumot tart november 
17-én, hétfőn 17 órától a 4. számú választókerület 
képviselője a Jáky József Tagintézményben, a 
Deák Ferenc utca 11. szám alatt. A fórum vendége 
lesz Cser-Palkovics András polgármester, Bozai 
István városgondnok, Kovács Zsolt rendőrkapi-
tány és Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője.

Szedreskert–Feketehegy–Szárazrét
Szigli István
November 18-án, pénteken 12 óra 30 perctől 14 
óráig fogadóórát tart a 9. számú választókerület 
képviselője a Farkasvermi út 40. szám alatt.

Almássy-Fáy-telep, vezér és író utcák
Deák Lajosné
November 20-án, csütörtökön 17 órakor lakossági 
fórumot tart a 11. számú választókerület képvise-
lője a Hétvezér Általános Iskolában (Hétvezér tér 
1.). A fórum vendége lesz Cser-Palkovics András 
polgármester, Bozai István városgondnok, Kovács 
Zsolt rendőrkapitány, Nagy Zsolt, a Közlekedési 
Iroda vezetője és Steigerwald Tibor, a Depónia 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Képviselői 

programok

A Saára Gyula útfelújítási program 

keretében befejeződött múlt hét 

szerdán ötszáz négyzetméter járda 

és hétszáz négyzetméter parkoló 

burkolása a Tóvárosban.

A Hosszúsétatéri Óvoda melletti 
járdaszakasz és a Széchenyi utca 
47–51. mögötti parkolók újultak 
meg 11,5 millió forint értékben. 
A város takarékos gazdálkodá-
sának és a kormányzati adósság-
konszolidációnak köszönhetően 
Székesfehérvár városrészeiben 

Székesfehérvár Önkormányzata hagyomá-

nyosan minden évben ünnepséget szervez 

a szociális munka napja alkalmából. A város 

fenntartásában működő szociális intézmé-

nyek vezetőit, munkatársait ezúttal is Cser-

Palkovics András polgármester köszöntötte 

a Hiemer-ház házasságkötő termében. 

Székesfehérvár polgármestere az 
ünnepségen jelentette be, hogy 
tízezer forint értékű béren kívüli 
juttatásban részesül minden olyan, 
városi alkalmazásban álló szociális 

Lábunk alatt sík a tér A szociális munkásokat ünnepelték
Nagy ZoltáN Péter stefkó krisZtiNa

A Széchenyi utcában nemcsak a parkolás, de a gyalogos közlekedés is bizton-
ságosabb lett A „Pro Caritate Albae Regiae” díjat idén Lajkó Csaba kapta

dolgozó, akinek a fizetése nem éri 
el a bruttó százhatvanezer forin-
tot. A plusz összeget november-
december fordulóján kapják majd 
meg az érintettek.
Az ünnepségen adták át a 
város által alapított „Pro Caritate 
Albae Regiae” díjat Lajkó Csaba 
ultramaraton futónak, aki a hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csopor-
tok segítése és az esélyegyenlőség 
megteremtése érdekében Székes-
fehérváron végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréséért vehette 
át a város díját. 
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A város vezetőinek szándéka az önkor-

mányzati bizottságok összeállításakor 

az volt, hogy minden olyan szervezet, 

amely elindult az önkormányzati 

választáson és listát állított – attól 

függetlenül, hogy szerzett vagy nem 

szerzett mandátumot – legyen részese 

a város működtetésének. Így a szakmai 

bizottságokban számukra külső szakértői 

helyeket ajánlottak fel.

A polgármester javaslatát a Fidesz 
frakció megtárgyalta, jónak találta 
– mondta el Horváth Miklósné 
frakcióvezető.
Felmerül a kérdés: hogy fogadta 
a javaslatot az ellenzék? Jávor 
Sándor, a Demokratikus Koalíció 
városi elnöke egy szóval válaszolt: 
Felháborító. Majd kifejtette: 
„Elfogadhatatlan, hogy polgármester 
úr a bejutott ellenzéki pártok terhére 
tett gáláns ajánlatot olyanoknak, 
akik nem jutottak be a testületbe. 
Bizottsági helyeket kaptak olyanok 

Van aki egyetért, van aki kevésbé
sZabó Petra is, akik mindössze kétszáz szavaza-

tot kaptak, míg az a párt, amelyik 
kétezer szavazattal jutott be az 
önkormányzatba, csak két bizottsági 
helyet kapott.”
A Jobbik városi elnöke, Horváth-
Tancsa Ágnes szerint túl sokan 
vannak a bizottságokban. Arány-
talannak tartja, hogy az „önkor-
mányzat kiterjesztése” címszó alatt 
biztosított a Fidesz külsős helyeket. 
Alapvetően a bizottsági struktú-
rával meg van elégedve a Jobbik, 
annak kifejezetten örülnek, hogy a 
közbiztonságra bizottsági szinten 
is figyelmet fordítanak, bár ez az 
MSZP kezdeményezése volt.
A Civil Mozgalom képviseletében 
Fertő László szerepel az egyik bi-
zottságban. Szerinte a közös munka 
eredménye a fontos, így örömmel 
vesz részt a Humán Közszolgálati 
Szakbizottság munkájában.
Az MSZP részéről két észrevé-
telt osztott meg lapunkkal a párt 
alelnöke: „Korrekt a hozzáállás, hogy 
mindenki kapjon lehetőséget, ám az 

elosztás nem arányos. A szavazások 
eredményét kellett volna matematikai 
alapon kiszámítani.” – mondta el 
Szabó Gábor.
A Válasz egyesülettől pozitív válasz 
érkezett: Juhász László szerint elfo-
gadható és megfelelő ez a rendszer.
Mező Balázs Béla kettős érzés-
sel fogadta a bizottsági helyek 
elosztását. Egyrészt megnyug-
vással fogadta, hogy ő is helyet 
kapott, másrészt a Jobbikból túl 
sokan szólnak bele a bizottságok 
munkájába. A Nyugodt Hétköznap 
szerint a polgármester túlértékelte, 
túlhonorálta a Jobbik 6,1%-os 
eredményét.
Bialkó László az LMP-t képviseli 
külsősként az egyik bizottság-
ban. A felkérést azért fogadták 
el, mert az LMP ügyek mentén 
eddig is együtt tudott működni 
azokkal, akik erre nyitottak voltak, 
másrészt így valamilyen szinten 
pártjuk is képviselni tudja válasz-
tóinak akaratát a várost érintő 
ügyek intézése során.

összesen százezer négyzetméter 
útfelület és járda újult meg az 
elmúlt két esztendőben.
A városrész képviselőjeként is 
örülök, hogy sikerült elindítani 
a Saára Gyula-programot, és 
ezáltal a Tóvárosba is jelentős 
forrásokat hozhattunk a lakók 
mindennapjait segítő beruházá-
sokra – mondta a járdaátadáson 
Mészáros Attila alpolgármester. 
A felújítás során elkészültek 
a vízelvezetők, vízelnyelők is, 
azokat bekötötték, így biztosí-
tottak balesetmentes közlekedési 
lehetőséget a téli időszakra.
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Bár soha ne történt volna meg, 
de mindkettő megtörtént. A 
Szarajevóban eldördült fegyver, 
mint casus belli, háborúra okot 
adó esemény indította el egy 
hónappal később azt a világ-
égést, ahol tizenötmillió ember 
halt meg. A „villámháborúból” 
Magyarország szeretett volna 
kimaradni. A magyar mi-
niszterelnök volt az egyetlen 
európai államférfi, aki szót 
emelt a háború ellen, de éppen 
azok a nemzetiségi politikusok 
szavazták le, akik később a 
győztesek között tündököltek, és 
vezették félre a világ közvé-
leményét Magyarországgal 
kapcsolatban – írta egy köny-
vében Charles Tisseyre francia 
parlamenti képviselő.
Hazánk csapatai gyakorlatilag 
soha nem hagyták el az orszá-
got, hiszen annak területét, 
határait védték, elsősorban a 
romániai területszerzés miatt. 
A magára maradt Tisza István 
kénytelen volt fegyverkezni, 
hogy az ország egységét meg-
védje. Száz esztendeje annak, 
hogy a kegyetlen háború elkez-
dődött és négy évig tombolt.
Hetven éve annak, hogy a 
megcsonkított Magyarországról 
megkezdték a zsidó emberek 
deportálását. Bár hazánk is 
megalkotta – hasonlóan a többi 
európai országhoz – zsidótör-
vényeit, de azokat igyekezett 
nem alkalmazni. A magyar 
emberek befogadók Szent István 
óta, ezért érthető, hogy nem 
nézték jó szemmel a zsidókat 
hátrányosan megkülönböztető 
törvényeket. Amíg például 
Franciaország államfője, 
Pétain marsall saját elhatá-
rozásból szigorította a francia 
zsidótörvényt 1940-ben, addig 
a német bevonulásig a magya-
rok védték zsidó honfitársaikat. 
1944-ben megroppant ez a vé-
delem, és az emberiség szégyene 
Magyarországon is úrrá lett.
Két évforduló, két emlék, ami 
kitörölhetetlen nyomot hagyott 
a Kárpát-medencében és annak 
népeiben.                             nzp

Kitörölhetetlen 
nyomok

Emlékműavatással, kiállítással vala-

mint színpadi műsorral emlékezett 

meg a város a holokauszt hetvenedik 

évfordulóján a második világháború-

ban elhurcolt áldozatokról.

Az ünnepségsorozat váro-
sunkban emlékműavatással 
kezdődött. Paulikovics Iván 
szobrászművész alkotását a 
Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetségének ügyvezető 
igazgatója, Kunos Péter, a Szé-
kesfehérvári Zsidó Hitközség 
elnöke, Neubart István és a város 
polgármestere közösen leplezte 
le az Óvoda utcában. Cser-
Palkovics András szerint ez az 
emlékmű arra figyelmeztet, hogy 
a békesség útján járva minden-
ki kötelessége a gyűlöletkeltés 
elutasítása. „A XX. században 
az ordas eszmék kísértetként 
járták be Európát, a nácizmus 
és a kommunizmus megszál-

Holokauszt emléknap Székesfehérváron
Novák rita

Paulikovics Iván alkotása az 
Óvoda utcában állít emléket a 
holokauszt áldozatainak

lottjai egyaránt embertömegek 
szállítóeszközeként használták 
a marhavagonokat, melyekkel 
fogolytáborok poklába szállítot-
ták a sokmillió áldozatot, köztük 
a háromezer fehérvári zsidó 
polgárt is.”
A MAZSIHISZ ügyvezető 
igazgatója szerint „Ma már 
felfoghatatlan, hogy lehet-e 
olyan erős az ékszerek, a pénz, a 
mások vagyona utáni vágy, hogy 
napokon belül utánuk nyúljanak 
mohó kezek, itt Székesfehérváron 
is.” – hangsúlyozta Kunos Péter, 

aki szerint mindez több mint 
antiszemitizmus: „állatias, borult 
elméjű mohóság.”
Az emlékezés délután a Vörös-
marty Színházban folytatódott, 
ahol megnyitották a Tarján 
Hédi képeiből álló kiállítást, 
majd komolyzenei és irodalmi 
összeállítással zárult a program-
sorozat. Az első felvonásban 
a Vörösmarty Színház szín-
művészeinek tolmácsolásában 
részletek hangzottak el Gergely 
Anna monográfiájából, amely a 
Fejér megyei és székesfehérvári 
zsidóság sorsát, a hetven évvel 
ezelőtt történt eseményeket 
jeleníti meg az emberi sorsokon 
keresztül. Ezt követően két 
ősbemutatóra került sor. Hajdu 
András Izrael–díjas, magyar 
származású, nemzetközileg 
ismert és elismert zeneszerző két 
művét Magyarországon először 
hallhatta a közönség a Hermann 
László Kamarazenekar tolmá-
csolásában.
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Az MTA felhívásához kapcsolódva 

tartott az Óbudai Egyetem nemzetközi 

konferenciát és szimpóziumot múlt 

héten a Városháza Dísztermében. A 

program délután szekcióülésekkel 

folytatódott.

Nemzetközi konferenciát és 
szimpóziumot tartott az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kara a Városháza Dísztermében 
a múlt héten szerdán. A „New 
Faculty–New Ability” című 
eseményt Györök György dékán 
nyitotta meg. Beszédében kiemel-
te, hogy az informatikát és annak 
határterületeit érintő konferencia 
fontos állomása a nemzetközi 
nyitásnak. Mint mondta, ennek 
kettős haszna van, hiszen azon 
kívül, hogy mások szaktudásába 
is betekintést nyerhetnek, ők is 
megmutathatják, mit tudnak.
A résztvevőket Mészáros Attila 
alpolgármester köszöntötte. 

Új kar, új lehetőségek
Heiter DáviD tamás

A műszaki tudás elengedhetetlen a székesfehérvári cégeknek

Kiemelte, hogy Székesfehérvár-
nak – ipari város lévén – fontos 
lépés volt a műszaki kar meg-
alakulása. Szavai szerint a július 
1-jén megalakult Alba Regia 
Műszaki Karral régi igénynek 
sikerült eleget tenni, mert az or-
szág második legnagyobb iparral 

rendelkező térségében a műszaki 
tudás elengedhetetlen az itt dol-
gozó cégeknek. Mészáros Attila 
hozzátette: a kar megalakulásával 
elsősorban a hallgatók profitál-
nak, akik itt, Székesfehérváron 
is tudnak munkahelyet találni az 
egyetem elvégzése után.
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Programok 

aZ olDalPárt

sZerkesZtette:

látráNyi viktória

Kézműves programok
Az ünnepi készülődés jegyében 
kézműves foglalkozásokra várják a 
gyermekkönyvtárba az érdeklődő-
ket. November 22-én adventi nap-
tárt és üdvözlőlapot készíthetnek az 
Oskola út 7. szám alatti épület első 
emeletén a kicsik. A foglalkozás to-
vábbi részleteiről a gyermekkönyv-
tár elérhetőségein és a www.vmk.hu 
honlapon tájékozódhatnak.

IKARUS +
Egy nagy családhoz tartozunk – ami a 
könyvből kimaradt címmel november 
22-én 15 órakor beszélgetés kezdődik 
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban 
Szőnyegi Hajnalka „Ikarusz szárnyai” 
című könyvéről és a régi gyárról. A 
programon bemutatnak még publiká-
latlan képeket, valamint lesz dedikálás 
és könyvvásár is. A program vendége 
Szőnyegi Hajnalka író, Warvasovszky 
Tihamér korábbi polgármester és a 
gyár egykori dolgozói.

A Prospero Színkör az évezred első 

színházi műhelye volt Székesfehérvá-

ron. Céljuk ma sem más, mint hogy 

évadonként legalább egy egész estét 

betöltő előadást állítsanak színpadra, 

és állandó játszóhelyként működ-

jenek. Guy Foissy Két páros című 

darabját láthattuk a Szabadművelő-

dés Házában.

Micskó Zoltán rendezéseiben 
megszokhattuk, hogy egészen 
különlegesen nyúl hozzá a 
párkapcsolatokhoz. Ezúttal sem 
történt másképp. Tudatosítja 
bennünk, hogy az emberfiának 
soha nem jó egyedül. Kell egy 
társ, akivel együtt álmodozhat, 
tervezhet közös jövőt, szoli-
dat vagy nagy ívűt egyaránt. 
Bizonyosak lehetünk benne, 
hogy Guy Foissy darabja hoz-
zásegíthet bennünket ahhoz, 
hogy megértsük, ketten mindig 
minden könnyebb, s nem 

Két páros a Szabadművelődés Házában
vakler laJos

Két szerető szív: Piber Patrícia és 
Kós Mátyás

Házassági hirdetés: Tóth Tímea és 
Solymossy Zoltán

feltétlenül csak azért, mert az 
élet tündérmese. Ha megtaláljuk 
az igazit, sugallja a szerző, lehet 
az rémálom is, ami az otromba 
valóság ártatlan és bűnös módo-
zatait mutatja meg nekünk.

Micskó Zoltán gondolkodó 
színpadot mutatott nekünk, 
ahol Kós Mátyás, Piber Patrícia, 
Solymossy Zoltán és Tóth 
Tímea is lubickolhatott szere-
pében.
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Pénteken tartották Budapesten a 

Magyarság Házában a XIII. Országos 

Kegyeleti Konferenciát, ahol téma 

volt a fehérvári Árpádház-program és 

a Nemzeti Emlékhely.

A Corvin Teremben megren-
dezett konferenciát a Nemzeti 
Örökség Intézete szervezte, 
melynek elnöke, Radnainé 
Fogarasi Katalin kiemelte, 
közös feladatunk és felelőssé-
günk biztosítani, hogy a jövő 
nemzedékek is megismer-
hessék történelmünk fontos 
emlékhelyeit.
Cser-Palkovics András pol-
gármester beszédében felhívta 
a figyelmet arra, hogy míg 
négy évvel ezelőtt a megkér-
dezettek tíz százaléka, addig 
a legfrissebb felmérés szerint 
már harminc százaléka tartja 
fontosnak a fehérvári Nemzeti 
Emlékhely kérdését. „A székes-
fehérvári Nemzeti Emlékhely 

egy olyan szakrális hely, amihez 
a magyar történelem meghatá-
rozó, fontos eseményei kötődnek 
hosszú évszázadokon keresz-
tül. Ezt ismerte el a kormány 
tavaly augusztusban, és fogadta 
el az Árpádház-programot.” – 

mondta beszédében Cser-Pal-
kovics András.
A konferencia fővédnöke, Pintér 
Sándor belügyminiszter felhívta 
a figyelmet, hogy történelmünk 
neves személyeinek és ismert 
helyszíneinek emlékét meg 

kell őrizni a jövő nemzedéké-
nek, mert ha egy népnek nincs 
múltja, akkor jövője sem lesz. 
A konferencián Székesfehérvár 
rangjához méltóan képviseltette 
magát, és állt ki városunk törté-
nelmi súlya mellett.

Nagy ZoltáN Péter

Kegyelet és Árpádház-program

aZ oldalt

sZerkesZtette:

látráNyi Viktória

Programok
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Programok 

az oldalpárt

SzerkeSztette:

látráNyi viktória

Kézműves programok
Az ünnepi készülődés jegyében 
kézműves foglalkozásokra várják a 
gyermekkönyvtárba az érdeklődő-
ket. November 22-én adventi nap-
tárt és üdvözlőlapot készíthetnek az 
Oskola út 7. szám alatti épület első 
emeletén a kicsik. A foglalkozás to-
vábbi részleteiről a gyermekkönyv-
tár elérhetőségein és a www.vmk.hu 
honlapon tájékozódhatnak.

