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Döntsünk közösen a jövőnkről, a jövőnkért!
A legfontosabb, hogy mindenki mondjon véleményt október másodikán a népszavazáson

Nagy Zoltán Péter

ben. Felelőtlennek tartom tehát
azt a magatartást, amit néhány
párt és közéleti szerepet betöltő személy követ, amikor napi
politikai érdekből arra biztatják
az embereket, hogy ne éljenek
a jogaikkal és ne menjenek el a
népszavazásra. Ez olyan, mintha
valakit a munkához való jogáról
beszélnének le. Ez a felszólítás
aláássa a demokratikus működést, az európai demokrácia
legalapvetőbb értékeit. Azaz aki

kérdésekben véleményt nyilváníthassunk. Az természetesen
már mindenkinek lelkiismerete
szerinti joga, hogy eldöntse: igennel vagy nemmel kíván szavazni.
Mennyire lehet szavatolni a népszavazás tisztaságát, amit többen
megkérdőjeleznek?
Minden választás és népszavazás
előtt felmerül a szavazás tisztaságának kérdése. Minden pártnak
volt lehetősége küldötteket delegálni a szavazatszámláló bizott-

Fotó: Kiss László

Biztonságos jövőt adni gyermekeinknek és
unokáinknak – ez az október 2-i népszavazás
igazi tétje Székesfehérvár polgármestere
szerint. Ő egyébként nemzeti ügynek tekinti a
kérdést, ahol nem Orbán Viktorról, nem Gyurcsány Ferencről, nem Vona Gáborról sőt nem
is Cser-Palkovics Andrásról születik döntés.
Miért fontos a részvétel és mennyire kötelezi
az eredmény Európát? Hogyan érintheti majd
mindez Székesfehérvárt? Ezekről is kérdeztük
a polgármestert.

vánítsanak véleményt ebben a
kérdésben! A fehérvári politikai
közösségeket pedig arra kérem,
hogy ezúttal is mutassunk példát
az országnak politikai kultúrából,
és a demokratikus értékek védelmében biztassuk az embereket
arra, hogy vegyenek részt a népszavazáson. Ez független attól,
hogy ki ért egyet az adott népszavazás kérdésével, hogy igennel
vagy nemmel kíván szavazni. A
demokráciához hozzátartozik,

„Egy ilyen fontos nemzeti ügyben joguk van a fehérváriaknak megismerni polgármesterük véleményét. Arra kérem városunk polgárait, hogy menjenek el szavazni, éljenek a történelmi pillanattal, nyilvánítsanak véleményt a népszavazáson!”

Mit gondol a népszavazás jogintézményéről, és mennyire lehet kötelező a
döntés eredménye a kormányra?
Az európai demokráciák egyik
legfontosabb alapvetése, hogy
az állampolgárok demokratikus
jogokkal rendelkeznek, azaz kifejezhetik közügyekben az álláspontjukat. Hol közvetlenül, hol
választott vezetőiken keresztül
történik ez, népszavazás illetve
választás révén. Ez fontos érték!
Mi, magyarok sokat küzdöttünk
azért, hogy élhessünk vele. Ezért
tehát arra szeretném kérni a
fehérváriakat, hogy menjenek
el október 2-án szavazni, nyil-

hogy politikai közösségeknek,
pártoknak és maguknak az embereknek is egy adott kérdésről más
véleményük lehet. A lényeg, hogy
mondják azt el!
Véleménynyilvánítás az is, ha valaki
távol marad a szavazástól?
Meggyőződésem szerint nem.
Bár sokan szívesen hangoztatják
az ellenkezőjét, a döntésről való
lemondás, a hallgatás egy közös
ügyben nem véleménynyilvánítás.
Inkább annak kifejezése, hogy
nem kívánunk élni egy fontos
demokratikus jogunkkal, vagy
hogy nem kívánunk részt venni
a közös ügyekről szóló döntések-

arra biztatja az embereket, hogy
ne menjenek el a népszavazásra,
az Európát gyengíti, az európai
értékeket támadja, miközben
éppen megvédenünk kell azokat.
Bennünket Székesfehérváron
erre kötelez a város több mint
ezeréves történelme, az európai
közjogi berendezkedésben vállalt
szerepünk azzal, hogy az Aranybullát majd nyolcszáz éve itt bocsátották ki, valamint hogy éppen
az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára
emlékezünk idén. Azért haltak
meg magyar emberek, hogy mi
most szabadságban élve ilyen

ságokba. Azt is fontos tisztázni,
hogy ezekben a bizottságokban
a tagok nagy része a közgyűlés
egyhangú döntésével megválasztott, azaz közös bizalom alapján
küldött személy. A bizottságok
tagjai – mind a választott, mind a
delegált tagok – köztiszteletben
álló fehérvári polgárok. Székesfehérváron soha nem merült fel a
választások tisztaságával kapcsolatos kérdés, és bízom benne,
hogy most sem fog.
A formai kérdések mellett van egy
fontos tartalmi kérdés is: kötelezi-e
bármire Európát a népszavazás
eredménye?

közéleti hetilap
Mit veszünk komolyan, ha nem
a döntő szót? Azt gondolom, hogy
az emberek véleményét?! Biztos
mindegyik ország nemzeti parlavagyok benne, hogy a magyar dementje, és nem a senki által meg
mokráciát mindig árgus szemeknem választott brüsszeli bürokkel figyelő Brüsszel is tiszteletben
raták. Ha leegyszerűsítjük, akkor
fogja tartani a magyar népszavazás arról kell döntenünk, megengederedményét, a magyar emberek
jük-e, hogy ne a magyar parlament
döntését. Egyébként is, a brüsszeli hozzon egy ilyen, a nemzet jövőjét
adminisztráció van az európai em- évtizedekre meghatározó kérdésberekért, és nem
ben döntést.
fordítva. Vagyis
„A demokráciához hozzátartozik, hogy Szerintem nem
figyelembe kell
politikai közösségeknek, pártoknak és engedhetjük
vennie azok dön- maguknak az embereknek is egy adott
meg. Akkor játését, akiknek
kérdésről más véleményük lehet. A
runk el helyesen,
a képviseletét
lényeg, hogy mondják azt el!”
ha mindegyik
vállalta. Magam
tagállam nemegyébként mindig furcsának
zeti parlamentje hatáskörében
tartom, amikor az emberek megmaradnak ezek a kérdések, hiszen
kérdezésétől félnek egy demokrásaját nemzetük felé ők tartoznak
ciában.
felelősséggel. Az én álláspontom
A kérdés október 2-án így hangzik:
szerint a „nem” szavazat a nemzeti
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az
érdekeket figyelembe vevő helyes
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
döntés, és természetesen a nemek
előírhassa nem magyar állampolgárok győzelme esetén magát az alapMagyarországra történő kötelező
kérdést megvizsgálva az ország
betelepítését?” Mit gondol ön a népbevándorlás-stratégiájáról is le kell
szavazás igazi tétjéről?
folytatni a szükséges társadalmi
Száz évről fogunk most dönteni,
vitát. Én polgármesterként azt
vagy még többről. Ezt esélyként
szeretném, hogy ne Brüsszelben
kell felfogni, olyan történelmi pildöntsék el, kik laknak Székesfelanatként, ami nem mindenkinek
hérváron.
adatik meg. És olyan felelősségVannak, akik vitatják, hogy ilyen
ként, ami mindenkire hárul. Egy
brüsszeli szándék egyáltalán létezik.
év múlva is ilyen biztonságos lesz
A brüsszeli döntések egyértelműFehérvár? Tíz év múlva is megünek: a már most is másfél millióra
nepeljük majd a Királyi Napokat?
tehető, javarészt illegális bevánSzáz év múlva is tanítják majd,
dorlót szét szeretnék osztani a
kiket koronáztak itt? Ki mondtagállamok között. Ezt a brüsszeli
politikát a skandináv országok és
hatja ki egy nemzet és egy város
Ausztria megerősítették, hiszen
életében ilyen alapvető kérdésben

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

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.
Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 3,56% – 5,51%
Az igénybevétel feltételeiről érdeklődjön bankfiókunkban személyesen vagy telefonon.

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.
* A feltüntetett THM a bank 2016.08.31-én hatályos vonatkozó Kondíciós Listája alapján az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe
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ők a Magyarországon keresztül
ne kockáztassunk! Azt kérem a
Ausztriába kerülő migránsokat
fehérváriaktól, hogy egyértelművissza szeretnék küldeni Magyaren jelezzük, mi az álláspontunk
országra. Azaz a legdiplomatikuebben a kérdésben. Vegyünk részt
sabban is azt lehet erre a kéra népszavazáson, és szavazzunk
désre válaszolni, hogy a veszély
nemmel!
nem zárható ki. Ha pedig így van, Nem gondolja, hogy Székesfehérvár
akkor miért kockáztatnánk? Én
ezzel azt fejezi ki, hogy nem hajlandó
magam azt tapasztalom, hogy ha
segíteni a migránsoknak?
lassan is, de az európai orszáMit nevezünk segítségnek? Azt
gok vezető politikusai kezdenek
én nem tartom segítségnek, hogy
„felébredni”, és az ott élő embeidehozzuk a migránsokat, időserek véleményét képviselni. Alig
ket, gyerekeket szükséglakásokba
egy éve, hogy osztrák autósok
és sátortáborokba kényszerítünk,
szállították a Keleti pályaudvarról ahol akár még rosszabb körülméa bevándorlókat Bécsbe, most
nyek között élnének, mint odapedig már szeretnék őket visszahaza. Álszent dolog azt mondani,
toloncolni, és éppen a vasfüggöny hogy ez segítség lenne.
visszaépítését kezdeményezik. Az De akkor mi lehet a megoldás?
európai országok kezdik felismer- Nyilván nem Székesfehérvár
ni, hogy az emberek véleménye
okozta a problémát, és nem is
szerint meg kell védeni, meg
Székesfehérvár fogja tudni ezeket
kell őrizni Európát. Az elmúlt
a problémákat kezelni, de mondhónapok választási eredményei is juk ki: nehéz helyzetben lévő
azt mutatják, hogy az emberek –
országok nehéz helyzetben lévő és
függetlenül attól, hogy bal- vagy
sok tekintetben sajnálatra méltó
jobboldali szavazók, keresztényembereinek, családjainak sorsáról
vagy szociáldemokraták – azt
van szó. Keresztényi érték a szoligondolják, hogy az európai
daritás, tehát segítenünk kell. De
értékeket és az európai emberek
ne a problémát hozzuk ide, hogy
mindennapi biztonságát meg kell aztán se ott, se itt ne tudjuk azt
védeni. Ne féljünk attól, hogy mi
megoldani, hanem Európa vállalis egyértelmű álláspontot fogaljon végre felelősséget, és azokmazzunk meg! Azt tesszük, amit
ban az országokban oldjuk meg
az európai emberek többsége,
ezeket a problémákat, ahol azok
csak őket nem kérdezték meg, mi kialakultak! Minden embernek
viszont ebben a fontos kérdésben veleszületett joga, hogy szülőföldoktóber 2-án véleményt nyilvánít- jén, családja körében boldoguljon.
hatunk. Ezt történelmi esélyként
Ebben az európai tagállamoknak
kell felfognunk, amikor hallatlehet és kell is feladatot vállalniuk!
hatjuk a hangunkat. A magyaPolgármesterként ritkán szokott orszárok soha nem vonakodtak ezt
gos politikát uraló kérdésekben megmegtenni. Most is éreznünk kell,
nyilatkozni, miért teszi most mégis?
mekkora a tét!
Elsőként szeretném leszögezni,
Hogyan érintené Székesfehérvárt egy hogy magam ezt a népszavazást
esetleges betelepítés? Mi alapján és
nem tartom pártpolitikai kérdéshány bevándorló elhelyezését kellene
nek. Ez nemzeti kérdés. Nem
felvállalni?
a kormányról vagy az ellenzéki
Az elmúlt időszakban is találpártokról, hanem gyermekeink és
koztunk olyan testvérvárossal,
unokáink jövőjéről döntünk. Úgy,
melynek határában több száz
hogy nem a gyermekeinknek és
bevándorlót helyeztek el, és ez
unokáinknak van lehetősége a saját
komoly problémát okoz az embesorsukat meghatározni, hanem a
rek mindennapjaiban. Települési
mi felelősségünk az, hogy milyen
vezetőként tájékozódtam Debresorsot szánunk nekik! Tehát amikor
cenben és Bicskén is – ahol voltak döntünk arról, hogy elmegyünk-e
és vannak befogadóállomások – és szavazni október 2-án, elsősorban
gondolom, nem véletlenül küzdött nem a mi következő éveinkről
meg a két város azért, hogy ezeket döntünk. Nem Orbán Viktorról,
bezárják. Ők megélték, mit jelent
nem Gyurcsány Ferencről, nem
ez egy város nyugodt mindennapVona Gáborról, sőt még csak
jaira nézve. Könnyen belátható,
nem is Cser-Palkovics Andrásról
hogy ha tömegével telepítenék
döntünk, hanem nemzetünk és
Magyarországra az illegális
azon belül Székesfehérvár elkövetbevándorlókat, őket nyilván nem
kező évtizedeiről, a mi utódaink
egy óriási táborban, hanem több
nyugodt, biztonságos jövőjéről. Ma
településen helyeznék el.
egy biztonságos városban élünk,
Mely településeken?
ahol nyugodtan el lehet menni
A dolog nagyságrendje okán csak
esténként sétálni, ahol részt lehet
Budapest és a
venni a rendezmegyei jogú
„...ezt a népszavazást nem tartom
vényeken, városi
városok jöhetnek pártpolitikai kérdésnek.”
programokon.
szóba, és innenSzerintem ez
től kezdve ez egy Székesfehérvárt
nagy értékünk, biztos vagyok benis közvetlenül érintő kérdés. A
ne, hogy a legtöbben így gondolják.
magyar lakosság egy százaléka
A másik ok, ami miatt vállaltam az
itt él, tehát ha a lakosságszámot
interjút, hogy egy ilyen fontos nemvesszük alapul, akkor minden
zeti ügyben joguk van a fehérváriszázadik migránst Fehérvárra
aknak megismerni polgármesterük
telepítenének. Ha a gazdasági
véleményét. Szeretném ezúton is
erőt vesszük figyelembe, akkor ez
arra kérni városunk polgárait, hogy
többszöröse is lehet az egy százamenjenek el szavazni, éljenek a
léknak. Könnyen kiszámolható,
történelmi pillanattal, nyilvánítsahogy ez százezres nagyságrendben nak véleményt a népszavazáson!
sok ezer bevándorlót jelentene…
Maradjon Székesfehérvár továbbra
Mindegy, ki mennyire tartja ezt
is szerethető és biztonságos város,
reális veszélynek, de ha lehet,
a nemzet történelmi fővárosa!
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Népszavazási kisokos