Színielőadás
Guy Foissy: Két páros című elő-
adásával készül a Prospero Színkör. 
„Nem jó az embernek egyedül. Ha 
végre megtaláljuk az igazit, az élet 
lehet tündérmese vagy rémálom – 
tetszés szerint. Itt és most bemutatjuk 
az otromba valóság és a macskák 
elleni küzdelem ártatlan és bűnös 
módozatait.” – olvasható a darab 
ismertetőjében. Az előadásnak a 
Szabadművelődés Háza ad otthont 
november 22-én 20 órától.
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Lead

Szöveg

A két páros - Prospero Színkör

Árpád-ház program

Képalá

vakler laJoS

Nagy zoltáN péter

Képalá

Lead

Szöveg

Vakler lajos

A két páros – Prospero Színkör

1400 leütés
Fotó: Kiss László

Hőseink emléke sose halványulhat el, hogy tetteik mindig példaként állhassanak az utókor előtt – mondta Pintér Sándor belügyminiszter
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Spiclik, betörők, orgazdák, katonai 

titkosszolgálat és a legmagasabb 

állami körök övezik a Seuso-kincs 

kalandos útját. Dézsy Zoltán oknyo-

mozó riporter, rendező húsz éve 

eredt e rejtélyek nyomába. Számára 

ez már nemcsak egy egyszerű ügy. 

Mint mondja, olyan, akár  egy jó 

könyv, amit nem lehet letenni. Dézsy 

az apró mozaikok összerakása során 

több megállapítást is tett. Következő 

filmjében tervezi megkeresni a felté-

telezett gyilkost. Másrészt azt állítja, 

hogy a mai napig vannak itthon 

olyan tárgyak, amik a Seuso-kincshez 

tartoznak. 

„Körülbelül húsz éve foglalkozom 
az üggyel, ami több is nekem, 
mint egy ügy. 1992-ben kezdtem 
barátkozni a Seuso-film gondo-
latával, de a forgatásra később, 
1995-96-ban került sor, majd 
először 1997 őszén mutatták 
be a dokumentumfilmet. Éve-
kig kerestem a koronatanúkat, 
kapcsolatba kerültem az illegális 
műkincs-kereskedelemben érintett 
orgazdákkal is. A Seuso-kincsek 
útját végigkíséri a honvédség és a 

Megoldódhat a Seuso-rejtély?

Dézsy Zoltán húsz éve megszállottan foglalkozik a Seuso-kincs történetével. 
Az eredményekről a jövő év elején bemutatásra kerülő filmjében számol be. 

Itthon is lehet olyan tárgy, ami a kincshez tartozik

„Lappanganak még az országban Seuso-tárgyak” 

katonai titkosszolgálat. Nem titok, 
hogy a kutatást nem hagytam 
abba, hiszen ez az ügy olyan, mint 
egy jó könyv, nem lehet lerakni 
addig, amíg a végére nem ér az 
ember.” – mesélte Dézsy Zoltán 
a most készülő filmje kapcsán. A 
megoldáshoz ezúttal talán még 
közelebb került az oknyomozó 
riporter.
„Tizenvalahány év munkája 
után tudtam nagyon jó, közeli 
kapcsolatba kerülni egy tanúval. 
Ő nagyon fontos szereplője az ügy-
nek, az a személy, akit megkértek 
a nyolcvanas években, hogy vigye 
ki az országból a kincseket Bécsbe. 
Elmondása szerint egy budai, 
Retek utcai lakásba kellett felmen-
nie, ahonnan el kellett vinnie a 
tárgyakat. Ebben a lakásban ott 
volt a negyven valahány tárgy is. 
A tanúm állítása szerint a tárgyak 
a Seuso-kincshez tartoznak. 
Történetünk hősét megkérte egy 
úriember, egy gyűjtő, hogy a kész-
letet vigye ki az országból.” – tárta 
elénk a szövevényes ügy újabb 
mozaikjait Dézsy Zoltán.

Dézsy Zoltán kutatása során 
arra a következtetésre jutott, 
hogy a titkosszolgálatnak, 
pontosabban a katonai elhárí-
tásnak köze lehetett az 1980 
decemberében leszerelés előtt 
álló Sümegh József halálához. 
Úgy figyelhettek fel a kincsek-
kel seftelő katonára, hogy a 
leveleit elolvasták. A katonai 
elhárítás egyik besúgója egy 
műtárgyakhoz értő emberrel 
együtt kereste fel Polgárdi-
ban illetve Kőszárhegyen. A 
kiskatona nem gondolta, hogy 
az elhárítás pénzt akar csinálni 
külföldön az általa rejtegetett 
tárgyakból. Dézsy szerint ami-
kor Sümegh József és látogatói 
beléptek a kincseket rejtő Bor-
bély-pincébe, még egyikük sem 
tudta, mi fog ott történni. 
„Ami nekem eddig összeállt az 
elmúlt évek alatt a megismert 

információkból, abból az látszik, 
hogy a Borbély-pincében meghalt 
Sümegh József, akinek feltehe-
tőleg nem tervelték ki a halálát. 
Majd elvitték a tárgyakat a 
helyszínről a pápai laktanyába. 
Végül onnan Budapestre kerültek 
a kincsek az említett befolyásos 
úriemberen keresztül, annak Re-
tek utcai lakásába. A lényeg az, 
hogy egy honvédséghez köthető 
vonalon ment végig az egész, 
a katonai titkosszolgálaton és 
honvédségen keresztül. Akinek a 
Retek utcai lakásában a negyven 
valahány darab kincs volt, az 
több éven keresztül azon dolgo-
zott, hogy sikerüljön kicsempész-
ni a kincseket. Azt a tizennégy 
darabot sikerült is, amit az én 
tanúm vitt ki az országból. A 
többi darabról az a véleményem, 
hogy itt vannak Magyaror-
szágon. Ez a tanú mindent 

tud egyébként, és dolgozom a 
lelkén. Egy nagyon intelligens, 
világlátott, művelt ember, nem 
is akárki. Úgy gondolom, van 
egy nagyon határozott elképzelé-
se arról, hogy mennyit mondhat 
el a történetről. Másrészt a saját 
maga legendáját sem akarja 
porba tiporni. Ettől függetlenül 
látok szabad mozgásteret abban, 
hogy több tárgy is előkerüljön 
ezen a tanún keresztül. Úgy vé-
lem, ő vitte ki azokat a darabo-
kat, amik később felbukkantak a 
lordnál, sőt az sem kizárt, hogy 
nála is van tárgy. Úgy gondo-
lom, a mai napig lappanganak 
az országban Seuso-tárgyak, 
és a legtöbben tudják, mi az, 
ami náluk van. Eddig tart a 
történet, tovább nem mondha-
tom, mert dolgozom még rajta, és 
nem akarom a tanúimat nehéz 
helyzetbe hozni.”
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„Nem kell sok hozzá, csak egy 
pici szerencse, hogy közelebb 
kerüljünk az igazsághoz a 
Seuso-rejtély kapcsán. Előkerül-
het az a személy, aki kivitte az 
országból a kincseket. Ha halált 
okozó testi sértés miatt vesztette 
életét Sümegh katona, akkor 
lehet, hogy felvállalja tettét 
az a személy, aki feltehetőleg 
nem szándékosan, de elkövette 
ezt. Megpróbálom a következő 
filmemhez őt is felkutatni. Akkor 
pedig egy nemzetközi szenzáció 
előtt állunk, és a lordnak vissza 
kell szolgáltatni a kincseket!” – 
véli Dézsy Zoltán.

Folytatódik a Seuso-kedd. 
November 18-án 17 órától Hajdú 
Éva A Seuso-kincs című köny-
vének bemutatójára kerül sor. 
Beszélgetés is lesz a szerzővel, 
aki dedikálja kötetét.

Program-tipp
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Az érvényes jogszabályok értelmében 

akár egy két és fél éves gyermek 

is elkezdheti az óvodát, de ötéves 

koráig otthon is nevelheti a szülő. A 

küszöbön álló változásokra azonban 

érdemes idejében felkészülni!

A korábban tervezettel ellen-
tétben nem a 2014/2015-ös 
nevelési év első napjától, hanem 
2015. szeptember 1-től lép 
hatályba az a norma, ami fősza-
bályként írja elő a hároméves 
kortól  kötelező óvodáztatást. A 
jelenlegi jogszabályok szerint az 
óvodába hároméves korától jár-
hat a kisgyermek. Lehetőség van 
azonban arra is, hogy a harmadik 
életévének betöltése előtt elkezd-
je óvodás mindennapjait, ameny-
nyiben a felvételétől számított 
fél éven belül hároméves lesz, 
és ha van számára üres férőhely. 
A közoktatásról szóló törvény 
alapján jelenleg az óvodai ellátás 

Hány éves kortól kötelező az óvoda?
csabai DoriNa

Városrészenként eltérő a várható óvodáskorúak száma. Egyes óvodáknál ez 
okozhat a jövőben is nagyszámú túljelentkezést, de városi szinten elegendő 
férőhely lesz ősztől.

Európai Szociális
Alap

Figyelem!
A nagy sikerre való tekintettel már heti 
két alkalommal várja a mozogni vágyókat 
az Alba Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női klubja!
Pap Csilla lélekgyógyász hétfőn és pénte-
ken tartja jógafoglalkozásait a Fehérvári 
Civil Központban.

A foglalkozások időpontjai:
2014.11.21. péntek 17:00 óra
2014.11.25. kedd 17:00 óra
2014.11.28. péntek 17:00 óra

Helyszín:
Fehérvári Civil Központ (Rákóczi utca 25.)

A jógaórára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!

A rendezvény ingyenes.

NŐI KLUB
AZ ALBA PONT LISZI-BEN

ALBA PONT
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A program az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-
2013-0039 számú, Alba Pont-Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda létrehozása 
Fehérváron című projekt részeként valósul 
meg.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

igénybe vétele ötéves korig nem 
kötelező. Ötéves kor után, az 
óvodai nevelési év első napjától 
kezdődően legalább napi négy 
órában kell óvodába járni.
Az óvodába járási kötelezett-
ség 2015. szeptember 1-jétől 
megváltozik: már azoknak a 
kisgyermekeknek is óvodába kell 
járniuk, akik a nevelési év kezdő 
napja előtt, augusztus 31-ig be-

töltik a harmadik életévüket. Az 
a kisgyerek, aki bölcsődésként 
ünnepli a harmadik születésnap-
ját, a nevelési év végéig marad-
hat a bölcsődében. Ha a szülő 
óvodaköteles gyermekét nem 
viszi óvodába, szabálysértést 
követ el.
Aki három- és ötéves kora 
között nem szeretné óvodába 
járatni gyermekét, annak az 

óvoda vezetőjétől kell felmentést 
kérnie. Ezt akkor kapja meg, ha 
a gyermek családi körülményei, 
képességének kibontakoztatása 
vagy sajátos helyzete ezt indo-
kolja. 2015. szeptember 1-jétől 
a gyermek ötödik életévének 
betöltéséig a szülő kérelmére ezt 
a hatáskört a jegyző gyakorol-
hatja az óvodavezető valamint a 
védőnő egyetértésével.
Solymos Krisztina, a Polgármes-
teri Hivatal Oktatási Irodájá-
nak vezetője elmondta, hogy  
az előzetes becslések alapján 
az óvodaköteles kisgyerme-
kek számához viszonyítva az 
óvodai férőhelyek városi szinten 
megfelelő számban állnak majd 
rendelkezésre az új szabályozás 
bevezetése után is. Az önkor-
mányzat a Maroshegyi Óvodá-
ban két új csoportszobát tervez 
megépíteni. A férőhelybővítéssel 
a 2015/2016-os nevelési évtől 
további hatvan kisgyermek 
felvételére kerülhet sor. 
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Déri Jánossal – aki gépészmérnökből lett újságíró, műsorvezető, és aki fiatalon, negyvenegy éves korában hagyott itt 
bennünket – készíthette a Fehérvár Televízió első élő adását az MTV-nek

Fa Nándor és Gál József a Szent Jupát fedélzetén, akikért egész Székesfehér-
vár izgult, hogy sikeresen kerüljék meg a Földet

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Visszaemlékezésünket ott hagytuk 

abba, hogy a mi tévénk az első ká-

beltelevízió. Megírtuk, hogyan indult 

az első adás. De voltak a nyolcvanas 

években más elsőségek is!

Az egykori MHSZ (Magyar 
Honvédelmi Szövetség) tető-
terében már igen nagy rutinnal 
adta műsorait a Székesfehérvári 
Kábeltelevízió 1985-ben. A 
szerkesztőgárdát javarészt a Fejér 
Megyei Hírlap újságírói adták. 
Baranyi Pál irányítása mellett az 
akkori közélettel Pintér Antal 
(aki kiváló hangja miatt szinte 
az összes narrációt olvashatta), 
Móré Erzsébet, Peresztegi Fe-
renc, Szentkuti Eszter és Csathó 
Barna foglalkozott. A kultúrát 
Farkas Eszter tolmácsolta a 
nézőknek, miközben az akkor 
is dübörgő fehérvári sportéle-
tet Sipos József és Posch Ede 
kezelte. A központi televíziónak 
bedolgozó Miegend Árpád 
mellett megjelentek a megyei lap 
fotósai, Fási László és Gregority 
Antal, mint operatőrök. Az ő 
munkájukat segítette az első 
műszaki vezető, Szentgyörgyi 
Tamás és a lelkes autómosó, 
Szakonyi Győző. A hírlapos 
fotósokkal elő-előfordult egy-két 
bibi, mert nem tudtak mindig 
szakítani fényképész hagyomá-
nyaikkal. Bizony megesett, hogy 
a labdarúgó-mérkőzésen, amikor 
gólba tartott a labda, automa-
tikusan exponálni akartak, és 
ezzel megállították a felvételt. A 
tévések első csapatához tarto-
zott Tihanyi Tamás is, akinek a 
fehérvári televízió volt az első 
munkahelye, ám a munkafelvétel 
nem ment olyan egyszerűen: 
Baranyi Pál főszerkesztő egy 
kockás papírra írt igazolást, hogy 
a rendőrök nehogy közveszélyes 
munkakerülés miatt bevigyék.
1985-ben lett szállóigévé az 
„ámokfutás”, ami a tévés mun-
kára vonatkozott. Az volt a cél, 
hogy mindenhol ott legyen a 

Nagy ZoltáN Péter

Harmincéves a Fehérvár Televízió – 3. rész

fehérvári stáb, amit csak ámok-
futással lehetett elérni. Miköz-
ben idehaza normális mederben 
folyt az adáskészítés, egy stáb 
elszaladt Opatijába, hogy 1985. 
szeptember 26-án felvegyék, 
amint a Szent Jupát kihajózik a 

tengerre. Egy másik stáb pedig 
készült a Gibraltári-szoroshoz, 
hogy az óceán meghódításá-
nak első métereit felvegye. Fa 
Nándor és Gál József útjának ré-
szesei voltak a fehérvári tévések 

is Amerikában, Új-Zélandon és 
a Földközi-tengeren.
A heti két, majd három alkalom-
mal jelentkező műsorok készíté-
sére szépen ráállt a stáb, amikor az 
MTV Ablak című heti magazin-
műsorának főszerkesztője, Peták 

István a fehérvári tévéseket kérte 
fel az első vidéki helyszínű élő 
magazinműsor elkészítésére. Igen 
ám, de az a bizonyos tetőtéri he-
lyiség alkalmatlan volt erre, ezért 
a Fejér Megyei Hírlap Honvéd 

utcai szerkesztőségében rendezke-
dett be a fehérvári stáb. Feladatuk 
az volt, hogy hangban és képben 
készre kevert folyamot adjanak 
a budapesti közvetítőkocsinak. 
Az izgalom miatt nem kellett a 
szomszédba menni, de a legen-
dás személyiség, az Ablak egyik 
műsorvezetője, Déri János semmit 
nem bízott a véletlenre: az adás 
minden másodpercét megszer-
kesztette és vigyázta. Székesfehér-
váré volt az első vidéki televízió, 
amelyik az MTV-vel élő adást 
produkált 1986-ban, az 1981-ben 
indult Ablak című műsorban. 
Ekkor hárommillióra becsülték az 
Ablak nézőinek számát. Alaposan 
fel kellett készülni, ezért kora reg-
geltől gyakoroltuk a könnyed, lezser, 
derűsen vitriolos, spontán rögtönzött 
műsorvezetői átkötéseket, amelyek 
aztán szó szerint bekerültek az 
adásmenetbe – emlékezett vissza 
Csathó Barna újságíró.
A Magyar Televízióval történő 
együttműködés akkor kezdődött, 
és azóta is rendszeresen szállít 
anyagokat a Fehérvár Televízió a 
budapesti köztévének.
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sZerkesZtette:

látráNyi viktória

Az elmúlt években többek között a 

„Mentsük meg a férfiakat!” mozgal-

mat, a Magyar Rákellenes Ligát és az 

Országos Onkológiai Intézet munkáját 

támogatta a Movember Hungary 

adománygyűjtésével. A kampány-

ból befolyt összeget idén a Magyar 

Urológusok Társasága kapja, hogy 

egy PSA mérőműszert tudjanak venni. 

Székesfehérváron november 22-én a 

Petőfi Kultúrtérben rendeznek déltől 

A fehérvári szervezők mellé 
állt Dr. Barabás Tamás, a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház urológusa is. 
„Egyetértek a Movember céljaival, 
mert évente 1300-1400 férfi hal 
meg prosztatarákban. A szűrés 

Jótékony akció 
a férfiakért

Szombaton, a diabétesz világnapja alkalmából szűréseket, tanácsadásokat és 
előadásokat szervezett az ismét feléledő Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete a 
Fehérvári Civil Házban. Ezzel egy időben a humán szolgáltató és a népegészség-
ügyi szakszolgálat vizsgálatokat tartott a város több nagyáruházában.        nzp

Ha nem figyelünk, a cukor öl!

A „Z generáció a biztonságos szexről” plakátverseny győztese az Árpád 
Szakképző Iskola és Kollégium „69” nevű csapata. A kiállítás november 29-
ig tekinthető meg a buszpályaudvar épületében.                            H.D.T.

Plakátverseny középiskolásoknak 

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
POLLENALLERGIA? ÉTELALLERGIA?

ÉTELINTOLARENCIA?
(emésztô enzimek mûködésének vizsgálata)

Atópiás dermatitis 
(bôrszárazság, viszketés) 
Csalánkiütés (urticaria) 

Emésztési zavarok (puffadás) 
Bélproblémák 

(gyulladás, hasmenéls, székrekedés) 
Légzôszervi tünetek 

orr-melléküreg gyulladás 
GLUTÉN ÉRZÉKENYSÉG kimutatása!

• FOGÁSZATI ANYAGOK ALLERGIZÁLÓ HATÁSÁNAK 
KIMUTATÁSA

• FÉMALLERGIA vizsgálata 
• ÉTELTARTÓSITÓSZEREK hatásának vizsgálata

Egészségpénztár elfogadóhely!