Nagy Zoltán Péter
A köztársasági elnök október másodikára
népszavazást tűzött ki. A referendumra feltett
kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”

A népszavazási kérdést február
24-én Magyarország kormánya
nyújtotta be a Nemzeti Választási
Bizottsághoz. A választ október
2-án, vasárnap adhatjuk meg rá.

Érvényesség
Az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár
több mint fele érvényesen szavaz.
Érvényes szavazás esetében a választópolgárok több mint fele vagy
igennel vagy nemmel voksol. Azaz
érvénytelenek azok a szavazatok,
ahol mindkét szavazatot megjelölik – vagy egyiket sem. Abban
az esetben, ha a választópolgárok
kevesebb mint fele szavaz érvényesen, érvénytelenné válik a szavazás,
függetlenül a válaszok arányától.

Eredményesség
Az országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó

kíván élni szavazati jogával, az
szeptember 30-án, pénteken 16
óráig kérheti átjelentkezését a
lakcíme szerinti helyi választási
irodánál, azaz a település jegyzőjénél vagy a https://kerelem.
valasztas.hu/vareg/OrszagosNepszavazas01.xhtml oldalon. Utóbbinál egy formanyomtatványt kell
kitölteni, ami megtalálható ezen a
címen: http://valasztas.hu/hu/ovi/
content/2016-10-02_kerelem_atjelentkezessel_torteno_szavazas.
pdf
Minden átjelentkezés esetében
a helyi választási iroda vezetője
felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti
szavazókör névjegyzékéből. Így
kizárólag abban a szavazókörben
adhatja le szavazatát, ahová átjelentkezett.

A szavazás feltételei
Szavazni a szavazás napján, október 2-án, vasárnap 6 órától 19 óráig
lehet. A törvény értelmében a 19
órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, de 19 óra
után már nem lehet beállni a sorba.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell
személyi azonosítóját lakcímkártyával, esetleg hatósági bizonyítvánnyal vagy személyazonosító
jelről szóló igazolással.
A kormányablakok az egész
országban, így Fejér megyében
is ügyeleti rendben történő
nyitva tartással segítenek. Így
az állampolgároknak lehetőségük nyílik arra, hogy ideiglenes személyi igazolványt
kapjanak, illetve az elveszett
lakcímigazolványukat pótolják.
A Fejér megyei kormányablakok október 1-jén, szombaton
8-tól 16 óráig, október 2-án, vasárnap 6-tól 19 óráig várják az
ügyfeleket. A rendkívüli nyitva
tartással intézhető ügyek köre
kizárólag az ideiglenes személyi igazolvány kiállítására
valamint a lakcímigazolvány
pótlására korlátozódik, egyéb
ügyek intézésére e két napon
nincs mód.

A szavazás menete
A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapot és a borítékot, melyek átvételét
aláírásával igazolja.
Érvényesen szavazni az „Igen”
vagy a „Nem” melletti körbe írt,
két egymás metsző vonallal (pl. x
vagy +) lehet. A szavazást követően
a szavazólap a mellékelt borítékba
helyezhető, majd ezt követően a
szavazólapot a szavazóurnába kell
helyezni.

Fogyatékossággal élők
Az akadálymentes szavazóhelyiség
igénybevételére irányuló kérelmet
legkésőbb szeptember 30-án, pénteken 16 óráig lehet benyújtani a
helyi választási irodának. Ha valaki
már kérelmezte a fent megjelölt
segítséget (pl. a 2014-es választások
alkalmával), az a mostani népszavazásra is érvényes.

Mozgóurna-igénylés
választópolgárok több mint fele a
megfogalmazott kérdésre azonos
választ ad, azaz nincs szavazategyenlőség. Az eredményességnek
csak akkor van jelentősége, ha
érvényes a szavazás.

Ki szavazhat az országos népszavazáson?
Az országos népszavazáson minden magyar állampolgár szavazhat,
aki nagykorú, azaz betöltötte a
18. életévét, vagy a 18. életévének
betöltése előtt házasságkötéssel
nagykorúvá vált, és a bíróság nem
zárta ki a választójogból.

Határidő a magyarországi lakcímmel rendelkezők részére
Aki magyarországi lakcímmel
rendelkezik, de nem a lakhelyén

A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát valamilyen
magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske
formájú magyar személyazonosító
igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány
is elfogadható), magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél
is elfogadható), magyar vezetői
engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
fogvatartottak mozgóurnával
való szavazásakor nyilvántartási
adatlappal.
A választópolgárnak igazolnia kell
lakcímét lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske
alakú személyazonosító igazolvány
is elfogadható, ha tartalmazza a
lakcímet), fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási adatlappal.

Az a választópolgár, aki nem tud
a szavazóhelyiségben megjelenni,
mivel egészségi állapota nem teszi
ezt lehetővé vagy fogva tartják
(pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés), és nem engedik ki
szavazni, mozgóurnát igényelhet.
Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával való szavazás esetén
a szavazatszámláló bizottság két
tagja a szavazás napján felkeresi a
választópolgárt az általa megadott
címen (pl. a kórházban).
Mozgóurnát legkésőbb szeptember 30-án, pénteken 16 óráig a
választópolgár lakcíme szerinti
helyi választási irodától, a szavazás
napján, október 2-án, vasárnap
15 óráig pedig a szavazatszámláló
bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján.

2016. szeptember 29.

Nagy Zoltán Péter

A hétfői telefon
„Te, apa, a Tündi mondta,
hogy nekünk nincs hova
menni szavazni, mert nem
pécsiek vagyunk...” Egyszerű
technikai felvetés, amit gyorsan elmagyaráztam, hogyan
oldhatnak fel. De gondoltam,
csak megkérdezem, mitől
olyan fontos nekik ez a szavazósdi, mikor az egyetemi órák
után csak a bulikon, kocsmatúrákon jár az eszük. A válasz
feszes és ellentmondást nem
tűrő volt: „Basszus! Rólunk
van szó!”
A szavazáshoz való hozzáállásom egyértelmű, de
elpirultam a telefonnál, mi a
csudának kellett ezt a kérdést
feltennem. Mi a francnak
kellett belekötnöm megint a
lányomba? Mi ez a „jól tájékozott” fölény? Nem voltam
semmivel sem jobb, mint a
birokra menő politikusok és
bandáik.
A lányom mindig is szelíd
volt, és úgy fest, az is marad.
Szelíd, mint az a nép, ahova
tartozik, mert ez a nép soha
nem akarta a másét. Ennek
a népnek kijutott a bajból
rendesen, de tűrte, hogy
megmaradhasson. Magára
maradt, mikor Európát védte,
de forradalmaikor sem jött
senki a segítségére, miközben a pártoskodás szaggatta, marta. Van valaki, aki
megszámolta, hogy az elmúlt
ezer évben hány magyar vált
sajátjai pártoskodásának
áldozatává? Gyurcsány azt
mondja, most le lehet győzni
Orbánt. Engem meg most
nem érdekel se Gyurcsány,
se Orbán, és teszek Vonára
és Molnárra is! Még Európa
is egyre csendesedik, ahogy
közeledik a vasárnap, mert az
európaiak már évszázadok óta
hozzászoktak, hogy válaszolnak, ha faggatják őket. Ne
legyen kérdés senki számára,
a vasárnapi népszavazásra
egész Európa figyel. Vannak
nemzetek, melyek akarják az
összefogásunkat értük is, és
vannak uniós politikusok,
akik azt mondják, „úgysincs
vér a magyar pucájában!”.
Decemberben lesz tizenkét
éve, hogy utoljára megkérdeztek minket saját dolgunkról.
Akkor a politika hitvány
akarata olyan érvénytelen
szavazást eredményezett,
amitől minden itthoni magyar
csak szemlesütve lépte át
a határt, mindegy, letette-e
vagy sem a voksát! Most nem
nemzetünk belső pártoskodásáról, magyarnak magyar
elleni szavazatáról lesz szó!
Nem szeretném hétfőn ezt
hallani a lányomtól a telefonban: „Mit csináltatok,
basszus? Rólunk volt szó!”
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Új csapadékgyűjtő épülhet a Felsővárosban
Szabó Miklós Bence
Hamarosan megoldódik a felsővárosi csapadékelvezetés problémája: kiírták a közbeszerzést az építési
munkákra. Lakossági kérésre pedig novembertől
bővülnek a fizető parkolási övezetek – többek között erről is döntöttek a múlt pénteki közgyűlésen.

Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Október 6-án, csütörtökön 17
órától 19 óráig a képviselő a Királykút Emlékházban (Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatt)
várja a felsővárosiakat.

Fotó: Simon Erika

Bővülnek a parkolási zónák, így több
utcában is fizetőssé válik a parkolás –
egyebek mellett az Esze Tamás utcai orvosi rendelőnél és az uszoda előtt is. A
közgyűlésen több képviselő – így Ráczné Földi Judit és Horváth Tancsa Ágnes
is kérdéseket fogalmazott meg azzal
kapcsolatban, mi teszi ezt indokolttá. A
válaszokat Bozai István városgondnok
adta meg. Mint mondta, a lakosság
kérésére bővítik a zónákat, és elsősorban forgalomszabályozási okai vannak

Emléktáblák elhelyezéséről is határoztak: a Ciszterci Szent István Gimnázium a Nemzeti Emlékhely északi tégla falán a Magyar Királyok Galériájának folytatásaként szeretné elhelyezni Nagy Lajos király domborművét. A másik emléktábla a vasútállomáson lenne, a nemrég lebontott irányítótorony emlékére.

a döntésnek. Jelenleg szinte ugyanis
képtelenség megállni például a Károly
János utcában, a Gyümölcs utcában, a
Munkácsy-lakótelepen. Sokszor nemcsak a lakók képtelenek parkolni ezekben az utcákban, de baj esetén még a
tűzoltóautó vagy a mentő is nehezen
fér el. Az uszodánál pedig az uszoda
vendégeinek csak kétórás tartózkodást
követően kell majd fizetni.

A közgyűlésen döntöttek a képviselők arról is, hogy a 2019-es U21-es
labdarúgó Eb-n sikeres magyar
pályázat esetén három meccset is
játszhatnak Sóstón.
Közbeszerzési eljárást is elindított a
testület a felsővárosi csapadékcsatornák kiépítésére. Az új csapadékcsatorna a Zámoly utcai körforgalomtól
a Kertalja, a Koppány és a Csutora

utcákon keresztül éri majd el a
Berényi utat, mely így Felsőváros
mellett a vezér utcák csapadékvizét
is elvezeti. A csatorna olyan nagy
lesz, hogy szinte sétálni is lehet majd
benne. Az építkezés alatt rengeteg
közműkiváltást is meg kell oldania a
kivitelezőnek, hiszen hatalmas, 1650
mm átmérőjű gyűjtővezetéket kell
építeni a föld alatt.

Negyven éve az idősekért
A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(132 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1. szám alatti nagytanácsterem
rendezvények, egyéb összejövetelek
céljára, max. 200 fő befogadására
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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

Fotó: Bácskai Gergely

SZÉPHŐ Zrt.

Fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget az Egyesített Szociális Intézmény II. számú Gondozási Központja a Zsolt utcai épületében. Az esemény keretében
kilencvenedik születésnapja alkalmából a legrégebbi klubtagot Brájer Éva alpolgármester
köszöntötte a miniszterelnök és a város polgármestere kézjegyével ellátott emléklappal. A
Zsolt utcai intézmény 1976-ban nyitotta meg kapuit, akkori nevén öregek napközi otthonaként. Később azonban, mint gondozási központ a napközin kívül a házi gondozás és a szociális
étkeztetés területi központja is lett. Étkeztetés terén ez jelenleg százhatvan fő ellátását jelenti
naponta. A házi gondozást hat szakképzett gondozónő végzi összesen ötvenegy rászorulónál.
Az időseket vagy az önmaguk ellátására képtelen személyeket igény szerint napi rendszerességgel vagy hetente többször látogatják meg saját otthonaikban.
B. G.
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Százhatvannyolc év távlatából

Dávid Renáta

A Katonai Emlékparkban mondott
köszöntőt Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, aki kiemelte:
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc minden magyarnak fontos,
minden magyar magáénak kell,
hogy érezze.
A 7. Honvédfesztivál ünnepélyes
megnyitóját koszorúzás követte,
tisztelegve a 168 évvel ezelőtti csata
és hősei emléke előtt. A Velencei-tótól északra, Pákozd, Sukoró, Pátka
térségében folytatott küzdelemben
1848. szeptember 29-én Móga altábornagy seregei vereséget mértek
a horvát bán, Jellasics által vezetett
seregre.
Görög István, a KEMPP ügyvezetője
lapunknak elmondta, hogy a csatáról való megemlékezés az ország
szempontjából fontos a családok
és gyermekek számára, hiszen
lényeges, hogy felkészülten tudjuk
megóvni a Kárpát-medence egy
gyöngyszemét, hazánkat, Magyarországot.
A Honvédfesztivál lehetőséget teremt arra, hogy a környező iskolák-

Fotó: Huszics Márton

Szombat délelőtt tizenkilencedik alkalommal
szervezett ünnepélyes megemlékezést a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezete a pákozd-sukorói csata évfordulóján.

Katonai hagyományainkat idézték meg a pákozdi honvédfesztiválon

ban tanuló gyermekek megtekinthessék az emlékhelyet. A szombati
programon a híres csatába is bepillantást nyerhettek a látogatók, hi-

NATO az iskolatáskában
Vakler Lajos
NATO az iskolatáskában címmel országos konferenciát tartottak Székesfehéváron a Honvédség
és Társadalom Baráti Kör szervezésében.

lovagi bemutatókkal és koncertekkel
is várták a szervezők a közönséget,
akik ezen a szombaton ízig vérig
magyarnak érezhették magukat.

Nagy Lajos a Királygalériában

társadalom együttműködését, és segítse
a katonaság elfogadottságát. Hazánknak fontos helye és szerepe van a
NATO-ban, változatos feladatokkal.
A NATO-val kapcsolatos információk
átadásának pedig kiemelt szerepe van
a fiatalok honvédelmi nevelésében.”
A Honvédelmi Minisztérium törekvése, hogy valós ismereteket nyújtson a középiskolásoknak a NATO
tevékenységéről. A konferenciát
szervező Honvédség és Társadalom
Baráti Kör sokat tett a NATO népszerűsítéséért, a Pákozdi KEMPP
munkatársai pedig különböző
vetélkedőkkel, ismeretterjesztő
előadásokkal segítik a honvédség
munkájának megismertetését.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon erika

A szakmai tanácskozás célja, hogy
a pedagógusok közelebbről is megismerkedhessenek az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetével, a szövetség tevékenységével.
Szelekovszky Ernő, a HTBK
országos elnöke visszatekintett a
megalakulás időszakára: „Szervezetünk 1994-ben alakult Nemeskürty
tanár úr és Gyuricza Béla vezérezredes
ajánlására, azzal a célkitűzéssel, hogy
megalapozza a honvédség és a civil

szen a 168 ifjú nemzetőr és a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző
Szövetség megidézte a szabadságharc eme küzdelmes időszakát. De

Karsai Béla, a HTBK fehérvári szervezetének elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt néhány évben
elmaradt a fiatalok honvédelmi nevelése, pedig ezzel érdemes lenne fokozottabban foglalkozni.

A Ciszterci Szent István Gimnázium közössége szervezésében avatták és szentelték fel Bódás
Tamás ötvösművész alkotását és adományát a Nemzeti Emlékhely Királygalériájában, ahol ez
már a kilencedik alkotás. A Nagy Lajos királyt ábrázoló vörösréz domborművet Dékány Árpád
Sixtus zirci apát szentelte fel. A Királygalériában elsőként honfoglalásunk ezeregyszáz éves
évfordulója alkalmából, 1996-ban helyezték el a keresztény magyar királyságot megalapító
Szent István királyt ábrázoló domborművet a Nemzeti Emlékhely területén. 1997-ben Szent
Imre herceg temetését örökítették meg, 1998-ban Könyves Kálmán, 1999-ben III. Béla,
2000-ben Mátyás, 2003-ban Károly Róbert, 2009-ben pedig IV. Béla domborművét helyezték
el a kőtár falán. A Balogh Mihály ötvösművész által készített, Szent Istvánt és Imre herceget
valamint a később szintén szenté avatott László királyt ábrázoló dombormű 2014-ben került
elhelyezésre.
B. G.
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Királynék a középkorban

2016. szeptember 29.

Vakler Lajos

A konferencia kezdetén Székesfehérvár polgármestere
köszöntötte a hallgatóságot.
„Amikor az Árpád-ház programot
annak idején megálmodtuk, egyik
célunk kifejezetten az volt, hogy
tudományos konferenciasorozatok, beszélgetések és szakmai konzultációk kapcsolódjanak ehhez.
Szeretnénk megadni a szakembereknek a lehetőséget, hogy aktuális
kutatásaik eredményeit megmutathassák, de fontos szempont volt
az is, hogy az érdeklődők körét
bővíteni tudjuk.” Cser-Palkovics
András köszönetet mondott a
szakmai partnereknek, együttműködőknek, hogy hónapról
hónapra érdekes, izgalmas témákban tartanak tudományos
előadásokat. Hozzátette: a konferencia aktualitását mutatja az
is, hogy a Nemzeti Emlékhely
mellett a királyok és királynék
tablója a turisták egyik legkedveltebb megállóhelye.
Nyitóelőadásában Zsoldos
Attila akadémikus, kutatóprofesszor a középkori királynéi
méltóság intézményen belüli
személyes elemeiről értekezett, kiemelve, hogy a királyné
személye és méltósága szembetűnően ritkán bukkan fel Árpád-kori törvényeinkben: „Oka
van ennek, a magyar középkor
ugyanis nem bővelkedik a nőkre
vonatkozó forrásokban, és sajnálatos módon a királynék sem kivételek ebből a szempontból. Jellemző,
hogy vannak olyan Árpád-házi
királyok, akikről tudjuk, hogy volt
feleségük, de a nevüket homály
fedi. Aztán vannak, akiknek a
nevét tudjuk, de semmi mást. A
mai napon azért választottuk a
királynékat összefűző szálként,
mert ez a konferenciasorozat,
mely két éve kezdődött, arra
keresi a választ, hogy nyolcszáz
éve mi történt Magyarországon.
Ezzel a kétévente megrendezett
találkozóval fogunk majd eljutni
a 2022-ben esedékes Aranybulla-konferenciához. Mindig egy-egy
olyan epizódot választunk ki a
korszak történelméből, amely köré
olyan színvonalas előadásokat
és az előadások alapján készülő
tanulmánykötetet tudunk letenni
a székesfehérvári polgárok asztalára, melyekből gyarapodni fognak
ismereteik.”
Zsoldos Attila kutatásai alapján a 11. századi törvényekben egyetlen alkalommal sem

Fotó: Simon Erika

Királynék a középkori Magyarországon
és Európában címmel rendezett konferenciát Székesfehérvár önkormányzata
és a Városi Levéltár és Kutatóintézet. A
nyitóelőadást Zsoldos Attila akadémikus,
kutatóprofesszor tartotta „A középkori
királynéi méltóság: személyes elemek
az intézményben” címmel. Csütörtökön
délelőtt a magyar királynék jövedelmeiről, a Magyar Királyságban betöltött
szerepükről valamint Habsburg Ágnes
királynéról, az utolsó Árpád özvegyéről is
hallhatott előadást a közönség.

Rendkívüli érdeklődés kísérte a királynékról szóló konferenciát

bukkan fel a királyné, a 13.
századiakban pedig többnyire a király mellett, mintegy
kiegészítésül fordul elő a
személyével vagy méltóságával
összefüggésbe hozható utalás.
Hozzátette, hogy az Árpádok
időszakának törvényei ugyanakkor mégis csak értékelhető
mennyiségben tartalmaznak
információkat a nőkkel kapcsolatos különböző kérdésekről.
Előadásában két erős pozíciójú
és egyéniségű királynét emelt
ki: Máriát (IV. Béla) és Erzsébetet (I. Károly). Mária királynéi
méltóságához már kapcsolódtak a bárók, mint például Dárói
„Kegyes” Miklós udvarispán
személye. Erzsébet bárói között
többen voltak, akik királyi
tisztségeket is kaptak: Hahót
nembeli (alsólendvai Bánfi)
Miklós a királynéi lovászmester cím után többek között a
szlavón és horvát báni címet
is megkapta, vagy említhető
például Széchenyi (Tamás fia)
Kónya királynéi asztalnokmester királyi karrierje. Azonban
Berzéte Miklóst vagy Ákos
nembeli Cselenfi Jánost egész
pályája a királynéhoz köti –
mindez az Árpád-kori modell
fokozatos átalakulását jelzi. A
királynék sorsában a megözvegyülés sajnálatosan gyakori
konfliktusokhoz vezetett, akár
Gizella és Péter, akár Beatrix és
IV. Béla történetére gondolunk.
A trónviszályokban rendszerint alulmaradnak. A kevés
kivétel között említhető Ilona
(II. Béla), akinek a fia került
trónra.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Budai út 94. II/3.

54 m2

2

összkomfortos

36.450,-

Rákóczi utca 26. II/8.

44 m2

1,5

összkomfortos

24.200,-

1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén
bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)
4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)
5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók)
felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást
a tulajdonos birtokába adja.
10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
- átutalni,
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről
letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Béres József daloskönyve
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Vakler Lajos

Új arcáról ismerhettük meg Dr.
Béres Józsefet a Szent István Művelődési Házban. A neves üzletember,
akit elsősorban a Béres-cseppről és a
vitaminjairól nevezetes Béres Részvénytársaság elnökeként ismerünk,
ezúttal egy újabb daloskönyvvel lepett meg bennünket. Béres József azt
vallja, hogy mi, magyarok, gyönyörű
népdalainkban, archaikus népi
imáinkban, egyházi énekeinkben
különösen gazdag örökség birtokosai vagyunk: „A kezdet kezdetén nem
voltak magasztos gondolataim. Praktikus célok vezettek, hogy a családoknak,
saját magunknak és a közösségeknek is
legyen egy használható énekeskönyve.
Az első kötet után voltak bizonyos
hiányérzeteim, és ez fokozódott, mikor
Kallós Zoltánnal találkoztam. Az első
kötet meglehetősen alulreprezentálta az
ő erdélyi gyűjtőmunkáját, ez is sarkallt
arra, hogy kiegészítsem az első kötetet.
Az a cél vezet, hogy maradjon meg a

Fotó: Simon Erika

Megjelent Béres József Szép magyar ének című
könyvének második kötete, mely gyermekdalokból, népdalokból, népies és zeneszerzői
dalokból illetve egyházi énekekből ölel fel
egy csokorra valót. A dalszövegek és a jól
énekelhető hangnemben írott kották mellett az
énekeket sok érdekes és hasznos információval,
magyarázatokkal látta el a szerző.

Béres József daloskönyve hiánypótló kiadvány

magyar dal, maradjon meg a magyarság.
A szerzőtársakkal együtt – akik sokat
segítettek a munkámban – országjárásra indulunk, hogy bemutassuk az
összegyűjtött dalokat, és ezzel teljesítsük
küldetésünket.”
Vakler Anna népdalénekesként és
Székesfehérvár művészeti vezető-

jeként reménykedik abban, hogy a
népi énekek segítenek a mindennapokban is: „Mindenki úgy születik,
hogy az érzelmeit szeretné kifejezni.
Jó lenne, ha az anyanyelv mellett újra
megtanulnánk ebben a szórakoztatásra épülő világban, hogy mi magunk
is tudjuk magunkat szórakoztatni,

az érzelmeinket énekléssel kifejezni.
Olyan világban élünk, ahol a tehetséget emeljük ki. Az éneklés ennél sokkal
több, sokkal alapvetőbb dolog. Biztos
vagyok benne, hogy sikerül megéreztetni az emberekkel, hogy mindenki
tud énekelni, mert nem a hang énekel,
hanem a lélek.”