Bejelentkezés: 06/20/9708-600

 Rendelés helye: SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ 
 Székesfehérvár, BSc. labordiagnosztikai 
 Semmelweis u. 13. analitikus laborvezetô

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

LIFE Egészségcentrum Székesfehérvár, Huszár utca 2.
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

OCT diagnosztika, fájdalommentes LÉZERTERÁPIA
az újonnan megnyílt LIFE Szemészeti Centrumban!

Korszerű, világszínvonalú berendezések!

06-22/500-300
06-30/534-3121

Novemberben
ingyenes 
vérnyomás
és vércukorszint mérés.

Az ajánlat 2014. november 1-30. között érvényes.
Részletekért érdeklődjön a Mentaház központi telefonszámán:

egyszerű, hiszen egy kétperces 
vizsgálatból és egy vérvételből 
áll, mégis életet menthet. A TB is 
támogatja ötven éves kor fölött 
a vizsgálatot.” – emelte ki az 
urológus.

Városunkban az akció mellé 
állt Juhász Illés színművész és a 
Fehérvár AV19 jégkorong csa-
pata. November 22-én 12 órakor 
adománygyűjtő ételosztással 
indul a rendezvény, majd Gyulai 
Péter koncertje következik. Ké-
sőbb fellépnek a Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskola diákjai, számos 
zenekar ad koncertet, lesznek 
mozgásos blokkok, beszélgeté-
sek és bajusz-szépségverseny is. 
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Székesfehérvár alpolgármestere, Brájer Éva köszöntőjében a tavaszi 
első szűrőnap sikerére emlékeztetett, amin 5400-an vettek részt, ezért is 
szorgalmazza a város vezetése, hogy ezentúl minden évben kétszer – ősszel 
és tavasszal – adjanak lehetőséget az embereknek az ingyenes szűrésekre. 
Megköszönte az alpolgármester a kórház valamennyi dolgozójának, hogy 
önkéntes munkájukkal részt vettek ezen a programon, és szabadidejüket 
áldozták az előkészítő munkára.

A vérnyomás-, koleszterinszint- és vércukorszint-mérés után a dietetikai, 
táplálkozási tanácsadók is rendelkezésre álltak a kérdezők előtt. Kiderült: 
a legtöbb gondot még mindig az jelenti, hogy nem iszunk elég folyadékot, 
különösen igaz ez az idősebb, hatvan év fölötti korosztályra.

Megtartotta idei második 
egészségügyi szűrőnapját 
Székesfehérvár önkormányzata 
és a Szent György kórház. A 
színes előadásokkal és zenés 

A fenti megállapítás igaz, akár rande-

vúról, akár állásinterjúról beszélünk 

– véli Szoboszlai Istvánné analitikus. 

A fogászati beavatkozások során a 

száj nyálkahártyáján és a száj körüli 

bőrfelületen is jelentkezhetnek kü-

lönböző elváltozások. Ezek oka lehet 

valamely fogászati alapanyagra vagy 

segédanyagra való allergia.

Mit tud olvasóinknak mondani a 
fogászati allergiákról?

Jó szívvel Fehérvárért 

Egy kedves mosoly, egy szép fogsor fél siker!

Novák rita programmal tarkított rendez-
vényre ezrek látogattak el a 
Vodafone Sportcsarnokba, ahol 
tizennyolcféle szűréssel, orvosi 
előadásokkal, kerekasztal-be-
szélgetéssel várták a résztve-
vőket.

Fo
tó

k:
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Erről a témáról ritkábban be-
szélünk. A fokozódó környezeti 
ártalmak hatására, a kemizáció 
térhódítása következtében sajnos 
a fogászatban használatos anya-
gokkal szembeni allergiás meg-
betegedések száma is megnőtt.
Miért fontos a fogászati allergia-
próba elvégzése?
Nemcsak azért fontos, mert 
maga a fogászati beavatkozás 
igen drága – maga az anyagár 

is nagyon magas – de az sem 
mindegy, hogy megfelelő-e az 
alkalmazott anyag, hiszen a 
későbbi kellemetlenségektől, 
fájdalmaktól is megkímélheti 
magát a páciens. A kezelésen 
megjelenő betegek egy része 
nem is tudja magáról, hogy a 
kérdéses anyagokra – melyekből 
a pótlás lesz, vagy amelyikből a 
fogszabályzó készül – allergiás-e 
vagy sem. A teszt elvégzését 
követően azonban lehetősége 
nyílik a megfelelő anyagok 
kiválasztására.
Miben nyilvánulnak meg a 
tünetek?
A fémallergia tünetei: fémes íz 
érzése, csökkent vagy emelkedett 
nyáltermelés, sötét elszíneződés 
a pótlás mellett, nyálkahártya-
irritáció. A műanyag-érzékenység 
tünetei: szájnyálkahártya-égés, 
szájszáradás, pótlások mellett vö-
röses elszíneződés, szemhéjduz-
zanat, erősen viszkető kiütések a 
szájüregben vagy a száj körül.

Mikor jelentkeznek a tünetek?
A tünetek pár nappal a pótlás 
behelyezése után jelentkeznek, 
eltávolítása után megszűnnek, 
visszahelyezése után újból meg-
jelennek.
Sokan keresik Önt ilyen panasszal?
Egyre többen. Az tény, hogy 
a kontaktallergiás reakciók a 
fogászati anyagokkal szemben 
létező reakciók, ezért a betegek 
panaszai esetén gondolni kell a 
fogászati allergia kivizsgálására.
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Horoszkóp
november 17. – november 23.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Nagyon sok energiája van, de nem tudja levezetni. 
Nagyon jók az elképzelései. Most nem is kell 
hallgatnia másra! Élvezettel lát neki a teendői el-
végzésének. Minden energiájával erre összpontosít, 
és ez adja meg a hét lendületét.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Ügyelnie kell arra, hogyan gazdálkodik ebben 
az időszakban a javaival. Olyan hatások 
érhetik, melyek miatt szinte kifolyik a pénz 
a kezéből a hét során. Csak annyit tartson 
magánál, amennyi feltétlen szükséges, akkor 
nem lesz baj!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Most főképp saját magára kell koncentrálja az ener-
giáját és az idejét. Pihenjen vagy sportoljon, hogy 
jó kondícióba hozhassa magát! A közelmúltban 
eléggé igénybe vette a környezete és a véget nem 
érő teendők.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Amennyiben az elmúlt időben egy kérelmet 
adott be egy fontos ügyben, most esedékes, hogy 
jóváhagyják. Meglehetősen nyugtalan lesz, de ez az 
állapot csak átmenetinek bizonyul. Alkalom adódik 
egy pár múltban történt sérelem megoldására.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Az anyagiakat illetően nem panaszkodhat. A hét 
során azonban nem tanácsos lakását eladni, mert 
kisebb kár is érheti, ha apró részletek elkerülik a 
figyelmét. Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Fontos megbeszélések sikeresen az Ön elvárásai 
szerint alakulnak. Azonban a közúti forgalom-
ban, fontos iratokkal kapcsolatos ügyek intézése 
esetén szükséges elővigyázatosnak lennie ebben az 
időszakban.

Háromdimenziós fotósorozatunk talán 

legbeszédesebb képe a játékbabák 

között született. A szemlélő szinte 

bent áll a kicsiny térben, és annak 

minden darabját meg akarja érinteni.

Hetven éven keresztül 
gyűlt össze Moskovszky 
Éva játékbaba gyűjtemé-
nye, melynek legrégebbi 
darabja a 18. század 

elejéről, legújabb figurája 
pedig az 1930-as évekből 
való. Ezeknek a babáknak 
névnapjuk is van, hiszen 
a Hetedhét Játékmúzeum 

kiállításán miniatűr cso-
kiautomaták állnak a mi-
niatűr fehérvári utcákon. 
Egyszerre korkép és játék 
is a fehérvári kiállítás, 

Babamúzeum 3D-ben

4000 leütés
Fotó:  

Horoszkóp
november 25. – december 1.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 3. 21. – 04. 20.
A pozitív gondolkodás, az optimizmus lehet a 
héten jellemző Önre, és a lehetetlen szót sem 
ismeri. Így nem csoda, ha többen szeretnének a 
közelében tartózkodni, és lesznek, akik tanácsot is 
kérnek Öntől.

Ikrek 5. 21. – 06. 21.
Munkahelyén lassú változások veszik kezdetüket, amelyek 
Önt is érinthetik. Kiváló a hét pénzügyi megbeszélésre, ahol 
ragyogóan képviselheti saját érdekeit. Az egészsége megőrzé-
se legyen a fontos, tegyen meg érte mindent, amit csak lehet!

Oroszlán 7. 23. – 08. 22.
Jó lenne, ha sikerülne őszintén beszélnie partnerével, 
akinek talán fogalma sincs arról, hogy miért viselke-
dik úgy. Ha nem gondolja komolyan vele a viszonyát, 
nem tervezi a közös jövőt, mondja ezt el neki!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.
Nemcsak a munkája, a megélhetése, hanem a szerelme 
miatt is boldogság, elégedettség járhatja át minden por-
cikáját. Viszont több olyan személlyel kerül kapcsolatba, 
akik miatt kinyílik a bicska a zsebében.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Használja ki az alkalmat, és ha elégedetlen a fizetésével, 
vagy változtatni szeretne a munkakörülményein, most 
rukkoljon elő a kívánságaival! A lakása biztonságára, 
valamint a vagyontárgyaira vigyázzon, mert meglophatják, 
ingatlanügyben becsaphatják!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.
Megélhetésben most olyan helyzetbe kerülhet, amikor 
Ön diktálhatja a feltételeket. A pénzére viszont vigyáz-
zon, mert meglophatják! Ha pénzről van szó, akkor 
barátban se bízzon, és ne higgyen a gyors meggazda-
godásban!

Bika 4. 21. – 05. 20.
Akár szerelmi kapcsolatról, akár régen kötött házas-
ságról van szó, teljes lesz az összhang Önök között. 
Alkalmas az idő a hosszú távú tervek készítésére, amivel 
tovább erősíthetik az összetartó köteléket.

Rák 6. 22. – 07. 22.
Szerelmi kapcsolatában boldognak és szerencsés-
nek érezheti magát partnere miatt. Talán még 
a sorsnak is hálát ad, hogy összehozta Önöket. 
Munkahelyén olyan hírt hall, amitől elállhat a 
szava.

Szűz 8. 23. – 09. 22.
Egészségügyi intézményben tölthet el több időt, akár 
a saját problémája, akár egy jó ismerős gondja miatt. 
A héten ne akarjon sem az igazság, sem az őszinteség 
bajnoka lenni! A kegyes hazugság megengedett, ha azáltal 
megnyugtathat valakit.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Anyagi ügyekben is fő az óvatosság, mert az oda 
nem figyelés, szabályszegés miatt nőhetnek a 
kiadásai! Itt az idő, hogy egy barátságért többet 
tegyen, különösen, ha ez nem kerül Önnek 
semmibe.

Bak 12. 21. – 1. 20.
Ha szülő, akkor gyermeke miatt a társával 
vitára kerülhet sor. Hallgasson a kedvesére, 
mert ő sokkal józanabbul látja most a helyzetet, 
mint Ön, és amit javasol, az valóban gyermeke 
érdekét szolgálja!

Halak 2. 19. – 3. 20.
Munkahelyén olyan híreket hallhat, amelyek 
elbizonytalanítják. Amennyiben magánéleti 
problémája van, akkor gyermekét ne állítsa 
választás elé, mert ezzel lehetetlen helyzetet 
teremt!

amit a Hiemer-házban 
láthatunk. A kamera két 
szomszédos térbe lesett 
be, és mutat káprázatos 
térélményt azoknak, akik 
vörös-cián szemüveggel 
nézik. Ezek a szemüve-
gek beszerezhetők a fe-

hérvári Média Marktban, 
ahol többen kérdezték, 
hogy a papír szemüveget 
miként kell viselni. A 
szemüveg akkor éri el a 
térhatás élményét, ha bal 
szemünk előtt a vörös, 
jobb szemünk előtt a 

cián fólia van. „A játékok 
főként a 19. századból 
valók, a játékok nagy 
korszakából, aminek oka, 
hogy édesanyám gyűj-
tőtevékenységekor ezek 
még elérhető áron voltak, 
ráadásul ezeket ismer-

te gyermekkorából. Az 
egykor elvesztett Édent 
édesanyám felnőtt ko-
rában akarta visszavará-
zsolni.” – mondta Mos-
kovszky Éva, aki élete 
végéig játszhatott.

nzp

Az oldAlt

szerkesztette:

kiss lászló
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Igyekezzen minél több időt a szabad levegőn tölte-
ni! Ez új energiával tölti fel. Családjával tervezhet 
kirándulást vagy szabadtéri programot, ami jó 
kedvre tudja deríteni mindnyájukat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Amennyiben nehézségei támadnának, barátai segít-
ségére számíthat. Lehet, hogy egy ideje változtatást 
tervez a karrierjében. Inkább várjon még egy pár 
napot, mintsem rontson a helyzetén egy óvatlan, 
elhamarkodott döntésével.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Most nem fontos az, ami a környezetében zajlik. 
Csak arra fókuszáljon, amik és akik igazán fontosak 
Önnek. Ez egy megtisztulási periódus az életében, 
ami emelkedést hoz minden téren.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Olyan ember kérheti ki a véleményét, akivel nem 
szívesen állna szóba. Fontos döntések előtt áll. Mivel 
nagy a tét, nehezen tud döntést hozni. Váratlan 
kiadások is várhatók a hét során. Nem tervezett be 
nagyobb kiadást, így érthető az idegessége emiatt.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Iratokkal kapcsolatban érdemes az apró részletekre 
is kiterjeszteni a figyelmét, mielőtt döntéseket 
hozna ilyen ügyekben. Váratlan bevétel ígérkezik 
ezekben a napokban.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Egy kicsit lassan bontakozik ki a lényeg céljai 
elérésének útján, de ne adja fel, mert közel van ah-
hoz, hogy a megtett erőfeszítéseit siker koronázza! 
Házasságában helyreáll a harmónia. Pénzügyei 
kedvező irányt vesznek.

Háromdimenziós fotósorozatunk talán 

legbeszédesebb képe a játékbabák 

között született. A szemlélő szinte 

bent áll a kicsiny térben, és annak 

minden darabját meg akarja érinteni.

Hetven éven keresztül 
gyűlt össze Moskovszky 
Éva játékbaba gyűjtemé-
nye, melynek legrégebbi 
darabja a 18. század 

elejéről, legújabb figurája 
pedig az 1930-as évekből 
való. Ezeknek a babáknak 
névnapjuk is van, hiszen 
a Hetedhét Játékmúzeum 

kiállításán miniatűr cso-
kiautomaták állnak a mi-
niatűr fehérvári utcákon. 
Egyszerre korkép és játék 
is a fehérvári kiállítás, 

Babamúzeum 3D-ben

4000 leütés
Fotó:  

Horoszkóp
november 25. – december 1.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 3. 21. – 04. 20.
A pozitív gondolkodás, az optimizmus lehet a 
héten jellemző Önre, és a lehetetlen szót sem 
ismeri. Így nem csoda, ha többen szeretnének a 
közelében tartózkodni, és lesznek, akik tanácsot is 
kérnek Öntől.

Ikrek 5. 21. – 06. 21.
Munkahelyén lassú változások veszik kezdetüket, amelyek 
Önt is érinthetik. Kiváló a hét pénzügyi megbeszélésre, ahol 
ragyogóan képviselheti saját érdekeit. Az egészsége megőrzé-
se legyen a fontos, tegyen meg érte mindent, amit csak lehet!

Oroszlán 7. 23. – 08. 22.
Jó lenne, ha sikerülne őszintén beszélnie partnerével, 
akinek talán fogalma sincs arról, hogy miért viselke-
dik úgy. Ha nem gondolja komolyan vele a viszonyát, 
nem tervezi a közös jövőt, mondja ezt el neki!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.
Nemcsak a munkája, a megélhetése, hanem a szerelme 
miatt is boldogság, elégedettség járhatja át minden por-
cikáját. Viszont több olyan személlyel kerül kapcsolatba, 
akik miatt kinyílik a bicska a zsebében.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Használja ki az alkalmat, és ha elégedetlen a fizetésével, 
vagy változtatni szeretne a munkakörülményein, most 
rukkoljon elő a kívánságaival! A lakása biztonságára, 
valamint a vagyontárgyaira vigyázzon, mert meglophatják, 
ingatlanügyben becsaphatják!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.
Megélhetésben most olyan helyzetbe kerülhet, amikor 
Ön diktálhatja a feltételeket. A pénzére viszont vigyáz-
zon, mert meglophatják! Ha pénzről van szó, akkor 
barátban se bízzon, és ne higgyen a gyors meggazda-
godásban!

Bika 4. 21. – 05. 20.
Akár szerelmi kapcsolatról, akár régen kötött házas-
ságról van szó, teljes lesz az összhang Önök között. 
Alkalmas az idő a hosszú távú tervek készítésére, amivel 
tovább erősíthetik az összetartó köteléket.

Rák 6. 22. – 07. 22.
Szerelmi kapcsolatában boldognak és szerencsés-
nek érezheti magát partnere miatt. Talán még 
a sorsnak is hálát ad, hogy összehozta Önöket. 
Munkahelyén olyan hírt hall, amitől elállhat a 
szava.

Szűz 8. 23. – 09. 22.
Egészségügyi intézményben tölthet el több időt, akár 
a saját problémája, akár egy jó ismerős gondja miatt. 
A héten ne akarjon sem az igazság, sem az őszinteség 
bajnoka lenni! A kegyes hazugság megengedett, ha azáltal 
megnyugtathat valakit.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Anyagi ügyekben is fő az óvatosság, mert az oda 
nem figyelés, szabályszegés miatt nőhetnek a 
kiadásai! Itt az idő, hogy egy barátságért többet 
tegyen, különösen, ha ez nem kerül Önnek 
semmibe.

Bak 12. 21. – 1. 20.
Ha szülő, akkor gyermeke miatt a társával 
vitára kerülhet sor. Hallgasson a kedvesére, 
mert ő sokkal józanabbul látja most a helyzetet, 
mint Ön, és amit javasol, az valóban gyermeke 
érdekét szolgálja!