56 csepp vér
Alig negyedszázada annak, hogy 1956
előzményeiről, következményeiről, emlékéről, áldozatairól szabad nyíltan is beszélni. A
Vörösmarty Színházban a hétvégén mutatják be
az 56 csepp vér című musicalt. Ezzel tiszteleg a
teátrum az október 23-i forradalom hatvanadik
évfordulója előtt a Magyar Állami Operaházzal
együttműködve.

Az 56 csepp vér című musical kapcsán Szikora János korábban már
lapunknak elárulta, hogy az 1956-os
forradalom hatvanadik évfordulóján
egy olyan előadást tűznek műsorra,

amit tíz évvel ezelőtt mutattak be
először a Sportarénában, ezt azonban országos bemutató nem követte. A műben a forradalmat a fiatalok
szemszögéből mutatják be egy
Rómeó és Júlia-történeten keresztül. Ezúttal Kiss Diána Magdolna,
Börcsök Olivér és Feke Pál látható
a főbb szerepekben. A zeneszerző,
Mihály Tamás a rockzene elementáris erejével gondoskodik a felejthetetlen pillanatokról. A bemutató
Székesfehérváron október elsején
lesz, ezt követően Budapesten is
láthatják majd a musicalt. A darab
rendezője Szikora János.

Fotók: Kiss László

Látrányi Viktória, Kiss László

A szív szeret, a fej háborúzik

Forr a levegő, a Herceg bált ad, és a vidéki srácok a Montague család bőrébe bújnak

Magyarok vagyunk mindannyian, testvér, tedd le a fegyvert!
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Júdás, mint erkölcsi etalon?

Vakler Lajos

A Júdás, mint erkölcsi etalon? című
kötet voltaképpen egy összegzés,
mely 1969-től 2015-ig foglalja
össze mindazt, ami a magyarság
közelmúltjának, történetének hű
lenyomata.
Bobory Zoltán nem titkoltan azért
hívta meg régi barátját erre a
beszélgetésre, mert – ahogy ő fogalmaz – talán soha nem volt nagyobb
szükség áttekinteni mindennapjaink kínzó problémáit, mint most:
„Nem akarok napi politikai kérdéseket
feltenni, elsősorban arról a hitről és
meggyőződésről szeretnék beszélgetni,
ahogy a magyarsághoz, a költészethez
viszonyul, s ahogy az eltévelyedőket
segít visszavezetni a helyes útra.”
Döbrentei Kornél hisz abban, hogy
a magyarság megőrzésében társakra talál, és azok, akik méltatlan
hazugságokba burkoltan hazánkat
gyalázzák, méltó választ kapnak a
jövőtől, hiszen amint egy versében
is leírja: „Istennek Magyarországgal
tervei vannak.”

Kép: Pintér Norbert

Döbrentei Kornél, a magyar költészet kiemelkedő alakja volt az Öreghegyi Közösségi Házban
Bobory Zoltán vendége. A disputában a költő
nemrégiben megjelent kötetének alapgondolatairól, a hazafiság, az erkölcs kérdéseiről
mondta el hitvallását.

Bobory Zoltán vendége, Döbrentei Kornél hisz abban, hogy a magyarság megőrzésében társakra talál

„Az az igazság, hogy Istennek nagyon
furcsa szándékai vannak, hiszen az
embert megáldja, olykor aztán meg is
veri, a művészembereket különösen.
Az idealizmus – vagy fordítsuk át in-

kább reménykedésre – kicsit földöntúli,
hiszen végül is tudjuk, hogy ha valakit
eltemetnek, még mindig nő a szakálla,
ami a sejtreményt is jelenti.” – fogalmazott Döbrentei Kornél.

A költői esten megtapasztalhattuk,
hogy a lelki tisztaság, ami Döbrentei lényéből fakad, semmiképpen
sem idealisztikus, sokkal inkább a
sors verte realizmusból ered.

„Minden úgy lesz, ahogy mondom”
Látrányi Viktória
Miért szeretek színházba járni? Az olyan
élményekért, mint amit „A Herner Ferike
faterja” című darab jelentett nekem a minap.
A Kozák András Stúdióban a próbán jártunk.
Az utolsó simításokat végezték, ekkor beszélgettünk Bagó Bertalan rendezővel.

Képek: Zsiday Ádám

Háy János darabjában három
generáció életének ideje találko-

zik. A sorsszerűség, a tradíciók
és az elkerülhetetlen bekövetkezések épp úgy jelen vannak A
Herner Ferike faterjában, mint a
kérdések: Mit örökítünk tovább
a gyerekeinknek? Mi történik, ha
más sorsát figyelve önmagunkra
ismerünk?
„Nagyon közel áll hozzám az a fajta
szürreális világ, amit Háy János képvisel, és az, hogy látszólag egy realista

„A három ember helyzete kicsit hasonlít a Godot-ra várva világához. Semmi más díszlet
nincsen, csak egy árok. Az árok mintha repülne a világegyetemben vagy a tér-időben. Nagyon
fontos dolog az, hogy bárki lehet az árok partján. Holnapután akár én, akár bárki kerülhet ilyen
szituációba, hogy odakerül az árok partjára.” – mondja Bagó Bertalan.

Valahol Magyarországon vagyunk, vidéken, elzártan egy isten háta mögötti faluban. Banda
Lajos, Herda Pityu és Krekács Béla árkot ásnak, beszélgetnek. Mindhárman munkanélküliek,
a segélyért dolgoznak. Az árkot pedig minden évben kimossa a víz. A főbb szerepekben Kricsár
Kamill, Kádas József és Krisztik Csaba látható.

történetet nézünk végig, de egy olyan
asszociációs mezőt bont ki, ami egészen döbbenetes. Mindezt egy furcsa,
keserű humorral tálalja, amit nagyon
kedvelek.” – mesélte Bagó Bertalan.
A rendező korábban már dolgozott Háy-szöveggel: Zalaegersze-

gen rendezte meg a Gézagyereket.
A karakterek, a nyelv, a közeg, a
megnyilvánulások nem véletlenül
lehetnek ismerősek. A Herner
Ferike faterja cselekménye akár
a mi szomszédunkban is megtörténhet.
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Bialkó László Gergő

A székesfehérvári írónőt arról kérdeztük, hogy
milyen témákra számíthatunk tőle. Bár nem
akarta „elspoilerezni” a jövőben megjelenő írásainak tartalmát, azt azért elárulta, hogy a Gucci
őszi-téli férfidivatja felkeltette az érdeklődését,
így arról biztosan kerekít majd egy érdekes
történetet.
A Gucci-jelenségen túl – poéncentrikus gondolkodásának hála – olyan témák is várhatók tőle,
melyek viccesek, érdekesek, és a város, de akár
az ország érdeklődésére is számot tarthatnak. Az
ilyen furcsaságokkal kapcsolatban több példát is
említett az írónő, de ezek nagy részét a spoilerveszély miatt nem áll módunkban elárulni. Csak
annyit szivárogtathatunk, hogy a témák tárgyalása során a széklettranszplantáció is szóba került!
A sztorikkal kapcsolatban Edit a memóriájára
hagyatkozik. Mint mondja, ha valaki olyan történetet mesél, ami őt megfogja, akkor akár harminc év múlva is emlékszik rá, és adott esetben
meg is kérdezi a mesélőt, hogy mi lett a történet
folytatása. Ehhez még hozzájön az írónő azon
képessége is, hogy egy-egy történetet nagyon
sok szemszögből tud követni, aminek köszönhetően látja azt is, hogyan képes az ember elméje
igazságot kreálni.
Az igazság pedig – mint tudjuk – mindig odaát
van, jelen esetben az fmc.hu oldalon, ahol ezentúl péntekenként fellelhető lesz Sohonyai Edit
tálalásában.

Fotó: Bödő Viktória

Neves íróval bővül az fmc.hu szerzőgárdája, ezentúl ugyanis
Sohonyai Edit blogbejegyzései is olvashatók lesznek az oldalon.

Sohonyai Edit blogbejegyzéseit péntekenként kereshetik majd az olvasók az fmc.hu-n

„Kellenek a föntről kapott adományok!”
Vakler Lajos

Nemrégiben egy másik születésnapossal,
Szakcsi Lakatos Bélával beszélgettem,
aki azt mondta az eltelt időről, hogy a
legkevésbé sem számít, hiszen úgyis
fejben dől el minden. Ismerve a pályafutásodat, az az első pillanattól kezdve a
tudatosságról árulkodik.
Ez a helyszín, a régi Ifiház a kezdet, csupa nagybetűvel. Itt voltam
először dzsesszkoncerten. Katonazenészként a Zrínyi Miklós Akadémián a szimfonikus zenekarban játszottam, ott ismerkedtem meg Gájer
Ferenc bőgős barátommal, akivel
eljöttünk a dzsesszklubba. Nagyon
örülök, hogy ezt a születésnapi koncertet itt tarthatjuk, hiszen bármerre
is vitt a zenész életem, nekem ez a
bölcső. Az első híres ember, akivel
itt játszottam, Pege Aladár volt.
Aztán persze voltak „hírtelenek” is,
de Schnéberger Feri, Gadó Gábor és
a többiek is sokat segítettek abban,
hogy elindulhassak az utamon. Pest
mellett ez volt a legfontosabb hely,
hiszen a zenekaraim többsége innen
indult. Ha összefoglalom, mi minden történt velem, egy biztos: nem
vallom magam dzsesszzenésznek.
Funkyfüggő szaxofonos vagyok, aki

Fotó: Simon Erika

Egészen parádés koncerttel ünnepeltek egy jeles
dátumot a Szabadművelődés Házában. A kortárs
zene egyik meghatározó alakja, Muck Ferenc,
a szaxofon virtuóza invitálta meg az igényes
dzsessz szerelmeseit a hatvanadik születésnapján megrendezett örömzenére.

Muck Ferenc, a kortárs dzsesszmuzsika legendája

a tánczenétől a dzsesszig mindent
játszik, ebbe a rock és a blues is
beletartozik. A mai vendégeim közül
Elek Pista is hasonlóan gondolkodik. Nem szabad különbséget tenni,
melyik fontosabb, hiszen ez az életem, az életünk. Amit Szakcsi mondott, az teljesen igaz: a születésnap
nem más, mint egy korszakot lezáró
dátum. Az ember arra gondol, hogy
megy-megy, aztán megérkezik valahova. Ez a hatvanas egy korszakot
lezáró valami. Én is megérkeztem,
és remélem, még vezet út tovább.
Csaknem minden megvalósult, amit
elterveztem, reméltem.
Korszakos egyénisége vagy a magyar
zenének. Arányosítható-e, hogy mennyi

volt a tehetség, és mennyi az elvégzett
munka, ami a hírnévhez, a nemzetközi
elismerésekhez vezetett?
A legtöbb művész kap egy csomó
dolgot. A legfontosabb ezekből a
tehetség, mert úgy nem megy, hogy
kicsi tehetség és sok munka, s máris
jön a siker. Kellenek a föntről kapott
adományok, amivel aztán vagy
tudunk élni vagy nem. Szükség van
az egyéni hangra, ami felismerhető,
szükség van arra, hogy a különböző
zenei ingerekre tudjunk reagálni.
Erre számtalan példa van. A született talentumnak is oda kell figyelnie
a közegre, ami körülveszi, segíti
vagy taszítja. Természetesen nem felejthetjük ki a szerencsefaktort sem,
de az alap, hogy a kézügyességhez
megfelelő fizikai állapot is társuljon.
Ehhez pedig alázat kell. A tanítványaimba is azt sulykolom, hogy a
művészi kvalitásaikat csak akkor
tudják kibontakoztatni, ha karbantartják a mechanikus részeket is.
A gyermekeid különleges világba csöppentek. A genetika nem hazudik: foglalkoznak zenével, tehetségesek, ugyanakkor
nemcsak zenében gondolkodnak. Kellett-e
irányítanod őket, hogy az eleve elrendelés helyett megtalálják a saját útjukat?
Úgy látom, bizonyos értelemben
lutri, mi történik a gyermekeinkkel.
Mi szerencsések vagyunk, hiszen
hármas ikreink tudatosak, boldogak
és érdekli őket, amivel foglalkoznak.
Büszke apa vagyok, örömmel élik az
életüket. Az a fontos, hogy a munkába vetett hitük ne vesszen el!

Tavaly egy rangos szakmai zsűri a
dzsessz őshazájában, Amerikában
Muck Évát választotta a világ legjobb
basszusgitárosának. Miként fogadtad
a hírt?
Jó érzéssel, bár azt gondolom, hogy
a zenében ilyen nincs. Vannak
versenyek, amit valaki megnyer.
Évike szép, remekül játszik, és ezt
a versenyt ő nyerte meg. Ebben a
szituációban ő volt a legjobb. Szeretném, ha a karrierje kiteljesedne
– a díj ebben segíthet, ez a korszak
adománya.
Egy születésnapi koncert arra való,
hogy különböző korszakok és formációk mutatkozzanak be az ünnepelt
pályafutásából. Itt mindhárom ismerős:
a Groupensax, a MuckShow és a Bluesberry band. Az eredője pedig természetesen te vagy.
A Groupensax zenekarban a
tanítványaim nagy része játszik:
Bratka Bori, Mits Marci, Cserta
Balázs, Jasper Andor, Éva lányom
és Iván fiam. A Muck Show-ban
két legenda, Hirleman Bertalan
és vendégként Alapi István lép
színpadra, Nagy Róbert zongorázik.
A Bluesberry zenekar Eckert Ervin
vezetésével áll fel, ahol Horváth
Ákos énekel és Nagy Gergő gitározik. Legnagyobb örömömre itt
van velünk Elek István is, akivel a
Besenyő Blues Bandben játszottunk
együtt. Végül, de semmiképpen sem
utolsósorban, Köves Miklós „Pinyő”
is itt lesz a doboknál, akihez szintén
ezeréves barátság fűz.
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„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!”
László-Takács Krisztina

Robert Schumannak, az Európai Parlament
első elnökének sokkoló mondata a mai európai
helyzetben talán még inkább aktuális. Keresztény
emberként szóba kell hozni azt a nehezen kezelhető
helyzetet, amit a bevándorlás okoz Európában. Bár
a megoldás kulcsa nincs a kezünkben, a hit szempontjából mégiscsak vannak kapaszkodók. Erről
szólt a közelmúltban a Vörösmarty Rádió Hitépítő
című egyházi műsora, melynek vendége Somogyi
László református lelkipásztor volt.

A Hitépítő református műsor házigazdája, Bokányi Zsolt vetette fel
Schuman gondolatát Európa és a
kereszténység kapcsolatáról, Somogyi
László lelkipásztor azonban úgy véli,
ennél mélyebben gyökerezik a lényeg.
Szerinte az ember és az Isten kapcsolata az, amelyik ebben a válságban
megmérettetik: „Az utóbbi kétszáz évben
mindaz, ami keresztyén meggyőződés volt,
folyamatosan kopik ki a köztudatból és a
közéletből. Ennek sokféle oka van: benne
van az egyházaink erőtlensége, benne vannak más szándékok, ideológiák. Ugyanakkor itt, a huszonegyedik században szent
meggyőződéssel vallom, és vallják sok millióan: Jézus Krisztus pontosan ugyanaz,
aki volt. Amikor e történelem utolsó napja
elérkezik, ő fog visszajönni. Mindent az
ő szempontjából jó megvizsgálnunk, azt,
hogy amikor jön, mit lát bennünk. Talál-e
hitet, talál-e bizalmat önmaga iránt? Ha ez
a bizalom szertefoszlik, akkor keletkezik egy lelki vákuum, egy űr, aminek a
helyébe valami mást keresünk. Sokan az
ezotéria felé sodródnak, az okkult világba
keverednek, mert keresnek valami lelkit,
valami spirituálist.”
Somogyi László arra hívta fel a
figyelmet, hogy Európába többször is
érkezett már fegyverrel vagy anélkül iszlám had. Sokszor erősebbek,
fejlettebbek voltak, mint mi. Hogy a
tizenhatodik században mégis megállt
ez az invázió, annak is betudható,
hogy a reformáció hatására a magyarok jelentős része visszatért a Bibliához: „Amikor fölfedezték újra a Bibliát, és
elkezdtek egészen személyesen Istenhez
fordulni, megtérni, amikor isten igéje és
Szentlelke újjászülte őket, akkor megállt
az iszlám hódítás. Meggyőződésem, hogy
ez nem véletlen.”
A lelkipásztor szerint ezt ma is meg
lehet tenni, hiszen hittel, meggyőződéssel szemben csak egy másik hit
tud győzedelmessé lenni: „Magyar
határ, érkeznek a mohamedán atyafiak.
Ne ítéljük őket, ne törjünk pálcát a fejük
fölött, főleg ne általánosítsunk! Vallják a
vallásukat, ebben sok szempontból hasonlóak, bár az iszlámnak is vannak irányzatai. Megérkeznek a magyar határra, mit
tegyünk? Meggyőződésem, hogy keresztény magyar emberként annyit tehetnénk
– ha komolyan gondoljuk a vallásunkat
– hogy elmondjuk: ez egy keresztyén
ország, itt egy kereszt, tessék leborulni és
elismerni, hogy ennek a földrésznek az
ura Jézus Krisztus. Állítom, hogy abban a
pillanatban megállnának, és ezt nem tennék meg. Ugyanis velünk ellentétben ők a
saját hitüket nagyon komolyan veszik. Ez
a konkrét példa most abszurdnak tűnik,
de tény, hogy egy hittel, és egy abból fakadó társadalmi rendszerrel szemben nem
állítjuk ki a sajátunkat, eszünkbe sem jut

Fotó: Vörösmarty Rádió

Embernek maradni

A Vörösmarty Rádió Hitépítő beszélgetések című műsora minden szerdán 16 órától hallható.
Képünkön Bokányi Zsolt műsorvezető és vendége, Somogyi László.

keresztyén hitünket, meggyőződésünket
hangsúlyozni.”

Van-e hitünk?
A szeretet parancsolata a kereszténység alfája és omegája egyben: „Szeresd
az Urat teljes szívedből, lelkedből, erődből,
és szeresd embertársadat, mint magadat.”
Bár a mohamedánok között is nagyon
sok tisztességes ember van, ez a fajta
szeretetparancs nem alapja a jogrendjüknek, együttélésüknek. Látható ez a
társadalmi csoportok kérdéséhez való
viszonyukban vagy a nők megítélésében. Somogyi László szerint a keresztyén Európa attól lenne hiteles, ha a
szeretetparancsot komolyan venné,
vagyis nem gyűlölködne etnikai vagy
vallási alapon, ugyanakkor ragaszkodna Istenhez, így keresztyén értékeihez.
„Amikor keresztyénségről beszélünk, muszáj világossá tenni azt, hogy nem minden
megkeresztelt ember hitben újjászületett
ember. Éppen ezért amikor keresztyén
Európáról beszélünk, óriási csúsztatással
élünk, összemossuk a dolgokat. Európán
belül régen is és ma is egy kisebbség az,
amely valóban Jézus Krisztusé, aki átadta
az életét, aki megtért és újonnan született,
aki beengedte az életébe Jézus uralmát
és vezetését. Ők élnek ma is hitből,
szeretetből, a Biblia tanítását komolyan
véve. A nagy – magát keresztyénnek valló
többség – valójában fittyet hány arra, ami
a Bibliában van. Így lehet – és sajnos ki
kell ezt is mondani – szörnyű a keresztény történelem. Hiszen tudjuk, milyen
szörnyűségek zajlottak a történelem során
Jézus nevében” – fogalmazott Somogyi
László.
A lelkipásztornak meggyőződése,
hogy aki komolyan veszi a hitét, az
nem fogja bántani a másikat, és nem
arra apellál, hogy hogyan lehetne
hatalmaskodni a másik fölött, hanem
imádkozik azért is, akit nem keresztyénnek neveltek, hogy ismerje meg a
szeretet istenét.

A félelem forrása
A mohamedánok – azok is, akik Európába vándorolnak – szigorú előírásoknak megfelelve nyíltan gyakorolják
a vallásukat, miközben az európai
ember ezt értetlenül nézi. Sok esetben

ez az értetlenség a hit és az ismeretek
hiányára vezethető vissza – állapítja
meg Bokányi Zsolt, a Hitépítő című
rádióműsor házigazdája. Somogyi
László úgy véli, hogy a mohamedánok hithű magatartásának gyökere
az, hogy szent meggyőződésük: van
túlvilági élet. Vagyis fel sem merül
bennük a kétség, hogy a halál után
van-e folytatás.

„Ez a biztos tudat az európai emberből
szinte kihalt. Mi abszolút földhöz ragadtan
élünk, mindent itt akarunk megszerezni,
kipróbálni, szó szerint kiélni. Ők viszont
mindent annak rendelnek alá, hogy elnyerjék az örök életet, kivívják Allah tetszését.
Fel sem merül bennük, hogy ez másképp
lenne, pontos képük van a túlvilágról, ami
például a férfiaknak kifejezetten tetszetős,
de azzal például nem nagyon törődnek, mi
lesz a nőkkel. Mi alig veszünk tudomást
arról, hogy milyen fantasztikus világba
kaptunk meghívót, férfiak és nők egyaránt!
Arról a tényről, hogy a földi élet csak
egy szösszenet ahhoz képest, ami azután
következik, és eltörpül majd minden ahhoz
képest, amit ott majd megtapasztalunk. A
mohamedánok komolyan veszik azt a tanítást, amit a Korán ad, ezért nem mulasztják el a napi imádságot sem.” – mondja a
református lelkész.
Somogyi László óriási kegyelemnek
tartja, hogy a Biblia által megismerhetjük az élő Istent, és úgy véli,
hogy miközben Jézus Krisztusban
egy hihetetlenül hiteles személyt
ismerhettünk meg, nem veszünk róla
kellően tudomást. „Úgy élünk, mintha
ez semmit nem jelentene, és ez a mi
tragédiánk!” – állapítja meg a lelkipásztor, majd hozzáteszi: valójában
az anyagi javak elvesztésétől való félelem, a biztos értékrendszer hiánya
és a hitünk meg nem élése az, ami
Európát fenyegeti.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu
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Egészséges programok az Öreghegyen

Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

„A betegség megelőzésének fontosságát nem győzzük hangsúlyozni. Az
egészségügyi szűréseket mindig az
egészséges életmóddal való felhívással
kapcsoljuk össze. Ebben a programban
is biztosítunk lehetőséget arra, hogy
mindenki kipróbálja a különböző mozgásformákat. Igazi családi programmal
készültünk! A gyerekeket nagyon
színvonalas foglalkozásokkal várjuk,
a felnőttek pedig a maguk életkorának
megfelelően részt vehetnek különböző
szűrővizsgálatokon.” – mondta el
kérdésünkre Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok.
A szombati, zeneikészség-fejlesztő játékokon a gyerekek játszva
tanulhatnak Preszter Nóra zenepedagógus segítségével. Fejleszthető
a hallás, a ritmusérzék, a koncentráció. Az orvosi vizsgálatokat Dr.
Kurucsai Gábor és a Humán Szolgáltató Intézet munkatársai végzik
majd. „Semmilyen invazív vizsgálatot

Fotó: Kiss László archív

A szűrővizsgálatok és állapotfelmérések között
vércukorszintmérés, melanomaszűrés, koleszterin- és csontsűrűségmérés, számítógépes
talpvizsgálat és dietetikai tanácsadás is szerepel az október elsejei Öreghegyi Egészségnap
programjai között, ahol egész napos bemutatókkal, kóstolókkal és életmód-tanácsadással
is várják a résztvevőket.

Életminőség – amire minden életkorban gondolni kell. Negyedik alkalommal várják az Öreghegyi Egészségnapra az érdeklődőket.

nem tervezünk. Ez egy csendesebb,
ráérősebb szűrés lesz. Szeretnénk a kötetlen hangulatot megteremteni, hogy
ne az legyen, hogy félünk az orvoshoz
elmenni, vagy félünk a panaszunkat elmondani.” – emelte ki a belgyógyász
szakorvos.

Az Európai Unió társadalmaiban
az utóbbi években jelentősen javult
a születéskor várható élettartam,
viszont a „plusz évek” életminőségéért nem teszünk eleget. A szakorvos kiemelte, hogy időben kell
gondolkodnunk azon, hogy ezek az

évek is jó minőségben telhessenek,
ezért már 25-30 éves kortól érdemes odafigyelni egészségünkre!

Részletek a témával kapcsolatban a Fehérvár
Televízióban csütörtökön 19 óra 45 perctől
jelentkező Együtt családi magazinműsorban!
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„Ha kitüntetést kapunk, egyet kapunk!”

Augusztus huszadikán, Szent István ünnepén
Székesfehérvár önkormányzata Pro Civitate
kitüntetést adományozott Görög István nyugalmazott ezredesnek, a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör országos alelnökének, a pákozdi
katonai emlékpark vezetőjének.