Halak 2. 19. – 3. 20.
Munkahelyén olyan híreket hallhat, amelyek 
elbizonytalanítják. Amennyiben magánéleti 
problémája van, akkor gyermekét ne állítsa 
választás elé, mert ezzel lehetetlen helyzetet 
teremt!

amit a Hiemer-házban 
láthatunk. A kamera két 
szomszédos térbe lesett 
be, és mutat káprázatos 
térélményt azoknak, akik 
vörös-cián szemüveggel 
nézik. Ezek a szemüve-
gek beszerezhetők a fe-

hérvári Média Marktban, 
ahol többen kérdezték, 
hogy a papír szemüveget 
miként kell viselni. A 
szemüveg akkor éri el a 
térhatás élményét, ha bal 
szemünk előtt a vörös, 
jobb szemünk előtt a 

cián fólia van. „A játékok 
főként a 19. századból 
valók, a játékok nagy 
korszakából, aminek oka, 
hogy édesanyám gyűj-
tőtevékenységekor ezek 
még elérhető áron voltak, 
ráadásul ezeket ismer-

te gyermekkorából. Az 
egykor elvesztett Édent 
édesanyám felnőtt ko-
rában akarta visszavará-
zsolni.” – mondta Mos-
kovszky Éva, aki élete 
végéig játszhatott.

nzp

Az oldAlt

szerkesztette:

kiss lászló
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Vasárnap rendkívüli, akadálymentes 

istentiszteletnek adott otthont a 

Széchenyi úti református templom.

Az igazi akadálymentesítés nem 
ott kezdődik, amikor rámpát 
építünk a kerekesszékeseknek, 
amikor vak társainknak ujjaira 
írást mutatunk, amikor a sikettel 
láttatjuk gondolatainkat, hanem 
amikor megnyitjuk lelkün-
ket azok előtt az embertársak 
előtt, akik akaratuk ellenére 
másmilyenek! A nemzetközi 
tolerancia napon akadálymentes 
hétvégét szervezett a fehérvári 
református gyülekezet diakó-
nusa, Somogyiné Gyüre Mária. 
Szombaton a Magyar Reformá-
tus Egyház siketmissziója tartott 
áhitatot a templomban, majd a 
gyülekezeti központban jelnyelvi 
oktatást tartottak, érzékszervi 
játékokat játszottak. Vasárnap a 
Dunaalmási Református Szere-
tetház Fogyatékosokat Ápo-
ló–Gondozó Otthona gondo-

Szeretettel, mindentől mentesen

A dunaalmási gondozottak szeretetükkel felérték a felérhetetlent a fehérvári református templomban

Katonai tiszteletadással avatták fel a hősi halottak emlékét vigyázó keresztet

aZ olDalt

sZerkesZtette:

Nagy ZoltáN Péter

Új központi keresztet avattak a Szentlélek 

Katonatemetőben a Német Hadisírgondo-

zó Szövetség támogatásával.

A rendezvényen beszédet mon-
dott Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium államtitkára és Róth 
Péter alpolgármester, Székesfehérvár 
önkormányzata képviseletében.
Vargha Tamás megemlékező beszé-
dében kiemelte az első és a második 
nagy világégés borzalmait, a teme-

Új központi kereszt a Szentlélek temetőben
vakler laJos

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:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 

konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli hő 

központ;

Parkolóhelyek:

• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Továbbá 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;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

tőben nyugvó csaknem háromezer 
magyar és német katona értelmetlen 
halálát, akiket nem lehet elfeledni.
Uwe Clemens vezérkari alezredes, 
német katonai attasé hangsúlyozta, 
hogy Németországban is gondolnak 
a két világháborúban idegen földön 
elesett katonákra. „Úgy emlékezünk rá-
juk, mint akik olyanok voltak, mint mi. 
Szenvedtek, féltek és meghaltak értünk.”
Az emlékünnepségen – az elhuny-
tak emléke előtti tisztelgés jeléül 
– koszorúkkal és virágokkal rótták le 
kegyeletüket a résztvevők.
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zottjai, dolgozói, Oroszi Ibolya 
kárpátaljai pedagógus felkészítő 
segítségével tartottak szívbemar-
koló szeretetszolgálatot és vele 
párhuzamosan istentiszteletet.
A vasárnapi szolgálat vendége 
Pál Sándor volt, aki a Magyar 
Református Szeretetszolgálat 
kuratóriumi elnöke. Pál Sándor 
örömmel merített a székesfe-

hérvári szeretetből, mert elsőd-
leges feladatai most Kárpátaljá-
ra szólítják, ahol már több mint 
két tucat ukrán menekültet 
fogadott be a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház Krízisközpontja. 
Az ukrán anyák és gyermeke-
ik a béke szigetét lelték meg 
Kárpátalján a magyar kisebbség 
körében.

Somogyiné Gyüre Mária fehér-
vári diakónus a dunaalmásiak 
előadásán a könnyeivel küsz-
ködött, mert megragadó volt 
a gondozott előadók feltétel 
nélküli szeretete.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a 
szeretet nem irígykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
(1. Kor. 13,4)
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Ilyen lehetett a Mátyás király által kibővített fehérvári templom oltára, 
mint a pesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomé

Az idő távolából közönyösen, tét nélkül 

szemlélődve lehetőséget kaphatunk 

arra, hogy átértékeljük az életet, és az 

értékrendben új sorrendeket állítsuk fel. Egy 

történelmi család eltűnése késztetett erre a 

megállapításra.

A Hunyadi család e századdal jött és 
távozott végleg. Mátyás halála után fia, 
Corvin János, Liptó hercege és Hunyad 
grófja, a hatalmas Szilágyi és Hunyadi 
örökség birtokosa, jutalmul az új király-
nak letett hűségesküért, II. Ulászlótól 
megkapta a címzetes bosnyák királyi, 
szlavóniai és horvátországi örökös 
báni címet. Házasságkötése Frangepán 
Beatrixszal, I. Alfonz nápolyi király 
dédunokájával is szerencsésnek volt 
mondható. A frigyből két gyermek szü-
letett. Híven a törökverő nagyapához, 
Sebenicónál, Mostarnál, Jajcánál elért 
hadi sikerekkel öregbíthette a család 
érdemeit. Vagyon, cím, jó házasság, 
fiú örökös – kell más a boldogsághoz? 
Igen, a földön egészségben eltölthető 
idő. A sors felfoghatatlanul kegyetlen. 
Épphogy átlendült a következő század-
ra az idő mutatója, 1504-ben Corvin 
Jánost legyűrte a pestis. Alig múlt 31 
éves. Az általa erődtemplommá alakí-
tott lepoglavai pálos kolostor fogadta 
be testét. Kristóf nevű kisfia hatévesen 
követte őt. Az özvegy, Frangepán Beat-
rix átköltözött Gyulára kislányukkal. 
A gyászév elteltével megkérte a kezét 
a király unokatestvére, Brandenburgi 
György. Corvin János leánya alig múlt 
tizenkét éves, amikor a gyulai várban 
meghalt, és hamarosan édesanyja, 
Frangepán Beatrix is követte a gyulai 
ferences templom rideg kriptájába. Itt 
ért véget a Hunyadi család történe-
te. Az immáron Frangepán Beatrix 
örökségével kibővült hatalmas Hunyadi 
vagyon a szerelmi kalandjairól és kor-
hely életéről elhíresült Brandenburgi 
Györgyre szállt, hogy aztán kótyave-
tyére kerüljön. Mentségére szolgáljon, 
hogy az értékes Hunyadi-leveleket 
méltón megőrizte, amikor egy botrány 
után kifelé állt szekere rúdja a magyar 
honból. Éppen száz év telt el Hunyadi 
János születésétől, és a család már nem 
is létezett.
Mátyás halála után a főurak a pesti 
Nagyboldogasszony templomban 
gyűltek össze annak eldöntésére, ki és 

Az a csodálatos XV. század – zárszó előtt  
séllei erZsébet

Nagyboldogasszony Főplébánia-temp-
loma, kitárt kapujával. A budai várral 
szemben, a Duna másik oldalán. Nem 
volt talán Budán alkalmas, méltó hely 
a főurak tanácskozására? A templom 
csendjében megértettem a titkot. Szent 
István akaratából épült a rómaiak erő-
dítményének bástyafalára, jelképezve 
a kereszténység erejét a pogányság 
felett. Szent Gellért püspököt a Duna 
túlpartján lévő hegyről taszították le a 
lázadó pogányok, és itt, ebben a temp-
lomban ravatalozták fel és temették el. 
Később helyezték át sírját Marosvárra, 
püspöki székhelyére, majd a török elől 
innen is tovább, Velencébe. (A vértanú 

szorgoskodása alapján készült el itt 
az a lélegzetelállító gótikus stílusú 
bővítmény, amelyhez hasonlót később 
Mátyás király a székesfehérvári bazili-
kában megvalósított. A bazilikánk ma 
már a földdel egyenlő, a Mátyás-féle 
bővítménynek csak az alapja maradt 
fenn úgy-ahogy. Üljünk be egyszer a 
pesti Belvárosi Nagyboldogasszony 
Főplébánia-templomának padjaiba, és 
élvezzük a látványt, amit Székesfehér-
vár helyett itt találunk meg. Felmehe-
tünk az oratóriumba is. Ezt a fülkét 
Mátyás királynak alakíttatta ki a gon-
dos kéz. Innen hallgatta a miséket, fi-
gyelte a tanácskozásokat. Ha hihetünk 

a lélek földi maradásában, halála után 
ide tért vissza, hogy megmosolyogja a 
főurak kerítő buzgólkodását, akik volt 
hitvesét, Beatrixot Ulászlóhoz kom-
mendálták, a magyar korona megszer-
zésének feltételeként. Nincs kizárva, 
hogy a székesfehérvári bazilika gótikus 
bővítményében is épített magának egy 
ilyen fülkét hasonló céllal. Ha a pesti 
belvárosi templomban élvezte ezt a ké-
nyelmet, bizonyára Székesfehérváron is 
ragaszkodott hozzá. Két, csaknem egy 
időben készült templom, csaknem egy 
időben készült ékszer-bővítményekkel. 
Az egyik a Duna partján sértetlenül, 
újjáépítve virul, míg a másik marad-
ványa felett csak ábrándozhatunk. 
Vigasztaló, hogy a viruló templom 
segít visszaadni a másik illúzióját. 
Miután a Váci utcában térdig lejártuk 
a lábunkat, térjünk be egy kis pihenőre 
és nosztalgiára a közeli templomba. A 
szépség mindenért kárpótol.
A század Luxemburgi Zsigmond ural-
kodásával kezdődött, és dédunokájával, 
a kissé gyengének mutatkozó Jagelló II. 
Ulászlóval zárult. Az általa képviselt, a 
következő évszázadra is átívelő huszon-
hat év azonban az utolsó nyugalmas 
éveknek számított a tragikus idők előtt, 
melyeket csak Dózsa György rövid, le-
vert és megtorolt felkelése zavart meg.
Nézegetem az Ulászlót ábrázoló 
korabeli rajzot. Kíváncsivá tett a trónja 
mögötti ismeretlen palota képe. Bonfi-
ni udvari történetíró említette először, 
hogy a budai királyi vártól három 
mérföldnyi, azaz négy és fél kilométer 
távolságra, egy vadaspark közepén áll 
egy reneszánsz épület, Mátyás király 
vadászkastélya. 1931-ben a lelkes ama-
tőr régész, Garády Sándor a vár Bécsi 
kapujától Hidegkút felé felmérte ezt 
a távolságot, és a Hűvösvölgyi út 78. 
szám alatt megtalálta a palota romjait, 
melyek ma is láthatóak egy lakótelep 
szorításában. II. Ulászló mögött ez, 
az eredetileg Zsigmond által épített, 
majd Mátyás és Ulászló királyok által 
továbbgondolt mulatópalota rajzolódik 
ki, merőleges szögben a lakópalotá-
val. Ulászló kedves pihenőhelye attól 
az időtől kezdve, amikor megtalálta 
Candelei Annáját. Elég volt akkor még 
a Hűvösvölgyi útra kilovagolnia, hogy 
a vadban gazdag erdőségben pihen-
hesse ki a budai királyi vár nyüzsgését 
és a székesfehérvári törvénykezés 
fáradalmait.

milyen feltételekkel érdemelheti ki a 
magyar koronát. Afféle országgyűlést 
ültek itt. Aztán Nagylucsei Orbán püs-
pök vezetése alatt innen vonultak ki 
Rákos mezejére, hogy a köznemesség 
jelenlétében meghallgassák a trónköve-
telők követeit. Mindaddig, amíg nem 
parkoltam le az Erzsébet híd pesti 
hídfőjénél, nem tudtam beazonosítani 
ezt a történelmi helyet. Aztán elém 
tárult a frissen felújított Belvárosi 

ereklyéjének egy része Muránóból 
érkezett nemrég vissza az újjáépített 
szentély oltárába, és vált láthatóvá a 
kivilágított ereklyetartóban.) Hát ezért 
hajóztak át hajdan Budáról a főurak, 
hogy az olyan jelentős kérdéseket, 
mint a királyválasztás, e szent helyen 
tárgyalják meg.
És amiért e templomról elsősorban 
említést teszek, az az, hogy 1398-ban 
Zsigmond király udvari káplánjának 
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STÍLUS

Azt mondják, akkor jó az öltöny, ha 

egyénre szabott, méretben és küllemben 

is összhangban van tulajdonosával. 

Ebben a műfajban a konfekció egyre 

inkább kezd háttérbe szorulni, újra 

divatba jött a varratás. Amit régen az 

úgynevezett úri szabók végeztek, ma 

erre szakosodott varrodák állítják elő: 

pontos méret alapján bárki számára 

elérhető áron. 

Aranyné Vági Krisztina varrónő 
arról mesél nekünk, hogy egyre 
több olyan végzős osztály van a 
középiskolákban, akik csoportosan 
varratnak öltönyt a szalagavató 
előtt. Hívnak egy szakembert, aki 
méretet vesz tőlük, bemutatja az 
anyagválasztékot, és felméri a fia-
talemberek igényeit. Ezután már 
csak próbálni kell elmenni, és kész 
is az öltöny. Sok fiatalembernek 
ez az első komoly ruhadarabja, így 
általában feketét vagy sötétszürkét 
választ, hiszen gondol a jövőre is: 
az érettségire és a majdani egyete-
mi vizsgákra. S bár kívül komoly, 
ami a bélést illeti, a harsányabb 

Aki karácsonyra szeretne szűkíteni, 

netán domborítani a formáján, 

még maradt egy utolsó esélye. 

Ha most elkezdi a munkát, az ün-

nepekre korrigálhat annyit, hogy 

jól érezze magát akár egy szűk 

koktélruhában is. Ehhez segítség 

lehet az a mozgásforma, ami 

Speedfitness néven vált ismertté. 

Tropa Melindától, a Dream Lines 

Speedfitness Stúdió tulajdonosától 

azt is megtudtuk, hogy ez a speciá-

lis edzés a férfiak körében is egyre 

kedveltebb.

Mitől lesz „speed”, azaz gyors ez 
az edzés?
A Speedfitness olyan mozgásfor-
ma, amely húsz percet vesz igény-
be, mégis felér egy másfél-két 
órás konditermi edzéssel. Olyan 
komoly szinten átdolgozza még a 
mélyizmokat is, amit egy normál 
edzéssel képtelenség elérni.
Mivel éri el ezt a hatást?
A teljes testre egyszerre 
ható EMS technológia teszi 

Szakértőnk szerint a fiatalok a piros és a pink nyakkendőt kedvelik leginkább

Mutasd az öltönyöd, megmondom, ki vagy!

Hatékony mozgásforma gyors eredménnyel

aZ olDalPárt

sZerkesZtette:

lásZló-takács krisZtiNa

Dream Lines Speedfitness

A döntés a tiéd! Segítünk, csak tedd meg az első lépést!

az A1 Magmában • Tel.: +36 30 550 6556

Stúdió

színek a kedveltebbek. A fiatal 
korosztály esetében nem ritka az 
élénk bordó, a lila vagy akár a pink 
színű bélés sem. Ugyanígy a nyak-
kendő: a hatvanas éveket idéző 
vékony nyakkendő élénk színével 
hirdeti a fiatalság dinamizmusát. 
Formában még mindig a letisztult 
vonalak, a minimális díszítettség 
jellemző, így ezek a darabok nem 
szeretik a mintát, legfeljebb az 
anyagszövésben viselik el.

Újdonság az újra divatba jött 
díszzsebkendő. Ennek viselése 
egyesek szerint külön tudomány: 
függ az alkalomtól és attól, ki 
viseli. Van, aki hanyag elegan-
ciával, mintha egy virág lenne, 
aszimmetrikus alakzatban „gyűri” 
a felső zsebbe, és van, aki négy-
zetre hajtva, megvasalva helyezi 
el úgy, hogy a felső vonal egy 
centire látszódjon a zsebben. E 
két mód kompromisszuma a há-

romszögre hajtogatás.  Aranyné 
Vági Krisztina úgy tapasztalta, 
hogy legtöbben a négyzet formát 
választják, és úgy szeretik, ha a 
nyakkendő és a díszzsebkendő 
azonos színű, mintájú. Vannak 
ettől eltérő vélemények: egyes 
stílustanácsadók szerint épp 
akkor leszünk elegánsak, ha a 
díszzsebkendő színben és mintá-
ban harmonizál a nyakkendővel, 
de nem feltétlenül ugyanabból az 
anyagból készül. 

lehetővé az ultragyors, húsz 
perces edzésidőt. Az egész 
test izomzata másodpercen-
ként nyolcvanötször húzódik 
össze, ezért a módszer az 
izomrostok fejlődésére hat 
leginkább.
Gondolom, inkább az a jellemző, 
hogy közben tornagyakorlatokat 

is végeznek, hiszen akkor nem 
lenne szükség személyi edzőre. 

Mindenkinek az elérni kívánt 
cél figyelembe vételével alakít-
juk ki a megfelelő edzésmód-
szert. Ez azért lehetséges, mert 
az edzésen csak a bejelentkezett 
vendég és a személyi tréner 
van jelen. Az edzés teljesen 
személyre szabott, és az edző 
csak és kizárólag az adott 
vendéggel foglalkozik. Egy-két 
hónap alatt nagyon látványos 
eredményeket lehet eléri. Egyik 
törzsvendégünk például nyár 
óta huszonöt kilót tudott leadni. 
Igaz, ehhez az étkezési szo-
kásokon is változtatni kell, de 
ebben is szoktunk tanácsot adni. 
Látszik az izmok struktúráján 
és a bőr feszességén, ha valaki 
speedfitness-szel edz.

A Speedfitness eredetileg orvostechnikai eszköz, amit izomsérültek rehabilitáci-
ójára használnak. Az alakformálás csupán jótékony mellékhatás.
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November 11-én a Mártonok ünneplik 

névnapjukat. A néphagyomány 

szerint ez a nap az éves gazdasági 

munkák lezárásának ideje is. Ezen a 

napon a libaevés erősen ajánlott: ha 

ezt elmulasztja az ember, akkor egész 

évben éhezni fog. A bornak is Szent 

Márton a bírája, sőt Márton napján, 

ha a lúd jégen jár, akkor karácsony-

kor vízben poroszkál. Dologtiltó nap 

is volt, tilos ezen a napon mosni, 

teregetni, mert ez a jószág pusztulá-

sát okozná. 

Szent Márton alakjához számos 
történet, legenda fűződik. Leg-
ismertebb közülük az, miszerint 
Márton püspökké avatása nap-
ján egy libaólban bújt el, mert 
méltatlannak tartotta magát 
a címhez, de a libák elárulták 
gágogásukkal.
Fehérváron is évtizedes ha-
gyománya van már a Márton 
napnak. A Fehérvári Polgárok 

Kapós volt a ludaskása

Szent Márton legendája
sZabó Petra

Egyesülete és a Szent István 
Király Múzeum által szervezett 
programon ludaskása-kósto-
lás és újbor várta azokat, akik 

részt vettek a megemlékezésen. 
Ákos Előd atya felidézte Szent 
Márton alakját és szerepét a 
néphagyományban, a Felsővá-

rosi Általános iskola diákjai és a 
Hermann László Zeneművészeti 
Szakközépiskola növendékei 
pedig műsorral készültek.
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Tornyai Gábor atyával kedd délelőttönként a Vörösmarty Rádió műsorában is találkozhatunk

Tornyai Gábor nevét sokan ismerik 

Székesfehérváron. A Magyarok Nagy-

asszonya Plébánia fiatal tisztelendője 

néhány évnyi papi tevékenykedése 

során hamar bekerült a fehérváriak 

köztudatába. Személyiségében van 

valami olyan egyedi, ami sokak 

számára közkedveltté tette őt. 

Hogyan fogalmazódott meg Önben 
a gondolat, hogy Isten szolgálatába 
áll?
Nem akartam pap lenni. Nagyon 
sokat tiltakoztam ellene. A 
nagymamám és az unokatest-
véreim sokat jártak templomba, 
de a mi kis szűk családunk 
egyáltalán nem volt vallásos. 
Csak egy-egy szentmisére 
mentünk el, amikor a nagypa-
pám meghalt. Tízéves lehettem, 
amikor beálltam a Prohászka 
templomba ministrálni. Találtam 
ott egy olyan közösséget, ahol 
jól éreztem magam. Attól kezd-
ve vált természetessé számomra 
ez a közeg. Annyira jól éreztem 
magam ebben a légkörben, hogy 
a végén már három templom-
ban ministráltam. Többször 
felvetődött bennem a gondolat, 
hogy pap legyek, de féltem az 
egyedülléttől. Pedig én szeretem 
a nyüzsgést magam körül. Aztán 
az évek során megtanultam: a 
papok egyedül vannak, de nem 
magányosak. Az érettségit kö-
vető nyáron beadtam a dereka-
mat, és 1993-ban jelentkeztem 
Takács Nándor akkori püspök 
atyánál.
Milyen tanulmányokat folytatott?
A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolába jártam, majd a Vántus 
Károly Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola és Technikumba.
Ezzel mi volt a célja?
Nagyon szeretem a természetet, 
az állatokat, és errefelé szerettem 
volna venni az irányt. Közben 
rájöttem, hogy sem agronómus, 
sem pedig állatorvos nem sze-
retnék lenni. Aztán a biológia-
testnevelés szakos tanári pálya 
is érdekelt. Amikor a felvételi 
időszak jött, akkor már gyógy-
pedagógia szakra felvételiztem 
Budapestre. Két pont kellett 
volna ahhoz, hogy bejussak, 

Egyedül, de nem magányosan
aZ olDalPárt

sZerkesZtette:

scHéDa sZilvia

de aztán a Jóisten egy kicsit 
továbbpöccintette az életemet: 
azon a nyáron dőlt el bennem, 
hogy pap leszek.
Hogyan kell elképzelni egy átlagos 
napját?
Minden reggel imádsággal kez-
dem a napot. Egy tanárom azt 
mondta, hogy egy papnak annyi 
dolga van, amennyit ő akar 
magának. Lehet ezt úgy is csi-
nálni, hogy az ember egész nap 
otthon van, este misézik egyet, 

majd bezárkózik és magában 
van. De lehet úgy is, hogy csor-
dultig van a napja, és annyi fel-
adatot vállal, amennyit csak tud. 
Inkább ez utóbbi jellemző rám. 
Nagyon változatosak a napjaim. 
Hétfőnként börtönlelkészként 
tevékenykedem. Délelőtt Ba-
racskára járok, délután pedig a 
fehérvári börtönbe. Keddenként 
a Vörösmarty Rádió stúdiójában 
vendégeskedek, ahol a délelőtti 
adásban társműsorvezetőként 

szoktam részt venni. Ezt 
nagyon élvezem. A szerdai 
nap nálam a szent szabadnap.  
Ez az én vasárnapom, hiszen 
egyébként az a legpörgősebb 
napom.  A csütörtök és péntek 
leginkább a lelki beszélgetéseké. 
Ha keresnek, és van alkalom, 
akkor találkozom a hívekkel. 
Este tartjuk a miséket, a felnőtt 
hittant vagy ifjúsági programo-
kat, valamint családokat láto-
gatok. A szombat általában az 
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úgy eljön hozzám, hogy beszél-
gessünk.
Ezek szerint soha nem unatkozik. 
De ha jól tudom, nagyon sok min-
dennel megtölti az életét a munka 
mellett.
Igen, a rádiózás és a mozi hob-
biként van jelen az életemben, és 
olvasni is nagyon szeretek, abban 
abszolút mindenevő vagyok.
Miért tartja fontosnak, hogy a 
Vörösmarty Rádióban is szere-
peljen? Könnyebb a média által 

emberekhez. Papként a szószék 
a médiumom. A plébáni-
án ezer-ezerötszáz ember is 
megfordulhat a hétvégén, így 
elég sok emberhez eljut az, 
amit fontosnak tartok. De ők 
egyébként is vallásosak, vagy 
legalábbis templomba járó em-
berek. Ferenc pápa is sokat be-
szél arról, hogy lépjünk ki a plé-
bánia falai közül, és próbáljuk 
megtalálni a lehetőségeket, ahol 
azokat az embereket is meg 

tudjuk szólítani, akik egyébként 
nem jönnek be a templomba. 
A rádiót egy ilyen médiumnak 
tartom. Persze egyébként is sze-
retek szerepelni, így nem okoz 
gondot ez a fajta nyilvánosság. 
Az volt a szándékom, hogy 
katolikus papként egészen hét-
köznapi módon jelenítsem meg 
azt, hogy mit jelent keresztény 
emberként élni, gondolkodni. A 
hétköznapiság és a humor mel-
lett próbálok belecsempészni 
mindig a műsorba valamit ab-
ból, amit fontosnak tartok, vagy 
éppen az egyházam életéből 
egy-egy olyan eseményt, amiről 
úgy gondolom, hogy érdemes rá 
odafigyelni.
Amellett, hogy Ön fiatalos és 
megtalálja a hangot mindenkivel – 
legyen szó hívő vagy nem hívő em-
berekről – ezek szerint abban rejlik 
Torony atya (hívei és ismerősei is 
így emlegetik) népszerűségének 
titka, hogy kicsit többet foglalkozik 
az átlagemberekkel?
Nagyon hálás vagyok a Jóis-
tennek, hogy ilyen stílussal és 
természettel ajándékozott meg. 
Nem a magam érdemének tar-
tom, hogy olyan vagyok, amilyen 
vagyok. Nem képeztem magam, 
hogy „jó fej” legyek: ez zsigerből 
jön. Remélem, sokaknak tudok 
pozitív dolgot mutatni.
Mekkora felelősséggel jár az, hogy 
Isten és a halandó emberek között 
egyfajta közvetítő szerepet tölt be?
A fiatalok mindig megkérdezik 
tőlem, hogy egy pap mehet-e 
például diszkóba. Erre azt 
szoktam mondani, hogy igen, 
de tudnia kell, hogy ott is pap. 
Ha leveszem a papi civilt és 
felveszek egy farmert, egy pólót, 
akkor nem mindegy, hogy mit 
és hogyan csinálok egyébként 
hétköznapi emberként, hiszen 
nemcsak magamat, de az „ügyet” 
is képviselem.
Milyen érzés a családok életében 
bekövetkező örömteli vagy éppen 
fájdalmas eseményeken részt 
venni?
Az örömteli eseményeken 
nagyon jó érzés ott lenni. 
Próbálok mindent úgy alakítani, 
hogy tényleg a család ünnepe 
legyen például egy keresztelő. 
Amennyire lehet, próbálom 
bevonni a gyerekeket is, hogy ne 
csak szereplőként legyenek ott, 

hanem egy kicsit részei legyenek 
az egésznek. A temetéseken be-
szédemmel és viselkedésemmel 
próbálok segíteni a családoknak 
a búcsúzásban, a gyászban.
A cölibátust is fel kell vállalnia 
egy fiatalembernek, amikor ezt a 
hivatást választja. Könnyen el 
tudta ezt fogadni?
A papi hivatás egy kicsit olyan, 
mint a házasság. Az egyház 
azt mondja, hogy a cölibátus 
annak a jele, hogy Istennel, 
mint személlyel lehet élni egy 
egészséges, teljes életet. Amikor 
a cölibátus megélése nehéz, az 
olyan, mint amikor egy há-
zasságot nehéz megélni. Ha 
nincs időm arra, hogy leüljek 
a másikkal, beszélgessek vele, 
odafigyeljek rá, akkor nehéz tud 
lenni. Ha van bennem szándék, 
hogy odafigyeljek rá, találkozzak 
vele, megéljük az intimitásunkat, 
akkor nem a nehézsége emelke-
dik ki.
Milyen tervei vannak még a 
jövőjét illetően?
Nagy terveim nincsenek. Több 
mint hét éve vagyok ezen a 
plébánián, és nagyon jól érzem 
itt magam. A vágyam talán 
annyi, hogy ki tudjunk alakítani 
olyan közösségeket, ahol azok az 
emberek is megtalálják a helyü-
ket, akik még nem találkoztak 
az evangéliummal, Jézussal, a 
szeretettel.
Mit tanácsol azoknak, akik 
fontolgatják, hogy a papi hivatást 
választják? Miért érdemes Isten 
szolgálatába állni?
Legyenek nyitottak! A legfonto-
sabb az, hogy vegyék észre, Isten 
mivel ajándékozta meg őket. 
Tudjanak örülni azoknak az apró 
dolgoknak, amik ott vannak az 
életükben!
Sokan hisznek valamiben, nem 
feltétlenül Istenben, de a sors-
ban vagy bármi másban. Meg 
tudna fogalmazni egy gondolatot, 
útravalót olvasóinknak, függet-
lenül hittől, vallástól, ami szerint 
érdemes élniük az életüket?
Akkor tudunk jól szeretni 
és igazán boldogok lenni, ha 
először önmagunkat tudjuk 
szeretni, és elhisszük magunkról, 
hogy szerethető és értékes em-
berek vagyunk. Próbáljunk meg 
rácsodálkozni arra, hogy mennyi 
szép dolog van körülöttünk!

esküvőké vagy jegyesoktatásoké, 
a vasárnap pedig a fő misézési 
időszak. De a keresztelőket is 
ekkor tartjuk, és van, aki csak 

eljuttatni gondolatait a hallgató-
sághoz?
A rádió jó eszköz arra, hogy egy 
kicsit más módon is szóljak az 
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Budapest Bár koncert – a színfalak mögöttAki ott volt, annak nem újság, aki 

viszont lemaradt, annak eláruljuk: 

pénteken a Budapest Bár fergeteges 

koncertet adott a Vörösmarty Színház-

ban. Új sorozatunkban olyan helyekre 

látogatunk el, amelyek teret adnak 

a város fiataljainak a szórakozásra. 

A színház nem kifejezetten bulihely, 

mégis kihagyhatatlan, hiszen a szín-

darabok, a balettelőadások és a ko-

molyzenei koncertek mellett a profi 

könnyűzenének is otthont ad. Ez az a 

hely, ahol a hetvenéves nagyi együtt 

szórakozhat unokájával, hiszen a 

jó zene kortalan. Ezt bizonyította 

a Budapest Bár is, akiknek sikerét 

a profizmuson túl az adja, hogy a 

cimbalomtól és a hegedőszólótól még 

az angol nyelvű feldolgozásoknak is 

magyar íze lesz. 

Este fél hat – kigyúl-

nak a fények

Hangszerek a színpadon, 
alakul a világítás, elhelyezik a 
mikrofonokat, a Budapest Bár 
már javában az esti előadásra 
készül. A Fehérvár Média-
centrum stábját először Matuz 
János, a Vörösmarty Színház 
művészeti intendánsa fogadja. 
Örömmel halljuk tőle, hogy 
a minőségi kultúrára nagyon 
nagy az igény Fehérváron, és 
bizony elmondható, hogy nem 
lehet annyira drága a belépő 
egy színvonalas produkcióra, 
hogy ne fogyjon el az összes 
jegy egy-két héten belül. „A 
Száztagú Cigányzenekar vagy 
a Kijevi balett, de mondhat-
nám az európai hírű Forte 
táncegyüttest, vagy az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar 
estjeit - szerencsére telt házakat 
vonzanak, mind a 499 helyen 
ül valaki az előadásokon.” Jó 
előadókat pedig nem nehéz 
szerezni, mert ma már min-
denki kimozdul a saját territó-
riumából, és útnak indul, hogy 
találkozzon a közönségével. „A 
nagy sportcsarnokok mellett ezek 
az előadók szeretik a színházi 
körülményeket is, hiszen olyan 
hang- és fénytechnika áll a 
rendelkezésükre, ami az előadást 

Pogó nem volt, de megtanultunk ülve táncolni

Mező Misi idén csatlakozott a Budapest Bárhoz

aZ olDalPárt

sZerkesZtette:

lásZló-takács krisZtiNa

nem vendégjátékká, hanem 
otthonos élménnyé varázsolja 
számukra is.”

Este hat – alakul a hang

„Kezdjünk először a lányokkal, 
jó?” – kéri Behumi Dóri, és 
már csendül is a szóló: „Ma 
este itt, a Vörösmarty Színház-
ban szól a daaaal, kár, hogy a 
Juci még vásárolni akaaaar…” 
Moraj a háttérben, a  zenekar 
producere némileg feszülten 
telefonálni kezd: „Hol vagytok 
Juci (Németh Juci – a szerk.)? 
... Mit kerestek ti ott??? … 
És az olyan fontos, éppen most 
kellett? … És miért ment veled 

a  fél zenekar? Na akkor nagyon 
siessetek, hétkor kezdünk!” A 
lányok mikrofonját közben 
beállítják, Dóri sminkelni, öl-
tözni megy, a fiúk is alakulnak, 
végül még arra is marad idő, 
hogy Mező Misi birtokba ve-
gye a cimbalmot. „Gyere Misi, 
inkább énekelj!” – élcelődnek a 
hozzáértők.

Fél hét – Délutáni csókok

„Kicsit izgultunk, hogy ide-
érjünk, mert az autópályán 
dugóba kerültünk, de Misi imája 
meghallgattatott, úgyhogy itt 
vagyunk, és koncert is lesz!” 
– mondja Farkas Róbert, a 

zenekar vezetője. A Budapest 
Bár új albummal érkezett 
Fehérvárra, ennek a lemeznek 
lesz a bemutató koncertje. A 
Délutáni csókok október óta 
hódít, igyekeznek minél több 
nagyvárosban személyesen is 
megismertetni a közönség-
gel. Nálunk pillanatok alatt 
elfogytak a belépőjegyek, és 
azon sem csodálkozik senki, 
hogy a decemberi MŰPA-
koncertre sem lehet már 
bejutni.

Miből lesz a karácsonyfa?

Az első saját Budapest 
Bár-dalt Szűcs Krisztián, a 
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A koncertről készült videó hamaro-

san látható lesz a Fehérvár hetilap 

facebook-oldalán.

Pogó nem volt, de megtanultunk ülve táncolni

Énekesek a „bárban”: (balról jobbra) Szűcs Krisztián, Frenk, Mező Misi, Németh Juci, Behumi Dóri

Heaven Street Seven éne-
kese írta, Húszezeréjszakás 
kaland címmel: „Dalszerzőként 
eddig teljesen más hangzással 
szocializálódtam, így izgultam 
is, hogy milyen lesz a Budapest 
Bárral, de szerencsére amikor 
megmutattam a srácoknak, 
működött – igaz, beleraktak még 
plusz tizennyolc akkordot ahhoz 
a négyhez, amiben én gondol-
kodtam.”
Farkas Róbert, a zenekar ve-
zetője hozzáteszi: „Igazából az 
történt, hogy ő hozott egy szép 
fenyőfát, amit mi feldíszítettünk 
karácsonyfává.” Farkas Róbert 
egyébként a cigányzenészek új 
generációjából való, aki zene-
akadémiai tanulmányai után 
bejárva a világot úgy döntött, 
újragondolja a régi pest-budai 
hagyományokat – amikor még 
minden valamirevaló vendéglő 
élőzenét is szolgáltatott – és 
jelenné teszi a valamikori slá-
gereket. Így történt, hogy ma 
már a fesztiválokon a fiatalok 
nemcsak az alternatív rockra 
vagy a punkra pogóznak, de 
a „Stux, maga veszedelmes…” 
vagy a „Lövölde tér…” is 
hasonló reakciókat vált ki be-
lőlük. Ezt fejelték meg azzal a 
közös igénnyel, hogy népszerű 
zenekarok énekeseit kérjék 
fel egy-egy dalra. Így került 
a képbe Lovasi András, Kiss 

Tibi, Szűcs Krisztián, Rutkai 
Bori és még sorolhatnám. A 
repertoár is folyamatosan ala-
kul, hiszen ma már nemcsak 
a húszas-harmincas évekre 
nyúlnak vissza, hanem kortárs 
slágereket is feldolgoznak, és 
egyre több a saját dal.

Új ember, régi barát

Idén csatlakozott az énekesek 
köréhez Mező Misi, a Magna 
Cum Laude frontembere: 
„Poénosan meg is jegyeztem a 
Robinak, amikor felhívott, hogy 
vártam már ezt a megkeresést, 
korábban is megtehették volna. 
Velük játszani igazi zenei 
kalandozást jelent nekem. Aki 
tizennyolc éve csinál valamit, 
már minden mozdulatát ismeri 
a zenekarának, a közönség 
reakcióit is ki tudja számítani. 
Gondold el, hogy ebből a hely-
zetből csöppensz bele egy másik 
közösségbe, ahol teljesen más 
rezgések, teljesen más érzések 
vannak! Ami egyébként mindig 
is szimpatikus volt, és szeretted 
volna magadévá tenni, és most 
hirtelen megkapod. Én erre csak 
azt mondtam, hajrá! És lám, 
működik.”
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Ahogy figyeltem őt a színpadi beállás-

nál a színfalak mögül, nem tudtam, 

mire számítsak. Kicsit fáradtnak tűnt a 

sok utazástól, nyűgösnek a hangpróbá-

tól. Mindenre felkészülve kopogtattam 

be az öltözőbe. Ahogy egyre jobban 

belemerültünk a zenei kérdésekbe, 

arca fokozatosan felderült. Játékosság 

és zenei alázat – így tudnám jellemezni 

a kameruni származású világzenészt, 

korunk egyik legelismertebb basszus-

gitárosát. Persze nemcsak basszusgi-

táros – énekes és producer is egyben. 