Beszéljünk a katonai pályafutásáról! Mi
volt az indíttatás, ami máig elkísérte?
Fehérvári gyerek vagyok, itt jártam
általános és középiskolába is. A
kezdeti lökést búrtelepi gyerek lévén
az általános iskolában kaptam,
amikor Székesfehérvárra helyezték
az Összhaderőnemi Parancsnokság
elődjét, az V. Hadsereg parancsnokságát. Akkor épült a Lövölde úti
katonai lakótelep és a környékén a
sok négy- és kilencemeletes ház. A
hatvanas évek elején ezek nagyon
modern lakások voltak, számunkra,
búrtelepi gyerekek számára ez maga
volt a csoda. A katonák világot látott
emberek voltak, több városban szolgáltak, nekünk, egyszerű srácoknak
tudat alatt talán ekkor fogalmazódott meg először, hogy ez nem is
lehet olyan rossz pálya. A Vasvári
Gimnáziumba jártam, és a harmadik
évfolyamban már előtűnt – ahogy
akkor Román és Sobor tanár úr
megfogalmazta: egy dologhoz értek
igazán, hogy az embereket meggyőzzem. Ennek megfelelően javasolták,
hogy pap legyek vagy katona.
Miként választott?
Nagyon vonzódtam a híradástechnikához. Az MHSZ-ben rókavadász
voltam, rádió iránymérő egy állomáson. Hatvankilencben, hetvenben
már komoly szerepet töltöttem be,
ennek megfelelően úgy döntöttem,
katona leszek, és a híradót választom. Ettől függetlenül úgy alakult,
hogy nem az lettem, hanem gépesített lövész, amit kimondottan
megtiszteltetésnek éreztem, mert
akkoriban úgy tartották, hogy a
harcmezők mindene a lövész. Ennek
megfelelően komolyan vettem ezt
a szerepet, és megpróbáltam rá
maximálisan felkészülni. A Katonai
Főiskolán végig élenjáró, kiváló
hallgatóként szerepeltem, s ennek
az lett az eredménye, hogy amikor
1978. augusztus 20-án felavattak,
választhattam: így kerültem Nagykanizsára, az akkori elit alakulathoz.
Itt szolgáltam egészen 1982-ig, majd
következett a 8. Hadosztály-parancsnokság Zalaegerszegen. 84-ben
kerültem Székesfehérvárra, a szárazföldi parancsnokságra, minden idők
legfiatalabb katonájaként – ahogy
Mórocz Lajos tábornok, parancsnok
mondta.
Abban egyetértünk, hogy katonának
lenni, egyenruhát viselni akkor is rangot
jelentett, de mégis más volt, hiszen a
rendszerváltozás előtti időszakot éltük.
Minden egyes család valamilyen
úton-módon érintett volt. Kezdve a
sorkatonai szolgálattal, aminek volt
jelentősége, legalábbis a fiataloknak
nem vált kárára. Nem biztos, hogy a
huszonnégy hónap minden napja kihívás volt, de a többsége elszámolható. Én tizenhét évesen tudtam, hogy
valószínűleg katona leszek, s kicsit
készültem is rá, de rajtam is sokat

formált a sereg. Tanultunk egész
életünkben, hiszen a katonaság és a
papság között olyan értelemben van
rokonság, hogy mindkettő szolgálat,
amit csak akkor érdemes csinálni,
ha alázattal teszi az ember.
Mikor lehet egy fiatalember jó katona,
jó tiszt?

lyen család vesz körül bennünket,
hiszen a katonai pálya gyakran
lemondással jár.
A szakmai pályafutása egyenletesen
felfelé ívelő volt. Melyik volt az a pillanat, amikor azt mondta: most tovább
kell lépnem? Gondolok itt az egyetemi
tanulmányaira.

lati élet, a praxis, a másik pedig az
újabb és újabb eljárások elsajátítása.
Ennek köszönhetően tanulhattam
már a nyolcvanas években a Zrínyi
Mikós Nemzetvédelmi Egyetemen,
majd levelezőn pedagógiát hallgattam az ELTE-n, nyelvet tanultam,
diplomáztam a Vezérkari Akadémi-

Hála istennek az, hogy valaki eljut
oda, hogy tudományterületének
doktora lehet, nem különlegesség
ma már. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rendelkezik doktori iskolával, és ide mi, katonák,
rendőrök is felvételizhettünk. Ennek
megfelelően az egyetem elvégzése
után, ha meg tudtuk védeni dis�szertációnkat, birtokosai lehettünk
a címnek. Egy tisztnek folyamatosan
tanulnia, készülnie kell. Ennek két
módja van. Az egyik maga a gyakor-

án, és a végén a hároméves doktori
iskola is belefért. Ez mind munka
mellett történt.
Volt egyszer egy Tiszti Klub, egy elit
intézmény, a kívülállók számára szinte
elérhetetlen messzeségben, a város
közepén. Miként kell emlékeznünk rá, a
kultúra és közösségi lét központjára?
Középiskolás éveimből emlékszem
az akkori Tiszti Klubra, mint arra a
helyre, ahová a kiválasztottak, az elit
járhatott. Aztán a nyolcvanas évek
közepén tanúja lehettem, milyen

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

A haza szolgálata kötelesség

Ez egy folyamat: vagy előre jutsz
beosztásban, rangfokozatban, vagy
el kell hagynod a pályát. A régi
világban is így volt, még akkor is,
ha úgy gondoltuk, hogy a Kossuth
tértől a nyugdíjig elkísér bennünket a hadsereg. Mindenképpen
alázatot, folyamatos szolgálatot
követelt. Mi akkor és most is azt
mondjuk, hogy a hazánkat szolgáljuk, ennek megfelelően alávetjük
ennek az eskünek a köznapi
életünket. Ezért is fontos, hogy mi-

Portré

közéleti hetilap
vezetők mindegyike megfogalmazta
– hogy a nyolcvanas évektől a sorkatonaság – ha úgy tetszik – elidegenítette a társadalmat a hadseregtől.
De az élenjáró gondolkodók bent a

utóbb a társadalom látja a kárát,
mert nem érzi, hogy a sereg érte
van. Kiüresedhet, legyengülhet a
hadsereg, s egy ilyen nagy szervezetet újra felépíteni nagyon nagy
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meg kell szüntetni. Ma az a legfontosabb, hogy a felnövekvő nemzedéket
segítsük annak megértésében, hogy
a katonák igenis fontos feladatokat
látnak el, és nélkülözhetetlen szere-

Fotó: Simon Erika

tartalmas kulturális programokat
szerveznek abban a gyönyörű
környezetben. Ennek az akkori
létesítménynek az volt a feladata,
hogy a tiszti kart összetartsa, adjon
neki egy testületi jelleget, erősítő
tartást. Ehhez akkoriban hozzátartozott, hogy a rendezvények többnyire
zártkörűek voltak. Komplett városrészekben jószerivel csak katonák
éltek. Nagy volt a fluktuáció, ezért
fontos volt a Tiszti Klub kiegészítő
szerepe. A gyerekeknek speciális
igényeik voltak, a felnőtteknek, akik
zárt közösségben éltek, szintén.
Ezeket ez a létesítmény kielégítette.
Tanúja voltam a kilencvenes évek
elején annak az időszaknak, amikor
ez az egész lejtmenetbe került, a
lakótelepek civilekké lettek, és nem
a Tiszti Klub volt már a kályha. Ma
természetesen van egyfajta nosztalgia, hogy milyen jó lenne visszahozni a régi szép időket – valószínűleg
azért, mert hiányzik egy olyan
közösségi hely, ami lehetőséget ad
az együttlétre. De a klub üzemeltetése horribilis összeg, fenntartása
katonai intézményként lehetetlen.
Induljunk el a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felé, hiszen ez a kezdeményezés testesítette meg a katonák
és a civil közösség kapcsolatát. Illetve
essék szó a Pákozdi Katonai Emlékparkról, a Nemzeti Emlékhelyről, mely reprezentálja kötődésünket a magyar katonai
hagyományokhoz.
A kilencvenes évek elején rá kellett
jönnünk – Nemeskürty Istvántól
tanultuk meg, s az akkori hadsereg-
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„A kitüntetést most én viselem, de ez mindenkié, nemcsak a parancsnoké, aki az élen áll.”

seregben és kint a polgári életben
rájöttek arra, hogy ha nem tudjuk
egymáshoz közelíteni a honvédséget
és a civil közösséget, annak előbb-

ajándékműsorával kedveskedünk minden időskorúnak.

feladat. Churchill mondta: lerombolni egy nagy szervezetet pár nap,
de felépíteni egy élet. A társadalom
és a hadsereg kontaktusát újra meg
kellett teremteni. Hogy a legnagyobb
katonavárosban, Székesfehérváron
ez sikerült, abban nagy része van
a Honvédség és Társadalom Baráti
Körnek.
Hol voltak a kapcsolódási pontok, és
hol vannak most? Egyáltalán kell még
az „és” a baráti kör nevébe?
Ha a tizenkilenc megyére és a
fővárosra tekintünk, akkor tíz olyan
megyét találunk, ahol a szervezet
jelen van. Az összes többiben csak
elemeiben létezik, s ezek között
olyan nagy városok vannak, mint
Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pécs és Szeged. Pedig ezek
olyan régi helyőrségek, melyekben
nap mint nap egymás mellett éltek
katonák és civilek. De az új generációnál megszakadt az a természetes
folyamat, amit Fehérváron meg tudtunk őrizni. Nagyon fontos lenne,
hogy ott is segítsünk, mert nagyon
rosszul néz ki, hogy nem ismerik
fel a magyar katonát az utcán. Ezen
sokat segít például a déli határoknál
a katonai jelenlét. Visszatérve a kérdésre, ma még szükség van az és-re.
Mi a feladata most, 2016-ban a Honvédség és Társadalom Baráti Körnek?
Közvetítenünk kell a honvédség és
a társadalom között, a híd szerepét
kell betöltenünk. A megismertetés
és az elfogadtatás mellett meg kell
ismernünk a társadalom igényeit,
és meg kell erősítenünk, hogy a
hadsereg igenis felelősségteljes,
fontos feladatot lát el. Ugyanakkor
a hadseregnek is tudnia kell a társadalmi folyamatokról. A hadsereg
tagjai integrálódtak a társadalomba,
és sokkal jobban alkalmazkodtak
a társadalmi folyamatokhoz. Az
elzártság megszűntével sok minden
megoldódott. Ma kicsit más a funkciója a baráti körnek, de ez nem azt
jelenti, hogy nincs szükség rá, hogy

pet játszanak a társadalmi munkamegosztásban.
Nem is olyan régen egy fiatal annyit
tudott a pákozdi csata emlékhelyéről,
hogy 1848. szeptember 29-én Móga
János altábornagy sikerrel megvívta a
legendás ütközetet, és hogy „fut Bécs
felé Jellasics, a gyáva”. Aztán jött
néhány gondolkodó ember, és elindított
egy folyamatot.
Ez az origó. A magyar hadsereg megteremtette önmagát. Pákozd szimbolikus hely. Nagyon sok csatatér
szent hely volt a világon, aztán jött
az urbanizáció, beépültek, nyomuk
is alig maradt. Csak a szellemiségük
maradt meg, feltéve, hogy ápolták.
Nekünk az volt a dolgunk, hogy
ez ne így történjék. A feladatunk,
hogy segítsünk megélni az élményt,
hogy a látogatók ott lehetnek azon
a helyen, ahol őseik harcoltak a
hazáért. Megpróbáljuk Pákozdon
megvalósítani azt az álmot, hogy
a csata helyszíne méltó legyen
történelmünk dicső pillanataihoz.
Innét indultunk, hogy eljussunk
oda, hogy csomóponti kérdésként
tekintsünk a XX. század háborúinak
megismertetésére, és bemutassuk
békefenntartóink mai szolgálatát is.
Mi azokról a honvédekről szólunk,
akik a haza hívó szavára teljesítették
esküjüket, harcoltak, s ha kellett,
életüket áldozták a hazáért.
Mit érzett a katonalélek, amikor átvette
az értesítést az elismerésről?
2004-ben megkaphattam a Székesfehérvárért emlékérmet, amit
nagy büszkeséggel viseltem, de ez
a kitüntetés más, mert nem egy
személynek szól, inkább egy csapat
küzdelmének eredménye. Köszönettel tartozom ennek a csapatnak!
Katonák között van egy mondás,
ami szerint „ha kitüntetést kapunk,
egyet kapunk”. Most ezt én viselem, de ez mindenkié, nemcsak a
parancsnoké, aki az élen áll. Bízom
benne, hogy folytathatjuk a megkezdett munkát!

FehérVár
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Történelem

2016. szeptember 29.