Richard Bonát gyerekkoráról, példaké-

peiről, inspirációjáról kérdeztem. 

Ahogy olvastam, zenészcsaládból 
származol. Édesanyád is énekes 
volt. Mesélj egy kicsit a gyerekko-
rodról – hogyan kezdtél zenélni?
Nagyon korán kezdtem zenélni, a 
barátaim is zenészek voltak. Sőt a 
nagypapám és a legtöbb barátja is 
mind zenész volt. Ahol felnőt-
tem, nem volt mozi, nem voltak 
filmek, nem voltak videojátékok, 
az egyetlen szórakozási lehe-
tőség a zene volt. Így aztán, ha 
mindenki zenél körülötted, akkor 
annak az esélye, hogy te is zenész 
leszel, sokkal nagyobb.
A nagypapád készítette első hang-
szeredet. Mi volt ez?
Balafon. Olyasmi, mint a ma-
rimba.
Mikor döntöttél úgy, hogy a zené-
lésből akarsz megélni?
Nem tudom felidézni, csak úgy 
megtörtént. Már ötéves korom-
ban elvitt a nagypapám esküvőre 
zenélni, és az ott kapott fizetség-
ből cukrot vett nekem. Tulajdon-
képpen ez volt az első fizetett 
fellépésem.
Fiatal korodban Európába költöz-
tél. Milyen zenét játszottál akkori-
ban, és kik voltak hatással rád?
Amikor Európába jöttem, akkor 
már a nagy basszusgitáros Jaco 
Pastorius hatása alatt álltam. 
Az volt az első találkozásom 
a dzsesszzenével. Az ideuta-
zásom arra adott lehetőséget, 
hogy eldöntsem, milyen irányba 
akarok menni. Wayne Shorter, 
Ben Webster, Diana Washington 
jártak előttem. Ez volt a fordu-

uNger ágNes lópont. Akkor kinyílt egy ajtó, és 
onnantól kezdve csak úgy meg-
történtek a dolgok. Nem egy pil-
lanat, ami meghatározza, hogy mi 
történt. Nem lehet ezt így leírni. 
Arra emlékszel, amikor kinyílik 
egy ajtó előtted, amikor belépsz 
egy szobába. Utána tízezer dolog 
történik veled, amire nem tudsz 
visszaemlékezni.
Milyen nehézségeid voltak fiatal 
zenészként, amikor Európába 
jöttél?
Ugyanazok a nehézségek, 
amikkel a többi európai zenész 
is küzd. Nekem sem voltak más 
problémáim. Zenészként mind-
annyian egy különös területen 
mozgunk. Ha gyönyörű idő van, 
mindannyian élvezzük, ha esik 
az eső, mindannyian elázunk. 
De tudod, soha nem nézem a 
nehézségeket. Nem akarom, 
hogy minden szép és jó legyen az 
életemben, épp az akadályoktól – 
amikkel szembesültem – váltam 
olyan emberré, amilyen ma va-
gyok. Azokból tanultam. Szóval 
ez olyan, mint az élet minden 
más területén, azaz minden más 
szakmában. Legyen az különös 
szakma vagy valami hétköznapi. 
Mindenki találkozik kihívásokkal, 
de a kihívások jók. Szembe kell 
nézned velük, és túljutnod rajtuk.
Dolgoztál valaha másik szakmában 
vagy kipróbáltál valami mást?
Nem. De azt kívánom, bárcsak 
értenék valami máshoz is. Annyi-
ra jól zenélek, hogy jobban megy, 
mint bármi más. Még elmosogat-
ni sem tudok. Ez hihetetlen.
Mikor írtad az első számod, és 
miről szólt?
Körülbelül hétéves koromban 
kezdtem számokat írni, de akko-
riban azért írtam számokat, hogy 
kiparodizáljam a barátaimat, meg 
ilyesmi. Más volt a jelentősé-
gük. De ezek a dalok nagyon jó 
gyakorlást jelentettek: írtam egy 
dalt a barátaimról, és elénekeltem 
nekik. Csak úgy tréfát űztem 
belőlük. Ezek kis ostoba számok 
voltak, az volt a céljuk, hogy hü-
lyéskedjek, viccelődjek azokkal az 
emberekkel, akiket szeretek.
Miről írod a dalaidat manapság, mi 
az, ami inspirál?

 A jövőmben csak egy biztos, a ma este
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körülvesznek. Nem írhatsz olyan 
dolgokról, amiket nem tudsz. 
Megpróbálhatod, de általában 
mindig ahhoz kapcsolódóan írsz, 
amiben benne vagy. Abban a pil-
lanatban, azon a helyen és abban 
az időben.
Mi az, ami motivál?
A zene iránti szenvedélyem. A 
jó dolog a zenében, hogy minél 
többet tudsz, annál kevesebb a 
tudásod. És úgy érzem, hogy 
tudom, hogy nem tudom. Szóval 
akármit csinálok, akármerre 
megyek, a zene a mesterem. 
Egész életemben. Végül eljutsz 
egy olyan pontra, ahol látod, hogy 
ez egy soha véget nem érő iskola. 
Sosem fejezed be. Ez az, ami 
mindig újabb kihívásokat jelent. 
Szenvedélyesen szeretek kutatni, 
vizsgálódni. Az a szenvedélyem, 
hogy mindig jobbá váljak, mindig 
fejlődjek, és a zenében mindig 
van hova fejlődnöd!
Hogyan telnek a hétköznapjaid 
zenészként?
Utazással. És nem szeretem. Az 
elmúlt időszakban Londonba 
repültem, aztán Dániába, Dél-
Franciaországba, megint Lon-
donba, most itt vagyok, és innen 
megyünk tovább Törökországba. 
Szóval több időt töltök utazással, 
mint azzal, amit igazán szeretek. 
De a nap végén mindig kárpó-
tol minket, hogy zenélhetünk a 
közönség előtt.
Annyi mindent elértél a zenében, 
milyen terveid vannak a jövőben?
A jövőm a ma este. Soha nem 
tekintek előrébb. A következő két 
óra, ami előttem van, az a jövő 
számomra. Nem hiszem, hogy 
bárki ismeri a holnapot. Bármi 
történhet holnap, úgyhogy inkább 
nem akarom tudni. Az egyetlen 
biztos dolog a jövőmben, ami 
előttem van az interjú után, a ma 
esti koncert. És már alig várom!

Aztán kiment a színpadra, arca 
átszellemült, és a zene iránti 
szeretete, öröme mindenkire 
átragadt. Bona játszi könnyed-
séggel kommunikált, viccelődött 
a közönséggel, és szűnni nem 
akaró tapsot kapott a telt háznyi 
táncoló embertől. Mi azért a 
jövőbe tekintünk, és várjuk a 
következő alkalmat, amikor ismét 
„Gulástown”-ba látogat!
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Utoljára október 13-i lapszámunkban találhattak keresztrejtvényt. Ismét 
harminckét oldallal jelentkezik a FehérVár magazin, egészen december 15-ig.
Utolsó rejtvényünkben Fehérvár történelmével foglalkoztunk. Siklósi Gyula 
régészprofesszor tanulmányát segítségül hívva tudakolódtunk Isolano kapi-
tány cselekedetéről, ami a város védelmi rendszerére vonatkozott. Wathay 
vicekapitány Isolano tetteire utalva 1602-ben kétszer is megemlítette Ingo-
ványvárost. Kérdésünk az volt, miként cselekedett Isolano. A helyes válasz így 
nézett ki: SÁNCOT ÁSATA INGOVÁNY VÉGÉN IS és INGOVÁNY 
FELŐL FÖLDIG TÖRTE VALA.

Mostani rejtvényünk régebbi korokkal foglalkozik, mégis aktuálisabb. A 
Seuso-kincsről van szó. A kinccsel kapcsolatosan három egyszerű választ 
várunk. A rejtvény első megfejtéséből meghatározhatják azt a térséget, 
ahol feltételezhetően használták a késői ókorban ezeket a páratlan értékű 
kincseket. A második megfejtésben arra vagyunk kíváncsiak, miként hívták 
a rómaiak a Balatont, melynek ókori neve segített abban, hogy a színezüst 
tárgyak eredetét behatárolják. A kincs megtalálása miatt 1980-ban egy lesze-
relés előtt álló fiatal közkatonát megöltek. Az áldozat nevét tudhatják meg a 
harmadik megfejtésben.
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A november is sok kikapcsolódást kínál
aZ olDalt

sZerkesZtette:

scHéDa sZilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

Hétfő:
A három kismalac
November 17., 18., 19., 20. és 21. 10 
óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés marionettjáték.

Zeng a lélek, zeng a szó, zeng a 
szerelemajtó
12 óra Vörösmarty Színház
A koncert a PartiTúra Ifjúsági 
Hangversenysorozat része. Közre-
működők: Tilinkó Együttes, Alba 
Regia Táncegyüttes, Hermann 
László Zeneművészeti Szakközépis-
kola népzenész művésztanárai.

Példaképem a legsportosabb pápa: 
Szent II. János Pál
17.30 Szent István Művelődési Ház
Lendvai Zoltán, a rédicsi gördeszkás 
plébános előadása.

A magyar–finn kapcsolatok 
évszázadai
17.30 Vörösmarty Mihály Könyvtár 
gyermekrészlege
Szíj Enikő, a nyelvtudományok 
doktora, az Országos Magyar–Finn 
Társaság elnöke előadása. Az 
előadás után lehetőség nyílik rövid 
beszélgetésre a témával kapcsolat-
ban.

Író–olvasó találkozó
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtár
Vendégek: Horváth Viktor és 
Amedeo Di Francesco professzor, a 
Nápolyi Egyetem magyar tanszéké-
nek vezetője. Beszélgetőtárs: Czetz 
Balázs főlevéltáros.

Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar koncertje
19 óra Vörösmarty Színház
Vezényel: Drahos Béla

A furcsa pár – női változat
19 óra Pelikán Kamaraszínház
Vígjáték.

Kedd:
Didi and Polly
9.30 Igéző (Basa u. 1.)
Angol nyelvű játszóház.

Kreatív ötletek és sikeres vállalko-
zások – konferencia és kiállítás
10 óra Gazdaság Háza
A rendezvényen meg is nézhetik és 
ki is próbálhatják az érdeklődők a 
legújabb kreatív fejlesztéseket.

Gyermekek napja
10 óra Videoton Oktatási Központ 
Sportcsarnoka
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke nyitja meg a ren-
dezvényt a Fejér Megyei Gyermek-
védelmi Napok keretében.

Őszi kiállítások

A Biblia térképei
Öreghegyi Közösségi Ház
Acsa Szücs Imre grafikusművész gyűjteményes kiállítása. 
Megtekinthető: november 20-ig.

Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa
Fekete Sas Patikamúzeum
Megtekinthető: november 30-ig.

Seuso-kiállítás
Szent István Király Múzeum (Fő utcai épület)
A Római Birodalom egyik, ha talán nem a legjelentősebb 
kincsleletének bemutatásához számos rendezvény – előadások, 
szakvezetések – kapcsolódnak. Megtekinthető: 2015. január 
15-ig.

Türelemjáték
Szent István Király Múzeum
Varga Gábor Farkas képzőművész kiállítása. Megtekinthető: 
2015. január 25-ig.

Régészeti pillanatképek – ásatásaink legújabb kincsei 2011-
2014
Csók István Képtár
A kiállítás megtekinthető: 2015. február 28-ig.

Kiállítás a mezőfalvai alkotótábor 
munkáiból
16 óra Fejér Megyei Gyermekvédel-
mi Központ
Kiállítás nyílik a mezőfalvai alko-
tótábor műveiből a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Napok keretében.

Seuso kedd
17 óra Csók István Képtár
Az érdeklődők megismerhetik Haj-
dú Éva volt miniszteri biztost, aki 
könyvet írt a Seuso-kincsek kapcsán 
zajlott New York-i perről.

Légy jó mindhalálig
November 18. és 19. 17 óra Vörös-
marty Színház
Musical.

A cigány kultúra szolgálatában
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán költő, a Vörösmarty 
Társaság elnöke beszélget Kosztics 
László fafaragóval az Öreghegyi 
Disputa keretében.

A félkegyelmű
November 18., 19. és 21. 19 óra 
Kozák András Stúdió
Színmű.

Szerda:
Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Kissné Beke Ágnes tanárnő foglalkozása.

Az ország tortája
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai Utcai Tagkönyvtára
Vendég: Damniczki Balázs cukrász-
mester.

Csütörtök:
Író–olvasó találkozó
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Zsolt Utcai Tagkönyvtár
Vendég: Láng Júlia.

Nemekből Igenek Klub
17 óra Igéző (Basa u. 1.)

Nyitott Akadémia
18 óra Művészetek Háza, színházterem
A sorozat vendége ezúttal Pál Feri 
atya lesz.

Péntek:
Fényjátszótér
17 óra Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri kiállítóhelye
Az érdeklődők nemcsak nézőként 
lehetnek részesei a fényfestésnek, ma-
guk is kipróbálhatják a fényorgonát, és 
diát is készíthetnek, amit kivetíthetnek 
a szoborparkot lezáró tűzfalra.

Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf 
koncertje
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház

Márai Sándor: Az igazi
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása.

Vigyázat, szakadék!
21 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása.

Edith és Marlene
19 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés játék.

Szombat:
One, two, three, theatre!
15 óra Igéző (Basa u. 1.)
Angol nyelvű drámafoglalkozás 
kisiskolásoknak.

Nemcsak a húszéveseké a világ
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
Nosztalgiaest.

Kisfaludi Borbál
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház

Városi Kórusfesztivál
18 óra Táncház
Az esten fellép az Alba Regia 
Vegyeskar, a Vox Mirabilis Kama-
rakórus, a Musicolore énekegyüttes, 
a Bástya Kamarakórus, az Ars 
Musica Zenebarátok Egyesüle-
te és az Alcoa-Köfém nyugdíjas 
férfikórus.

Két páros
20 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása. Csak 
felnőtteknek ajánlott!

Vox Alba Együttes koncertje a 
bazilikáért
19 óra Szent István Bazilika
A szombat esti hangversenyre 
a belépés ingyenes, az adomá-
nyokat a bazilika felújítására 
fordítják.

Vasárnap:
Pom Pom meséi
10 óra Igéző (Basa u. 1.)
Előadás és kézműves játszóház. 
Az Aranyszamár Bábszínház 
előadása.

Hétfő:
Pomogáts Béla irodalomtörténész 
előadása
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtár
A program a Civil Alap 2014 
pályázati program támogatá-
sával, a Magyar Holokauszt 
Emlékév 2014 keretében való-
sul meg.

Beszélgetés Örkény Istvánról
18 óra Királykút Emlékház
Vendég: Radnóti Zsuzsa.

Kedd:
Radnóti és korunk
18 óra Kozák András Stúdió
Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
és a Vörösmarty Színház közös 
programja. A belépés ingyenes, 
de előzetes foglalás szükséges.
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KÉKLÁMPÁSOK

Kéklámpások – újratöltve
aZ olDalt

sZerkesZtette:

Novák rita

Életmentés, tűzoltás, rajtaütés, 

bűnüldözés, börtönélet. Újraindul 

a Fehérvár Televízió egyik Helyi 

Érték-díjas műsora, a Kéklámpások. 

Közel két év szünet után decembertől 

minden hónap első szombatján kerül 

adásba a városban és környékén 

dolgozó rendőrök, tűzoltók, mentők, 

börtönőrök és pénzügyőrök munkáját 

bemutató magazin.

A 2010-ben útjára indított 
műsor az aktuális bűn-, tűz- és 
balesetek feldolgozása mellett 
a szenzációhajhászás helyett a 
valódiságra és a szakmai elhiva-
tottságra helyezi a fő hangsúlyt. 
Arra szeretnénk rávilágítani, 
hogy az itt dolgozó egyen-
ruhások nemcsak a helyszíni 
bírságok kiszabásában jelesked-
nek, hanem tesznek is értünk, 
mégpedig nem is keveset. A 
Kéklámpásokban tanúi lehe-
tünk például annak, hogyan érti 
meg egymást szavak nélkül a 
mentő, a tűzoltó és a rendőr egy 
baleset helyszínén, ahol min-
denki az autóba szorult sérült 
megmentésén dolgozik. Vagy 
választ kaphatunk arra is, mit 
csinálnak a rendőrök, mielőtt a 
szomszédunk által bejelentett 
betörés helyszínére érnek. A 
magazin nézői elé tárul Szé-
kesfehérvár ismeretlen oldala, 
hiszen nem megrendezett 
jeleneteket mutatunk be, hanem 

Az első műsor a Fehérvár Televízió harmincadik születésnapjához kap-

csolódóan december 6-án lesz. Ebben többek között részesei lehetünk 

annak, hogyan teszi jóvá bűnét egy székesfehérvári rab, és bepillantunk 

a kutyás rendőrök életébe is.

A Kéklámpások 2010-es indulása nemcsak egy televíziós műsor kez-

detét jelentette, hanem a helyi bűnüldöző és mentésügyi szervezetek 

összefogását is. Ennek az együttműködésnek köszönhetően nyílik meg a 

kéklámpások első képzőművészeti kiállítása november 20-án csütörtökön 

18 órakor a Vörösmarty Színházban.  

Az első műsor december 6-án lesz látható a Fehérvár Televízióban

Pofonokból sem lesz hiány a Kéklámpásokban, a kiképzés ugyanis a legtöbb 
egyenruhás mindennapjainak része

Jóvá lehet-e tenni a bűnöket? Hogyan? Kiderül a megújult Kéklámpásokból!

Akcióban a város egyenruhásai

az egyenruhások mindennapi 
akcióit, igazi bevetéseken ké-
szült felvételeket. Stábunk azért 
dolgozik, hogy közelebb kerül-
jenek a kéklámpás szervezetek 
a város lakóihoz, hogy amikor 
baj van, bizalommal forduljanak 
hozzájuk. 
A műsor szünetében a FehérVár 
magazin hasábjain helyet kaptak 
a kéklámpások, ez a továbbiakban 
is így lesz, sőt terveink szerint 
online felületünkön is nagyobb 
szerep jut az egyenruhásoknak. 
Ha szeretnének hozzászólni a 
műsorhoz, vagy kérdésük, kéré-
sük van, keressék a megújult mű-
sor facebook-oldalát a facebook.
com/Kéklámpások címen.
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Az ünnepségről készült felvételt a 

november 18-án, kedden 19 óra 45 

perckor kezdődő Paletta kulturális 

magazin című műsorban láthatják a 

Fehérvár Televízió néző.