1956 – A történelmet mi írjuk! 2. rész

„Itt akkor is villanynak kell égni!”
Kurucz Tünde

gyújtani, mire az orvos ráripakodott: itt akkor is villanynak kell
égni! Az Andika, amikor megszületett, azt mondta rá a doktor, hogy
hű de pici, ez koraszülött! Aztán
láttam, hogy még valamit nézeget.
Hirtelen megjegyezte, hogy mindjárt
jön a másik. Az Évike már nagyobb
súllyal, talán kettőhatvannal született.”
Szülés után nem hozták be a
babákat szoptatni. Amikor Vali
néni egy kicsit összeszedte
magát, és meg tudta őket nézni,
látta, külön tették őket. Rögtön
szólt, hogy tegyék őket egymás
mellé.
Az apuka, amikor megtudta,
hogy nem egy, hanem két gyereke született, csak hápogott.
Aztán mikor az első döbbenetből
magához tért, örömmel mondta
Vali anyukájának, hogy lett két
kislánya. Az anyósa viszont azt
hitte, hogy a már meglévő unokája mellé született még egy. A
férj elnevette magát, hogy nem,
most lett kettő!

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

Csurgai-Horváth Józsefné Khaut
Valéria ötvenhat őszére várta
második gyermekét. Valahol a
lelke legmélyén érezte, hogy nem
egy, hanem kettő magzatot hord
a szíve alatt. Az orvos azonban
végig azt hangoztatta, ebből csak
egy picike baba lesz. Hitt neki!

Nem mert senki sem házhoz jönni

Vali néni 1956. november 4-én hozta világra ikreit

A kis Vali és az ikrek

idő: „A házhoz senki nem akart
kijönni, mert mindenki félt. Olyan
világ volt Fehérváron! Lövöldöztek
össze-vissza, tankok jártak az utcákon. A férjem meg apukám biciklire
pattant, és bement a kórházba. Egy
mentős mondta neki, hogy behoz
minket a kórházba, de csak akkor,

ha a férjem mellé ül. Aki persze szó
nélkül megtette.”

Kint lőttek, bent szültek
Vali nénit, mikor megérkezett a
kórházba, egy olyan kórterembe vitték, aminek az ablaka az

utcára nézett: „Az egyik nővérke
a biztonság kedvéért éppen egy pokrócot tett az ablakra. De pont akkor
lőttek egy nagyot. Ugyan nem lett
semmi baja, de szegény ijedtében
alig tudott magához térni. Utána
egyedül maradtam a szobában.
Borzasztóan féltem a sötétben, mert
kint folyamatosan lőttek. Elkezdtem
kiabálni, hogy nővérke, nővérke,
vigyenek át egy másik szobába,
akármi is van! Így kerültem egy
nyolcágyas kórterembe.”
A nyolcágyas szobában egy
anyuka csendesen zokogott, mert
az ikerfiai halva születtek. Egy
másik ágyon egy roma nő éppen
akkor hozta a világra a kislányát,
akinek valamilyen hagyományos
cigány nevet akart adni, de az
orvos nem engedte. Vali néni itt
egy kicsit megnyugodott. Kapott
jéghideg tejet, hogy bírja szuflával a vajúdást, amitől viszont
begyulladt a mandulája. Az orvos
persze az asszonyt „tolta le a
lábáról”, miért itta meg.

Néhány nappal később Vali
néniéket mentővel hazavitték.
Bár a forradalmat leverték, az
események ennél sokkal lassabban csitultak el. Az emberek már
kimerészkedtek az utcára. Az
immár öt fősre bővült családra
rengetegen voltak kíváncsiak. A
rokonok, a barátok sorra jöttek
babalátogatóba, mert akkoriban
az ikrek „nagy szónak számítottak.” Ikerkocsit is Pestről kellett
hozatni, mert Fehérváron nem
lehetett kapni. Amikor pedig a
kis család az utcán sétált, mindenki őket bámulta: Odanézz,
ikrek!

Fotó: családi archívum

Fotó: Kovács-Varga Orsolya

Odanézz, ikrek!

Fotó: családi archívum

„Akkoriban a Géza utcában laktunk.
A férjem nem volt otthon. Beosztották valamilyen őrségbe, de hogy
milyenbe, arra már nem emlékszem.
Azt mondták neki, most utoljára
kell mennie, mert én már bármikor
szülhetek. Egyik reggel korán apukám sietősen átbiciklizett hozzánk.
Beszólt az ablakon, hogy csukjak
be mindent, húzzam be a sötétítő
függönyt, mert kitört a forradalom
és lőnek. A négyéves lányommal
meghúztuk magunkat. Nagyon
féltem, mert pontosan emlékeztem
a háborúra: a szirénákra, az égből
hulló Sztálin-gyertyák fényére és a
becsapódásuk jellegzetes zúgó-sistergő robajára.” – jegyezte meg
csendesen Vali néni.
Néhány nappal később, november elején a férje már otthon
volt, amikor elkezdett fájni a
dereka. Érezte, elérkezett az

Gyertya vagy villany?
„A nővér a szülésnél nem mert
villanyt kapcsolni. Gyertyát akart

Andi a kisebb, Évike a nagyobb

18

FehérVár

Gyereksarok
Zengő Bölcső
Szeptember 30. 10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.
Kutatók éjszakája az Óbudai Egyetemen
Szeptember 30. 16 óra, Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kar
A szervezők sokszínű, innovatív és izgalmas programokkal várják elsősorban a
10-18 éves korosztályt.
Mesekuckó
Szeptember 30. 18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta a madarakról
mesél.
Divertimento – zenés foglalkozás gyerekeknek
Október 1. 10 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Az alkalmak egy-egy zenei jelenséget
dolgoznak fel játékos, interaktív formában, összekapcsolva a kultúra különböző
területeit.
Százszorszép Bóbiska
Október 2. 11 óra, Igéző
Majoros Ági Bábszínháza előadása.
Zengő bölcső foglalkozás
Október 3. 9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos kortól
3 éves korig, gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.
Varázstorna – baba-mama foglalkozás
Október 3. 10 óra, Pagony Könyvesbolt
A foglalkozás célja a picik komplex
fejlesztése a finommotorikától a nagymozgásig, a ritmus- és egyensúlyérzék
fejlesztésétől a beszéd- és memóriafejlesztésig.
Sosemvolt mesék – kreatív foglalkozás
Október 3. 16.30, Fehérvári Pagony
Sok játék, mese és felszabadító kreatív
alkotás várja a kicsiket.
Játékos környezetvédelem
Október 4. 10 óra, Aranybulla Könyvtár
Alapítvány olvasóterme
Interaktív foglalkozás a Gaja Környezetvédő Egyesület tagjainak közreműködésével az Országos Könyvtári Napok
keretén belül.
Gubancoló – kreatív foglalkozás
Október 4. 16.15, Fehérvári Pagony
A résztvevő gyerekek csodás tárgyakat
alkothatnak a puha, színes szálakból.

Programajánló

2016. szeptember 29.

Szent Mihály-napi Sokadalom és Böndörödő
Programok szeptember 30-tól október 9-ig

Szabó Petra
Szeptember 30.
II. Fejér Megyei Termelői Mustra és Vásár
10 óra, VADEX Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt. (Tolnai u. 1. I. em.
kis tanácsterem), Jancsárkert
Száz árus, ezer helyi termék, szakmai
konferenciák. A program szeptember 30án a VADEX székesfehérvári telephelyén
szakmai konferenciákkal kezdődik, majd
október 1-jén a Jancsárkertben termelői
piac várja az érdeklődőket.
Kutatók éjszakája 2016
17.30, A Szabadművelődés Háza
Előadások és bemutatók a Terkán
Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban. Az
esemény három helyszínen fog zajlani, a
csillagvizsgáló teraszán, az előadóteremben és tiszta idő esetén a kupolában.
Blues Company-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely
Sławomir Mrożek – Nyílt tengeren
20 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Október 1.
IV. Öreghegyi Egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Ingyenes szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, mozgásos programok, készségfejlesztő játékok, életmód-tanácsadás várja
az érdeklődőket, 13 óráig.
Mellrák elleni séta
10 óra, Városház tér, Országalma
A séta a belvárosban zajlik majd, a végén az
Országalmához érkeznek vissza a résztvevők,
ahol szakemberek adnak tanácsot a mellrákkal kapcsolatban és a mell önvizsgálatáról.
Fehérvár fényei – összefogás az állatokért
13 óra, Museum Café
A szervezők az állatok világnapja alkalmából figyelemfelkeltő akciót szerveznek
fáklyás felvonulással, kiállítással és
különféle érdekes programokkal.
Zenekör – akusztikus közösségi zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó
Final Stair-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely

Október 2.
Herbarius túra – Pákozd
9 óra, Pákozd (a buszmegálló melletti
biciklis pihenő)
Októberben eljött a gyógynövények
gyökereinek kiásási ideje. A túra során
a résztvevők megismerkedhetnek a
jótékony hatású katángkóró, fekete üröm,
nagy bojtorján, tövises iglice és gyermekláncfű gyökereinek gyógyító erejével.
Mindenki vigyen magával vágóeszközt,
kis ásót, papírzacskót, esetleg kis vödröt
a gyűjtéshez.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek tusfürdőt,
sampont, hajbalzsamot, testápolót,
nappali és éjszakai arckrémet, fogkrémet,
izzadásgátló deót.
Német nyelvű mise
10.30, Nagyboldogasszony Ciszterci templom
A misét celebrálja Ujfalussy Ottó atya.
Szent Mihály-napi Sokadalom
15 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi
Központ
Bemutatókkal, zenés és táncos produkciókkal várják az érdeklődőket
„Ave Maria!” – évadnyitó zenés áhítat
19 óra, Jézus Szíve-templom
Vendég: Dominante – Finnország legdinamikusabb kórusa.
Október 3.
Idősek világnapja
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Miller Zoltán és Mahó Andrea közös produkcióját tekinthetik meg a látogatók.
Útkereső filmklub
17 óra, Szent István Művelődési Ház
Az érdeklődők Páli Szent Vince, az irgal-

masság szentje című francia filmet tekinthetik meg, mely a missziós közösségek és
az önkéntesek védőszentjének kalandokban bővelkedő életét mutatja be.
Kések és borotvák
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtára
Flaschner Kálmán műremekei a könyvtárban.
Beszélgetés Kubik Annával
18 óra, Királykút Emlékház
A Kossuth-díjas színművésszel Bakonyi
István beszélget.
Október 4.
Négykezes kedd a Hetedhét Játékmúzeumban
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Kötés, horgolás kezdőknek. A foglalkozást vezeti: Bernáthné Marika.
Székesfehérvár fotós szemmel
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Cs. Nagy Ágnes Kiállítása.
Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 30 300
4377
Kedvenceink betegségeinek gyógykezelése táplálkozással
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekkönyvtár
Molnár Zsolt állatorvos, természetgyógyász előadása.
A vértanú és családja – A három Knezić
fiú pályafutása
17.30, Szent István Művelődési Ház
Hermann Róbert történész, egyetemi
tanár előadása.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Tulipán hagymák nagy választékban kaphatók!
Megérkeztek az őszi dughagymák és fokhagymák!

ÁTTELELŐ BORSÓ
péntektől elérhető!

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

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át a diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgával a nyelvtanulás

egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni
– tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra,
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található,
illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan
emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyvének bemutatója.
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
SZÉKESFEHÉRVÁRON

a Szabadművelődés Házában
(Fürdő sor 3., 104-es terem)
2016. október 6-án (csütörtök),
és október 13-án (csütörtök)
17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor 06-30-/318-4953

Programajánló

közéleti hetilap
Felnőtteknek gyerekekről
17.30, Credo központ
Simon Kata kineziológus előadása.
Duma Roast Székesfehérváron!
18 óra, Művészetek Háza
A Dumaszínház színe-java gyűlik össze egy
estére, hogy ízekre szedje Schobert Norbit.
Bibliai Szabadegyetem Székesfehérváron
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ,
Művészetek Háza, Lila terem
Az érdeklődők Ézsaiás könyvét ismerhetik meg.
Október 5.
Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők a szappankészítéssel
ismerkedhetnek meg.
Fáklyás felvonulás
18.30, Zichy-liget
A Fidelitas Székesfehérvári csoportja
által szervezett fáklyás felvonulás. Az
aradi vértanúkra emlékezik Törő Gábor
országgyűlési képviselő.
Október 6.
Vincze Mátyás papírmerítő kiállítása
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
A tárlat október 28-ig látogatható.

Zsolt utcai Tagkönyvtára
Szegő Ágnes pszichológus előadása.

Rómeó Vérzik-koncert
20 óra, Nyolcas műhely

Legyen elég!
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtára
Berkényi Tamás A XXI. századi ember küzdelme egy élhetőbb világért című előadása.