Plakátmentes 
város

Szent Erzsébet-napi 
adománygyűjtés vakler laJos

stefkó krisZtiNalátráNyi viktória Százharmincöt esztendeje született 

Bory Jenő. 

Legendája ma is él, hiszen az 
öreghegyi polgárok tudják, 
mi mindent köszönhetnek a 
mesternek, aki egy múlhatat-
lan szerelem emlékeként örök 
társa, Komócsin Ilona kedvéért 
a két kezével tett bizonyságot 
arról, hogy létezik az öröklét.
Östör Annamária, a tele-
pülésrész önkormányzati 
képviselője köszöntőjében 
úgy fogalmazott, Bory Jenő 
emléke nem halványulhat el, 
amíg az öreghegyi polgárok 
és a Magyarországra látogató 
emberek főt hajtanak előtte. 
Pogátsnik Lászlóné, a mes-
ter emlékét őrző alapítvány 
vezetője hangsúlyozta, hogy 
nemcsak a családtagok számára 
fontos a tér szépsége, sokkal 
inkább figyelemre méltó, hogy 
egyre többen látogatják meg 

Harminc napjuk volt a jelölteknek és a 

jelölőszervezeteknek, hogy eltávolítsák pla-

kátjaikat a helyhatósági választások után. 

November 11-én lejárt a határidő 
az önkormányzati választáson 
indult jelölteknek és jelölőszerve-
zeteknek arra, hogy eltávolítsák 
a kampány időszakában közterü-
leteken elhelyezett plakátjaikat. 
Székesfehérváron nem sok plakát 
maradt kint eddig a határidőig 
– mondta el kérdésünkre Bozai 
István városgondnok. Ahol mégis 
találnak, ott a Városgondnokság 
munkatársai a héten elkezdik 
azok leszedését, hogy az ün-
nepi, adventi időszakra már ne 
legyenek kint a hirdetmények. A 
törvény értelmében a határidőn 
túl kint maradt plakátok eltávolí-
tásának díját az azt elhelyezőknek 
fogják kiszámlázni – tette hozzá a 
városgondnok.  

Három éve kezdődött az a jótékony-

sági akció, amely mára hagyománnyá 

vált az Öreghegyen. Árpád-házi Szent 

Erzsébet névnapjához kapcsolódóan 

a felajánlásokat egészen november 

20-ig várják az Öreghegyi Közösségi 

Ház nyitva tartási idejében.

Szépen gyűlnek a felajánlások a 
Fanta-villában. Sokan tartották 
fontosnak, hogy segítsék a nehéz 
körülmények között élő embere-
ket. A mostani akció keretében a 
Szegényeket Támogató Alapítvány 
számára gyűjtenek felnőtt- és 
gyermekruhákat, cipőket, ágyne-
műket, lakástextileket, fonalakat, 
háztartási gépeket, edényeket, 
kisebb bútorokat, könyveket és 
játékokat. Minden holminak nagy 
hasznát veszik a rászoruló csalá-
dok. Az adományokat hétfőtől-
péntekig  8 és 20 óra között várják 
az Öreghegyi Közösségi Házban.

Bory Jenő emléke tovább él

2014. 11. 17. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	
Gyémántkert – am. 
sorozat (12)

10:55 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

17:35 Hitünk és életünk 
– ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV 

19 – Graz 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 11. 18. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45  Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Aranybánya – 

angol	film	(12)
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:05 Képes hírek

2014. 11. 19. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 Valdez lovai – 

am.	film	(12)	
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 20. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa 
– ismétlés

18:00 Hírek 
18:05 Seuso kedd – 

rejtélyek nyomában
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Alba Fehérvár – MAFC 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 21. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti 

magazin
20:00 Honvéd7 – 

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 ARAK AKTIV – az 

ARAK atlétikai 
tehetségkutatója 

21:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 22. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:20 Alba Liga kispályás 
labdarúgó-mérkőzés

17:20 Aqvital FC Csákvár 
– Ajka labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	–	Az	

év modellje – am. 
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

20:35 Fehérvár AV 
19 – Znojmo 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:35 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 23. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Seuso kedd – 
rejtélyek nyomában

17:30 ARAK AKTIV 
– ismétlés

19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Szeged - Alba 

Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

21:40 A hét hírei – ismétlés 
22:00 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. november 17-től november 23-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

Kiemelt ajánlataink:

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

november 18. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: bemutatkozik a Budapest Bár.

november 20. 18:05 Seuso kedd – rejtélyek nyomában. Benne: Az érdeklődők megismerhetik Hajdú
 Éva volt miniszteri biztost, aki könyvet írt a Seuso-kincsek kapcsán zajlott New York-i perről.

november 21. 8.00 Élő közvetítés Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűléséről

november 23. 20:20 Szeged–Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről.

a műemléket és megszépült 
környezetét.
Az alapítvány tesz is azért, 
hogy esztendőről esztendőre 
egy kézfogással illetve egy 
emlékplakettel megemlékez-
zenek a mester születésnapján 
azokról, akik az egykori csodát 
harmonikusan, a mai kor 
igényeinek megfelelően tudják 
megidézni. 2014-ben egy kivá-
ló keramikus házaspár, Enyingi 
Mihály és Enyingi Mihályné 
érdemelte ki a Bory Alapítvány 
elismerését.
A két művész számára rendkí-
vül megtisztelő, hogy gon-
doltak rájuk, hiszen mindaz, 
amit Bory Jenő megvalósított, 
az általuk képviselt művészeti 
szinteken is megvalósulhat a 
jövőben. 
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Sándor György és testőrei a Fáy utcában Fedett lőállás az Alba Öttusa SE telepén

somos ZoltáN somos ZoltáN

A továbbjutás küszöbén a Vidi Központi támogatás

Egy-egyes döntetlent játszott a Vasassal 

a Videoton, ezzel továbbra is vezeti 

csoportját a Ligakupában. A válogatottban 

Juhász és Nikolics is részese volt a finnek 

legyőzésének.

Talán még nem is volt olyan nehéz 
helyzetben Joan Carillo a Videoton 
edzőjeként, mint kedden a Ligaku-
pában: majdnem csapatnyi játékosát 
nélkülözte a válogatottak különböző 
programjai miatt. A Vasas otthoná-
ban a kissé szokatlan felállásnál csak 
Brachi gólja volt furcsább, tekintve, 

A Magyar Öttusa Szövetség delegációja 

Fehérváron járt, ahol a sikeres helyi 

szakosztályoknál vizitált. A Volán 

Fehérvár és az Alba Öttusa SE is fej-

lesztéseket valósíthat meg a szövetség 

támogatásából.

Réczei Géza elnök, Martinek 
János megbízott főtitkár és Gallai 
István szakfelügyelő is tagja volt a 
MÖSZ Székesfehérvárra látogató 
küldöttségének. Akárcsak Fábián 
László olimpiai bajnok, a MOB 
sportigazgatója. Volt mit megnéz-
niük, hiszen a Volán telepén nem-
sokára kezdődnek a szövetségnél 

Vidi - Fradi: az ősz meccsével zárjuk a szezon első felét
Elővételi jegyértékesítési helyek:

• VidiShop (Piac tér 4.): hétfőtől péntekig, 9:30-17:00 óra 
között (12:30 és 13:00 óra között ebédszünet miatt zárva)

• Sóstói Stadion főpénztár: csütörtök-péntek 
(november 20-21) 15-18-ig

• Auchan: minden nap 08-20 óráig a vevőszolgálati pultnál
• Tourinform iroda: Székesfehérvár, Városház tér,  

Hiemer-ház,  Hétköznap: 9.00 – 18.00 
Hétvégén: 10.00 – 16.00

Szurkolóink az ősz legnagyobb ha-
zai rangadóját láthatják november 
23-án, vasárnap 16:30-tól , hiszen, 
a Ferencváros együttese látogat el 
Sóstóra. A sorban állás elkerülé-
se érdekében javasolt elővételben, 
személyesen vagy online megvásá-
rolni a belépőt a bajnoki rangadóra. 
14 éven aluli gyermekeknek ingye-
nes a belépés a hazai szektorokba, 
de 0 forintos jegyet nekik is kö-
telező váltani a jegypénztáraknál! 
A Sóstói Stadion kapui 14.30-tól 
nyitnak november 23-án. Min-

denkinek javasoljuk, hogy vásárolja 
meg elővételben belépőjét!
Jöjjön el Ön is családjával a Sóstói 
Stadionba, ahol a mérkőzések izgal-
mas percein felül számos meglepe-
téssel és programokkal várjuk már a 
legkisebbeket is, és minden kedves 
szurkolónk ajándékba kap egy 2014-
2015-ös őszi csapatképet a belépést 
követően. Ezúttal is készíthetnek 
közös fotókat ifjúsági kabalánkkal 
Stoplival, amit azért sem érdemes 
kihagyni, mert a vidi.hu-ról le is 
tölthetik majd az elkészült képeket!

Klubunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen 
ismét adománygyűjtést szervez a rászoruló székesfe-
hérvári családok gyermekei részére. Megunt, már nem 
használt, újszerű játékok, mesekönyvek, sportszerek 
felajánlását várjuk a gyűjtés során, amelyekkel örömet 
lehet szerezni a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A 
felajánlásokat a Szeretetszolgálat munkatársai juttatják 
el a címezettekhez.
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Jótékonysági játékgyűjtés a Vidi-Fradi rangadó előtt!

Hajrá, Vidi!

A gyűjtés helye és ideje: a MOL Tribün előtti térköves területen a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat sátránál, november 23-án vasárnap, 15 órától egé-
szen a Videoton FC – FTC bajnoki rangadó kezdetéig.

hogy saját kapujába pörgetett remek 
mozdulattal… Szerencsére a spanyol 
jobbhátvéd hibáját a második 
félidőben Feczesin egy fejesgóllal 
ellensúlyozta, így végül 1-1 lett a 
meccs. A Videoton vezeti csoportját, 
kedden Ajkán zárja az első kört, és 
szinte biztosan továbbjut. Sikerél-
ményben a válogatottaknak is lehe-
tett része, hiszen Juhász Roland és 
Nikolics Nemanja is pályára lépett a 
finnek elleni győztes Eb-selejtezőn. 
Juhászt bordasérülés miatt lecse-
rélték, de a hírek szerint játszhat 
vasárnap, a Ferencváros elleni, idei 
utolsó hazai bajnokin.
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pályázható támogatásból épülő 
lovarda munkálatai. A szakosztály 
továbbra is a magyar öttusasport 
egyik legerősebb bástyája.
De remek utánpótlásbázis alakul 
az Alba Öttusánál is. A fiatalabb 
fehérvári műhely szakembere-
ivel is konzultáltak a látogatók. 
Komlódi Zsolt vezetőedző 
elmondta, két és félmillió forint-
ból valósítottak meg fejleszté-
seket, többek között a lőállások 
befedését és egy öltözőkonténer 
telepítését. A gyümölcsöző befek-
tetések szimbólumaként fehérvá-
riak és fővárosiak együtt ültettek 
gyümölcsfákat az Alba Öttusa 
Zámoly úti telepén.
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Bíró László akcióban

A gyúró, aki nyerni jött Fehérvárra
Hat évig dolgozott azért, hogy elérje 

egyik legnagyobb célját: egy NBI-es csa-

patnál dolgozni. Tizenkét éve érkezett 

Székesfehérvárra, Nyíregyháza mellől, 

Kótajról. Ide nősült, egy vagány kissrác, 

Botond büszke édesapja. Ő Bíró László, 

a Fehérvár KC női kézilabdacsapatának 

gyúrója.

Mikor, hogyan lettél az FKC 
gyúrója?
Öt éve kerültem a csapathoz. 
Amikor Bimbó Tamás – aki most 
Siófokon dolgozik – felmondott, 
jött egy megkeresés a klub részé-
ről, és igent mondtunk. Akkor 
még ketten csináltuk a kollégám-
mal.
Az elején nem volt furcsa híres, csinos 
lányok közé kerülni?
Ez egyáltalán nem számított. Az 
már sokkal inkább, hogy NBI-es 
klubhoz kerültem. Előtte még 
Bekő Balázs mellett dolgoztam, 
a Kislángnál. Mindig az volt a 
célom, hogy a legmagasabb osz-
tályban szereplő klubnál lehessek 
részese egy komoly sikernek.
Ez már akkor benned volt, amikor 
az első masszőri tanfolyamra beirat-
koztál?
Igen, mivel régen én is sportoltam, 
fociztam, ezért mindig is valami 
olyat akartam csinálni, aminek 
köze van a sporthoz. A sport 
nagyon fontos nekem, mindig 
naprakész vagyok több sportág 
eredményeit illetően. Úgy gondol-
tam, ha már a pályán nem adatott 
meg, hogy komoly sikert érjek 
el, akkor masszőrként sikerüljön. 
Háttérmunkásként ez még össze-
jöhet. Már az elején látszott, hogy 
van a masszőrködéshez érzékem. 
Agárdon a termálfürdőben kezd-
tem, volt két „focicsapatom”, a már 
említett Kisláng valamint a Lajos-
komárom. Egyre inkább beleástam 
magam a munkába, és szép lassan 
kiderült, ez áll nekem a legjobban. 
Azt gondolom, akárhol dolgoztam, 
mindenhol megértettem magam a 
játékosokkal, páciensekkel. Ahogy 
most a lányok, úgy korábban 
is elfogadtak mindenhol, és ez 
kölcsönös.
Azt mondod, hogy ezzel a „háttér-
munkával” akarod sikerhez segíteni 
a fehérvári lányokat, de azért ez 

aZ olDalt

sZerkesZtette:

kaiser tamás

egy nagyon fontos pozíció a csapat 
mellett.
Az az alap, hogy valakit be kell 
kenni vagy ragasztani, de ahhoz, 
hogy tényleg jó legyél, ennél több 
kell! Nagyon fontos az emberi 
tényező, legalább annyira, mint 
a szakmai tudás. Fontos, hogy 
elfogadnak, szeretnek a lányok, 
és hogy tudják, a problémáikkal 

jöhetnek hozzám, bármikor a ren-
delkezésükre állok, akár vasárnap 
este nyolckor is.
Valahol egy kicsit pszichológusnak is 
kell lenned, nem? Hiszen ez mégis-
csak egy női csapat, annak minden 
velejárójával.
Igen, ez így van, és a lányok 
szerencsére bizalommal fordulnak 
hozzám. De ez talán annak is kö-
szönhető, hogy harmincnyolc éves 
vagyok, ők a húszas éveik elején, 
közepén járnak. Én komolyabb 
élettapasztalattal rendelkezem, 
mint ők, ezért is sok esetben kérik 
ki a véleményemet. Ez nagyon 
jó, megtisztelő dolog, én pedig, 
ha tudok, segítek. Bár egészen 
más problémáik vannak, mint a 
focistáknak, akikkel korábban 
együtt dolgoztam. A fiúknál ez 
másképp működik. Itt, a lányok 
mellett ebbe azért nekem is bele 
kellett rázódnom. Egy évembe 
került, mire rájöttem, hogy nekem 
mi a feladatom ilyen szempontból, 
hogy hol a helyem a csapaton 

belül. Hiszen valahol van egy ka-
pocs köztem, az edző és a lányok 
között. Van egy olyan bizalmi 
viszony a csajokkal, ami csak 
ránk tartozik, senki másra. És ez 
kölcsönös, hiszen én is számítha-
tok rájuk. Több baráti kapcsolat is 
kialakult az évek folyamán. Hiába 
jönnek-mennek a játékosok, ez 
mindig megvan.

Hogy néz ki egy meccsnap? Gon-
dolom, az idegenbeli meccs mindig 
kicsit más.
Igen, már reggel össze kell szedni, 
hogy mit kell vinni magunkkal, 
van-e a helyszínen gyúrói ágy, 
legyen nálunk elég víz, vitamin, 
táplálékkiegészítő. Mindent apró-
lékosan elő kell készíteni. Utazás 
közben már kiderül, hogy kinek mi 
a problémája, kire kell esetleg több 
időt szentelni a meccs előtt. Ha 
odaértünk, kipakolunk, és a lányok 
jönnek a meccs előtti gyúrásra, egy 
előre meghatározott sorrendben. 
Hogy egy kis kulisszatitkot elárul-
jak: mindig Mayer Szabina kezd, 
őt követi Horváth Betti, Kazai 
Anita és mindig Tilinger Tamara 
jön a legvégén. Ez amolyan csapat-
kabala. Ezután a lányok megcsinál-
ják a hajukat, ha tévés meccs van, 
akkor sminkelnek is, de ezt inkább 
ne írd le! A lényeg, hogy minden 
meccs előtt pörögni kell, nincs 
megállás, hiszen mire jön az edző 
az öltözőbe, addigra mindenkinek 
kész kell lennie!

Nyilván meccs közben a játékkal 
is együtt kell élni, hiszen azonnal 
reagálnod kell, ha történik valami a 
pályán.
Nem szabad csak a mérkőzést 
nézni, hiszen látni kell, mi történik 
a pályán. Ki hogyan esik, hogyan ér 
földet, mihez kap oda. Ez azért fon-
tos, mert mire odaérek a játékoshoz, 
addigra tudnom kell, hogy mihez 
nyúljak, mit kell elővenni a táskából.
A kispadon ülve mennyit tudsz 
segíteni lelkileg a lányoknak?
Azt hiszem, tudok, de ebben a lá-
nyok is partnerek. Ha lejön valaki, 
azonnal elkezdik biztatni. Én is 
próbálok segíteni, mert tudom, ha 
valaki maga alatt van, akkor egy-
két biztató szó jól jön.
Gondolom téged is megvisel egy-egy 
kudarc, vagy éppen te is nagyon 
tudsz örülni a győzelmek után.
Igen, nagyon sokat adott nekem 
ez a csapat! Sok felejthetetlen 
élményem van, sokszor jöttem 
haza úgy, hogy az volt bennem: 
ezért érdemes csinálni ezt! A 
meccs olyan adrenalinlöketet 
ad, amit más nem helyettesíthet. 
Aki sportolt, tudja, miről van 
szó. Mai napig fájó élmény a 
tavaszi, Esbjerg elleni elveszített 
EHF-Kupa elődöntő. Sokszor jut 
eszembe, hogy milyen jó lett volna 
a Jégcsarnokban egy telt házas ku-
padöntő, és ott magasba emelni a 
kupát! De hiszek benne, hogy amit 
ott, akkor elvett tőlünk az élet, azt 
egyszer visszaadja majd.
Azt mondtad, hogy vágyad volt 
NBI-es csapat mellett dolgozni. Ez 
összejött. Milyen célod van még?
Szerintem aki a sport világában 
dolgozik masszőrként, és vannak 
ambíció, annak ott van a fejé-
ben, hogy egyszer szeretne egy 
válogatott mellett dolgozni, és 
ott lenni egy nagy tornán. Ezzel 
én is így vagyok. De most az van 
bennem, hogy mindenképpen 
szeretnék Székesfehérváron nyerni 
valamit! Annyiszor ott voltunk már 
ennek a közelében, hogy most már 
valamikor ki kell, hogy érdemeljük, 
és ennek nagyon szeretnék én is a 
részese lenni!
Van kedvenc játékosod a csapatból?
Nagyon sok kedvenc játékosom 
van, az egész csapat a kedvencem! 
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Bencze Emese tizenhárom esztendősen nyerte meg az Aerobic Magyar 
Kupát. Fél éven át tökéletesítette gyakorlatát, mely végül aranyérmet hozott 
az angyalföldi versenyen.

Lukács Emília vezetőedző (balra) büszke tanítványaira. A Futura SE-t az 
ország legjobb aerobic egyesületei közt tartják számon, ezt idén igazolták is a 
tehetséges és a koreográfiákba rengeteg energiát fektető fehérvári lányok.

A jó aerobic gyakorlat elképzelhetetlen lazasági, erőnléti és hajlékonysági 
elemek nélkül. Borbás Fanni a TFSE két versenyzőjével bronzérmes koreo-
gráfiát mutatott be.

A sportág alapja a megfelelő bemelegítés. A mozdulatok tökéletessége csak 
az izmok megfelelő állapotba hozásával érhető el. Az igazi munka csak a 
mintegy húszperces nyújtás után kezdődik.

NémetH ZoltáN

Tökéletes gyakorlat – csúcson a Futura SE

Egy arany- és egy bronzérem mellett 

egy szintén értékes ötödik helyezés-

sel zárta az Aerobic Magyar Kupát a 

székesfehérvári Futura SE. A 2010-ben 

alakult egyesület a sportág legjobb 

hazai klubjai között érte el remek 

eredményeit, a mindössze tizenhárom 

esztendős Bencze Emese tökéletes 

gyakorlattal utasította maga mögé 

riválisait.

Az Angyalföldön megrendezett 
versenyen a bajnoki fordulók hat 
legeredményesebb klubja, köztük 
a Futura SE vehetett részt. A 
fehérvári klub színeiben az 
Imre Anna, Komáromi Dalma, 

Bruckman Réka, Rétegi Tícia, 
Gazdag Viktória összetételű 
csapat az ötödik helyet szerezte 
meg, míg Borbás Fanni a TFSE 
két versenyzőjével triót alkotva 
bronzérmes lett. A legszeb-
ben csillogó medáliát Bencze 
Emese gyűjtötte be: a mindössze 

tizenhárom esztendős ifjú hölgy 
aranyérmes lett a női verseny-
ben.
„A korábbi versenyeken már 
sikerült jó eredményeket elérnem, 
így bíztam benne, hogy ezúttal 
is jól szerepelek majd. Előzetesen 
a dobogó elérésében reményked-
tem, nagyon boldog vagyok, hogy 
sikerült túlszárnyalnom ezt, és 
aranyéremmel térhettem haza! A 
gyakorlatot, amit bemutattam, 
nagyjából fél éven át tökéletesí-
tettük. Bár a verseny előtt volt 
bennem egy kis drukk, végül sike-
rült ezt is legyőznöm!” – mesélt a 
versenyről Emese.
A Futura SE színeiben jelenleg 
tizennégy versenyző szerepel a 

sportág különböző megméret-
tetésein, a gyakorlatok kidolgo-
zása és a mozdulatok tökéletes 
bemutatása komoly szabályok 
mentén történik.
„A lányok nagyon sokat dolgoznak 
a gyakorlatokon, melyek az életkor 
és a tudásszint alapján külön-

böző nehézségűek. Vannak olyan 
szintek, ahol kötelező koreográfiát 
kell bemutatni, míg más szin-
teken saját gyakorlatot állítunk 
össze, ám ennek tartalmaznia kell 
kötelező elemeket. Lazasági, erőn-
léti és hajlékonysági elemek azok, 
amiket egy gyakorlatnak mindig 
tartalmaznia kell.” – tudtuk meg 
Lukács Emília vezetőedzőtől.

A Futura SE a Magyar Kupában 
bemutatott remek szereplésé-
vel kiváló évet zárt. A klubnál 
sokat tesznek azért, hogy a jövő 
is hasonlóan fényes legyen: a 
versenyzők mellett az egyesület 
huszonöt fős utánpótlás csoport-
jából kerülhetnek ki az elkövet-
kező esztendők újabb fehérvári 
bajnokai.
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Szombaton ismét benépesült a Köfém Sportcsarnok, tíz székesfehérvári iskola 
öt-öt évfolyama küzdött a bajnoki címért

A gyerekek különböző számokban – gátváltóban, helyből távolugrásban, 
kislabdahajításban – mérték össze tudásukat

Az ARAK AKTIV történetében másodszor a Hétvezér Általános Iskola lett a győztes

Meghalt Rajz Attila, a székesfehérváriak 

OB II-es jégkorongcsapatának korábbi vá-

logatott játékosa a vasárnapi, dunaújvárosi 

fordulóban. A három világbajnokságon sze-

replő Rajz 1991 óta játszott Székesfehérvá-

ron, rövid megszakítással egészen 2012-ig, 

majd edzőként dolgozott. Zuhanyzás után 

a játékos kiment csapata cserepadjához, 

ott a második harmad végén összeesett. A 

mentősök nem tudtak rajta segíteni.

somos ZoltáN

A Hétvezér az ARAK AKTIV győztese

Nagy küzdelemben, a korábbi nyolcszoros győztes Tóvárosi Általános Iskolát 

legyőzve a Hétvezér iskola nyerte a jubileumi, X. ARAK AKTIV városi döntőt. A 

harmadik helyen a Széna téri iskola végzett.

Vajon ki instruálja a továbbiakban 
Simon Balázsékat? Ezúttal nem volt elég stabil hátul a Volán

somos ZoltáN kaiser tamás

Új edzőre várva Elvesztett fonal

Miután hétfőn elfogadta Marcel 

Tenter lemondását, új vezetőedzőt 

keres a TLI-Alba Fehérvár klubvezeté-

se. Egyelőre nem tudjuk, szerdáig, a 

következő meccsig meglesz-e.

A Kaposvártól elszenvedett 
hazai vereség után váratlanul 
lemondott a fehérvári kosarasok 
vezetőedzője, döntését azzal 

A válogatott miatti szünet után, a Villach elleni 
pénteki vereséget (5-4) követően lépett ismét 
hazai közönség előtt jégre a Fehérvár AV 19. 
A pauza előtt igazán remek formát futott Rob 
Pallin együttese, és félő volt, hogy az EBEL-
szünet nem jön jókor a lendületben lévő csapat 
életében. Nos, akik féltették a Volánt, azoknak 
sajnos igazuk lett. És nem is a villachi vereség 
miatt, sokkal inkább azért, mert a Graz ellen 
sem jött össze a pontszerzés. Sajnos a Volán 
rögtön az első harmadban hátrányba került, de 
a másodikban Orbán egalizált. Sokáig nem ma-
radt döntetlen az állás, még a játékrész vége előtt 

indokolva, hogy látja, a játé-
kosok mérkőzésen nem tudják 
megvalósítani az általa kérteket. 
Marcel Tenter döntését a veze-
tőség kénytelen volt elfogadni – 
aztán három nappal később jött 
a hír, hogy a román mester már 
el is foglalta korábbi csapata, a 
Kolozsvár kispadját.
Mindegy, ki mit gondol erről, 
az Albának edzőre van szüksé-
ge, a klubvezetés pedig keresi. 
Sok magyar szakember nem 
jön szóba, úgy tudjuk, Székely 
Norbert, a soproni női csapat 
korábbi sikeredzője a jelöltek 
között van. De lehet, hogy 
ismét külföldi tréner jön, min-
denesetre vasárnap még nem 
tudott konkrétumról beszá-
molni Dávid Kornél klubelnök. 
Dolgoznak az edzőkérdés 
megoldásán, egyelőre ennyi 
publikus. Szerdán a MAFC, 
szombaton a Szeged ellen 
játszik az Alba, hogy már új 
vezetőedzővel-e, napokon belül 
kiderül.
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1. Hétvezér 224 pont

2. Tóváros 208 p.

3. Széna téri 181 p.

4. Kossuth 160 p.

5. István Király 139 p.

A X. ARAK AKTIV végeredménye:

6. Munkácsy 139 p.

7  Németh László 137 p.

8. Bory 86 p.

9. Talentum 76 p.

10.Táncsics 60 p.
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Petruska betalált, és szinte azonnal Reinthaler is, 
majd Unterweger is gólt lőtt a fehérvári kapuba. 
Ennek egyenes következménye lett, hogy 5-2-re 
nyert a Graz Székesfehérváron.    
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Gyönyörű tervet mutatott be a miniszteri biztos

A telt ház egyelőre virtuális, de talán megvalósul ez is

Sóstón minden megújul: 
a stadion és környezete

Két év múlva a legmodernebb köve-

telményeknek megfelelő, UEFA IV-es 

besorolású stadion lesz a Videoton 

otthona. A kilencmilliárd forintos pro-

jekt bemutatóján kiderült, nemcsak a 

stadion épül újjá, a környezet, a Sóstó 

rehabilitációja is megtörténik.

A szerdai tájékoztatón Vígh 
László, a beruházásért felelős mi-
niszteri biztos tartott bemutatót 
a látványtervekből, és ismertet-
te az építkezéssel kapcsolatos 
elképzeléseket. „Egy UEFA IV-es 
kategóriájú, vagyis szigorú nem-
zetközi szabványoknak megfelelő  
stadiont építünk. Olyan létesítményt 
kellett terveznünk, amely illeszkedik 
a környezetbe. Ez Magyarországon 
mindig speciális feladatot jelent. A 
tervezők megoldották ezt a kérdést, 
a multifunkcionális létesítmény 
harmonizálni fog a sóstói körülmé-
nyekkel. Teljesen fedett stadion lesz, 
a klub javaslatára megtartva benne 
néhány hagyományos elemet, így az 
ultrák szektorát. Lesz családi szektor, 
jó lenne, ha a családok legalább 40 
százalékban tennék ki az összesen 
14 250 férőhelyet. A költségvetési 
feltételek rendelkezésre állnak. A régi 
stadion bontása májusban, az épít-
kezés szeptemberben kezdődhet, tehát 
a Videoton tavasszal még itthon 
játszhat. 12-13 hónap építési idővel 
számolunk, vagyis 2016 végén már 

Ilyenek vagyunk

Az új Sóstói Stadion lát-
ványtervét bemutatójának 
másnapján két, egyébként 
rokonszenves fiatal vitat-
ta meg a 14-es buszon, a 
kora reggeli órákban. Az 
egyébként jól öltözött és 
hellyel-közzel szépen is 
beszélő srácok a Budai úttól 
a Szedreskerti végállomásig 
szapulták a döntéshozókat 
– teszem hozzá, minden 
indulat és „vazze” nélkül.
Érvrendszerük szokatlanul 
elutasító volt. Egyiküké na-
gyon, másikuké még inkább. 
A stadion kicsi, nagyon kicsi 
– mondják.
Álmélkodtam. Füleltem, 
vajon miként folytatják...
Távol van az ő komfortzó-
nájuktól? A fiatal hirtelen-
szőke nem értette, miért kell 
egy stadionhoz családbarát 
környezet, hiszen az igazi 
szurkolónak csak a stadion, a 
csapat és a barátok fonto-
sak. Fekete, zömök barátja 
tromfolt. A Sóstóban még 
csak víz sincs... Meg mit 
akarnak az erdőjárással? A 
végállomásnál a 21. századi 
modern beléptetőrendszerhez 
értünk. Nos, ezt a dialógust 
már nem tűrné a nyomda-
festék.
Eszembe jutott áldott 
emlékű barátunk, minden 
idők egyik leg jobb fehérvá-
ri gólvágója, Szentes Jenő 
gondolatsora.
Lalikám – mondta – mi 
annak idején reményked-
tünk, hogy a nézőknek nem 
roskatag, rozzant falelátó-
kon kell szoronganiuk, mert 
ezer helyre négyezren jöttek. 
Később a betonkaréjokat 
ócsároltuk, hogy a tízezer 
nézőtől távol van a pálya. 
Figyelj ide, kisöreg, te még 
megéred, de lesz olyan kor, 
amikor az nem tetszik, hogy 
az egészet nem fedik be.
Tiltakozni fognak, mind az 
ezren...

vakler laJos

somos ZoltáN

mindenképpen szeretnénk átadni a 
stadiont.”
Nagyon fontos, hogy összekap-
csolódik a projekt a Sóstói Láto-
gatóközponttal. Cser-Palkovics 
András polgármester is kiemelte 
ezt a momentumot.
„Köszönet a kormánynak, hogy 
biztosította a költségvetését ennek 
a nagy projektnek, amelynek 
eredménye Székesfehérvár vagyonát 
gyarapítja majd, miközben a város-
nak nem kerül pénzébe. Örömteli, 
hogy nemcsak stadionfejlesztésről 
beszélünk, hanem városrészi rehabi-
litációról is. Közlekedési fejlesztés is 
megvalósul útkapcsolatok és parkolók 
kiépítésével, utóbbiak a temetők 
számára is megoldást jelentenek ma 
még létező problémákra. A stadion 
közvetlen környezetében van egy 

csodálatos természetvédelmi terület, 
amely már hosszú évtizedek óta 
vár arra, hogy valaki megmentse. 
Most ezt a problémát is kezeljük, 
mederkotrással, vízpótlással a tavat 
megmentjük a következő nemzedék 
számára. A két nagy projekt össze-
kapcsolódik, hiszen aki a stadionba 
jön, találkozhat a parkkal, mögötte 
pedig a Sóstóval. A stadionhoz ha-
sonló nem sok lesz Magyarországon, 
multifunkcionális létesítményként 
sport, szabadidős, kulturális célokat is 
szolgál majd. Látogatóközpontként, 
koncertek, előadások színhelyeként is 
használhatjuk majd, vagyis valódi 
közösségi tér lesz. A tulajdonos a 
város lesz, az üzemeltetésben pedig 
együttműködést alakítunk ki a klub-
bal. A bontási munkákat már meg 
lehetett volna kezdeni januárban, 
a város kérése volt, hogy a Sóstó 
rehabilitációjához alkalmazkodjon 
ez az időpont.”
Balogh Attila, a Videoton FC 
ügyvezetője elmondta, amennyi-
ben a csapat kivívja a nemzetközi 
kupaszereplést, amire jelenleg jó 
esélye van, a felcsúti stadionban 
játssza majd európai meccseit. Az 
ügyvezető nem zárta ki a stadion 
névhasználatának értékesítését, 
de konkrétumokról ez ügyben 
még nem tudott beszámolni. Az 
új stadionba remélt nézőszámra 
vonatkozóan pedig annyit mon-
dott: bíznak benne, hogy sikerül 
jelentős tömegeket kicsábítani a 
jövőben.
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Csáki Viktória kiváló igazolásnak bizonyult, a Békéscsabáról érkező jobb-
szélső a Siófok ellen nyolcszor volt eredményes

kaiser tamás

NémetH ZoltáN

Két pontot ért a remek második félidő

Győzelemmel zárta a bajnok-
ság első szakaszát a Fehérvár 
KC. Az első tíz fordulóban a 
kalkulálható 14 pontból 13-at 
begyűjtött az együttes, így jó 
helyzetből várhatja a decem-
ber végi folytatást. A Siófok 
elleni 30-26-os siker pedig több 
szempontból is nagyon értékes. 
A legfontosabb talán az, hogy 
az FKC ismét bizonyította, 
van tartása az együttesnek. 
Tilingerék ugyanis úgy verték 
a tabellán harmadik helyezett 
Balaton-parti együttest, hogy 
a szünetben még az ellenfél 
vezetett négy góllal. A második 
félidőben mutatott küzdőszel-
lemre és játékra a jövőben is 
lehet, kell építeni, és akkor a 
csapat elérheti célját, a legjobb 
négy közé kerülést.
A Fehérvár jelenleg a negye-
dik helyen áll. Bakó Botond 
lányai legközelebb az Euró-

ARKSE

Hiába vezetett húsz percen át a férfi 

kézilabda NBI/B 9. fordulójában az 

Alba Regia KSE, egy komolyabb, főleg 

támadásban jelentkező hullámvölgy 

miatt az esélyesebb Pécsi VSE négy 

góllal nyerni tudott a VOK-ban.

A 11. helyen álló Alba a 22. 
percben még 11-9-re vezetett a 
dobogóra pályázó, szerb és horvát 
légiósokkal megerősített Pécs ellen, 
ám ezt követően váratlanul sablo-
nossá vált Molnár Csaba vezető-
edző együttesének támadójátéka. A 
hazaiak húsz perc alatt mindössze 
öt gólra voltak képesek, a rutinos 
pécsiek ezt kihasználva fordítottak, 
és végül 27-23-ra nyerni tudtak. 
Az ARKSE számára most három 
olyan mérkőzés következik, melye-
ken a közvetlen riválisok várnak a 
csapatra, így Patkós Péterék egy jó 
sorozattal beérhetik a pontvadászat 
középmezőnyét alkotó gárdákat.

Elmaradt a bravúr

 www.renaultfehervar.hu

Ugrics és Szabó Kft. Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. • Tel.: 06 22 510 060

pa-bajnokság után, december 
30-án, Mosonmagyaróváron 
lépnek pályára. A Veszprémből 
átköltözött csapat ellen sem 

lesz könnyű nyerni, hogy másról 
ne essék szó, a Móvár a most 
legyőzött Siófoktól is pontot 
tudott csenni.
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Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
Comenius Bilingual English-Hungarian Primary and Secondary School

22/512-133, -138         kettannyelvu@comenius.hu         www.comenius.hu

Két tanítási nyelvű  
                     gimnázium
Nyelvi előkészítő osztály

5.  7.  9. évfolyamokon

Angol nyelven 
történelem, kémia, 

fizika, biológia, 
civilizáció, infor-

matika, mozgókép 
és média.

Angol nyelvből  
az érettségizettek 

90%-a szerez  
felsőfokú  
„C” típusú  

nyelvvizsgát.

Második idegen 
nyelv kínálatunk: 

francia, 
német, olasz, 

orosz, 
spanyol

2014. december 4.Felvételi tájékoztató 

2014. november 20. és december 11.Nyílt napok – nyílt órák