Stereo Swing-koncert
21 óra, Paraba

Bemutatkozik a Kristinus Pincészet
19 óra, Veress Borbár
Október 7.
Baba Mama Klub
9.30, Baptista Imaház
Előadó: Révész Szilvia, A Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója. A
belépés díjtalan, gyerekfelügyelet lesz.
4. Fehérvári Állásbörze
10 óra, Hiemer Rendezvényközpont
Fő profilok: állásbörze, munkaerő-kölcsönzés,
diákmunka, felsőoktatás, felnőttképzés. A
program október 8-án is várja az érdeklődőket.
Zengő bölcső a Pagonyban
10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.
Kattanj a futásra!
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Lajkó Csaba ultrafutó vetítéses előadása.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.

Beszélgetés Tibai Tiborral
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Vetített képes beszélgetés.

Változás(ok) az életben
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár

Paraba swing klub nyílt nap
19 óra, Paraba

Október 8.
KreAlba Design Vásár
9 óra,Varkocs szobor előtti tér
Kézműves vásár.
Maroshegyi Böndörödő
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Zenés-táncos színpadi műsorok, vetélkedők, népművészeti és iparművészeti
vásár, gyermekprogramok, hagyományőrzők bemutatója, kézműves foglalkozások,
vásári komédia, operettműsor, Charlie
fellépése és számos szüreti hagyomány
felelevenítése – többek között ezek a
programok várják az érdeklődőket.
A Vasiak Baráti Körének éves kiállítása
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Festménykiállítás Öreghegyen.
Zenekör – akusztikus közösségi zenélés
18 óra, Hiemer-ház, Hiemer Kávézó
2. Szabadfogásúdzsessz-fesztivál
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Thrash Night! Septicmen, Betrayer,
Vesztegzár
20 óra, Nyolcas Műhely
Retró party Zoltán Erikával a 90-es évek
zenéire
22 óra, Club Le Baron

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
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Gyereksarok
Babzsák – iskolára felkészítő foglalkozás Kokas Ági nénivel
Október 5. 16.30, Fehérvári Pagony
Sakk Lippai Gyuri bácsival
Október 6. 16.15, Fehérvári Pagony
Minden csütörtökön délután.
Gyermekjóga
Október 8. 10 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
A szervezők a 4-12. éves korosztályt
várják.
Zölden is csinosan
Október 8. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Játszóház Klemencsics Mariann textilműves vezetésével.
II. Velencei-tavi Nebuló Kupa
Október 8. 10 óra, Sukoró, evezős
pálya
Jelentkezhetnek osztályok, baráti
társaságok, az iskola válogatott
képviselői, és mindenki, aki szívesen
vesz részt egy hangulatos megmérettetésen.
Mesés királyok, királyos mesék a
Koronás Parkban!
Október 9. 14 óra, Koronás Park
Először Kamarás Emese vezeti be a
gyerekeket a mesék világába, majd
a Figurina Animációs Kisszínpad
előadásában négy rövid Grimm mesét
is láthatnak a résztvevők, a délutánt
pedig egy fergeteges koncerttel zárja a
Csörömpölő Együttes.
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„Minden alkalommal kicsit felrobbanok, megsemmisülök”
Alkotói szabadság után új Caramel-lemez és -turné

Kovács Szilvia

Volt egy kis kihagyás az életedben,
de azért nem tétlenkedtél az év első
felében sem. Miért döntöttél úgy,
hogy kicsit a háttérbe vonulsz?
Tavaly év végén hoztam meg a
döntést, hogy 2016 legnagyobb
részét úgynevezett alkotói szabadsággal szeretném tölteni, aminek
a legfőbb célja az volt, hogy új
dalok szülessenek. Nagyon hasznos volt ez a döntés, mert így is
történt: éppen új dalokat rögzítek,
és így született meg a turné ötlete
is. Mindent, amit szerettem volna,
sikerült az elmúlt időszakban tető
alá hozni. Annak is örülök, hogy
sok időt tudtam a családommal
tölteni. Most úgy érzem, minden
a lehető legjobb tempóban megy.
Teljesen felkészülten tudok ezeknek a feladatoknak nekiállni.
A háttérből azért néha adtál egy-egy
életjelet, hogy tudasd a rajongókkal:
nem tűntél el teljesen. Úgy hírlik,
rengeteg új szám született ez idő
alatt.
Igen, ez volt a cél. Van egy négyszázezres Facebook-oldalam, ahol
azért illik hébe-hóba megfordulni,
bár voltak hónapok, amikor egyáltalán nem posztoltam semmit.
Őszintén bevallom, ez egy kicsit
nehezemre is esik. A facebookos
posztolás nem az erősségem, de
igyekszem a rajongóimnak minél
többet adni magamból.
A családi környezetben, nyugalomban biztosan kellemesebb volt eltölteni ezt az időszakot. Sokat meríthettél
a szeretetteljes környezetből, elég
csak az Elzárt övezet című új dalodat
meghallgatni. A családon kívül még
mi mindenből merítesz ihletet?
Nagyon sok minden inspirál.
Szemlélődő típus vagyok, figyelem az embereket, a környezetet,
az érzelmeimet, próbálok tágabban is azonosulni az emberekkel.
Szeretek belelátni a mindennapi
problémákba, de tényleg minden
inspirál: a hazugság, az igazság,
a pénz körüli őrület, a munka,
Horoszkóp
szeptember 29. – október 5.

Fotó: Arts Illustrated Studios

Molnár Ferenc Caramel, a 2005-ös Megasztár
győztese ma is az egyik legkeresettebb hazai
előadó. Az énekes évi közel háromszáz koncertet tudhat magáénak, dalokat szerez, miközben férjként és édesapaként is a maximumot
próbálja kihozni magából. A Fonogram-díjas
előadó tavaly decemberi nagykoncertje után
azonban aggasztó hírek járták be az országos
médiát visszavonulásáról. Caramel azonban
lapunknak most már visszatéréséről, újabb
terveiről számolt be.

Alkotói szabadsága után az énekes újra gőzerővel ontja magából a színvonalas zenét

az ember belső érzelmi viszályai.
Próbálom ezeket a számomra fontos témákat is dalokba önteni.
Az alkotás mellett egy kicsivel több
idő jutott a feleségedre és kislányodra is. Hogy kell téged apukaként
elképzelni? Nálatok is biztos adódnak
nehézségek a hétköznapok során.
Szerencsére sok időm volt a
családra, ami ismét kicsit háttérbe
szorul. Most kevesebbet tudok

Kos 3. 21. – 4. 20.

Most minden olyan dolgot, ami akadályt gördített
eddig a boldogsága útjába, egy legyintéssel elsöpörhet maga elől. Munkájában az elkövetkezendő napok
oldják az előző időszak terheit, akadályait.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Munkahelyén a héten sikerül elhárítani egy olyan
problémát, ami egy ideje már akadályozta az eredményességben. A hét első felében azonban fokozottan
toleránsnak és diplomatikusnak kell lennie ahhoz,
hogy a körülményei kedvezően alakulhassanak!

Szofiért menni a bölcsibe. Ez a
korszak december végéig eltart,
hiszen turnézunk, jön az új lemez,
de jövő év elején megint tudom
úgy alakítani az életemet, hogy
rájuk is minél több idő jusson.
Próbálok azért így is minél többet
velük lenni. Az estéket általában
sikerül összehangolnunk, így amikor tudok, minden egyes fürdetésnél otthon vagyok, és Szilvivel

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

együtt fektetjük le Szofit. Próbálunk minél több közös programot
összehozni.
Az előző évek tapasztalataiból már
előrelátóan rendszerré fogod tenni,
hogy amikor egy szusszanásnyi időre
van szükséged, akkor kicsit visszavonulsz?
Az elmúlt egy-két évben kellett rájönnöm, hogy káoszban nem lehet
a családdal lenni. Most már látjuk,

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az igényeit kellően magasra tette! Azonban ami
Önnek méltó kihívás, az a környezetében lévőkben
félreértéseket válthat ki. Ha úgy érzi, hogy eddig csak
értelmetlenül kereste az ideális párkapcsolathoz a
partnerét, akkor most nem szabad feladnia!

Munkájában ez a hét lassított tempóval indul. A hét
elején a felettesei és Ön között feszültségek jelentkezhetnek. Ez megnehezítheti a helyzetét abban, hogy
meggyőzze őket az ötleteivel. A hét végére ezek a
feszültségek azonban oldódni fognak.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Olykor vegyes érzések ébrednek Önben a folyamatban lévő ügyei kapcsán. Ne hagyja magát megingatni, ugyanis a napokban megérkeznek a megerősítő
jelek, melyekből új erőt meríthet! Arra kell ügyelnie,
hogy ne költekezze túl magát a héten!

Emlékezzen azokra a régebbi elképzeléseire,
amelyeket életminősége javítására tervezett! Most
minden adott lesz a kivitelezéshez. Egy nem is
olyan régi ötlete az anyagiakra nézve is nagy
előnyöket hozhat.

hogy egy-egy húzósabb időszak
után az az egészséges, ha kicsit
visszavonulok. Most mindent így
szervezünk, és jól működik.
Az elmúlt tíz-tizenegy évben nagy
utat jártál be. Hogy értékeled a hátad
mögött hagyott évtizedet? Mennyire
változtál meg emberileg, szakmailag?
Felnőttem. A Megasztárban egy
huszonegy éves fiatal srác voltam.
Sokkal konzekvensebb lettem,
tudom, mit szeretnék kezdeni
az életemmel. Egyre inkább úgy
érzem, hogy a helyemen vagyok.
Higgadtabb vagyok, egyre több
mindent tapasztalok, és ebben
próbálok építkezni, fejlődni. De
mindenképpen szeretnék a földön
maradni!
Már javában turnézol, új lemezzel készülsz. Mi várható még ebben az évben?
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közéleti hetilap
Az első és legfontosabb számomra a zene. Idén még hallható
lesz tőlem egy vagy két új dal
videoklippel együtt. A lemezen
lesznek könnyedebb, fogyaszthatóbb, egyszerűbb témájú nóták
is, de lesznek mélyebb, tartalmasabb számok is, amikben van
egy-két odamondás. A másik legfontosabb most a turné, ami már
zajlik, és elég szépen haladunk.
Eddig az összes helyszín telt
házas volt. Ez nagyon nagy öröm
számomra! Hamarosan érkezünk
Székesfehérvárra is! Emellett
most már azt is elárulhatom,
hogy Szili Nórával egy önéletrajzi jellegű könyvet készítünk.
Nagyon sokat tanultam saját
magamról, amióta Nórával együtt
dolgozunk. Sok régi emléket

elevenítünk fel, és a jelen történéseit is elmeséljük. Emellett
pedig szeretnék a családommal
is annyi időt eltölteni, amennyit
csak tudok.
Ahogy említetted, októberben
városunkban is lesz egy állomása a
turnénak, Caramel Live 2016 címmel. Mit kaphat a fehérvári rajongó,
ha elmegy a koncertedre?
Minden egyes állomást próbálok
egy kicsit külön kezelni, mindenhova szeretnék egy kicsit más
dolgot vinni. Egy rendhagyó, különleges koncertre kell számítani,
olyan zenei csemegével, ami rám
nagy hatással van, viszont eddig
nem volt hallható a zenémben.
Biztosan műsorra kerül majd
az Elzárt övezet című dalom:
magyar népi elemek, utalások

vannak beleépítve a dalszövegbe
is. Ezt a vonalat szeretném kicsit
továbbvinni úgy, hogy nemcsak
a magyar népzenét, de más etnikumok ízeit is szeretném megmutatni a dalaimban, más zenei
kultúrákból is szeretnék felvonultatni elemeket. Természetesen
ezek csak fűszerek, emellett
saját dalaimat is áthangszereltük
erre a koncertre. Jó pár olyan
látványelemet is fogunk mutatni
a közönségnek, ami eddig nem
volt jellemző. Próbálunk minden
érzékszervre hatást gyakorolni,
igazi élményt adni amellett, hogy
mi is jól érezzük magunkat. Amit
ígérhetek: én minden alkalommal
kicsit felrobbanok, megsemmisülök a színpadon – itt sem fogok
spórolni!

Caramel igazi zenei csemegével készül az októberi fehérvári koncertre

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A környezetében feszültség érezhető. Ne hagyja, hogy
átragadjon Önre is a borús hangulat! Valakinek tartania
kell a frontot, míg elül a vihar. Mindeközben az Ön fejében jobbnál jobb ötletek születnek meg. A megvalósítással azonban érdemes várnia még néhány napot!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Párkapcsolatában a hét javuló tendenciát mutat. Ne
hozzon azonban radikális döntéseket most érzelmi
téren, várjon velük még néhány napot! A hét vége felé
aztán ki is tisztul az ég szerelmi élete felett, és minden a
helyére kerül. A kulcsszó most a türelem!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Munkahelyén több változásban is része lesz. Fontos döntései meghozatalához olyan új információkra tehet szert, melyek hatékonyabbá teszik a tervei kivitelezését. A régebbi
stratégiáit szemügyre véve olyan előnytelen pontokat talál
bennük, amiket még időben érdemes megváltoztatni.

Bármennyire is úgy érzi, hogy párja közömbös Ön
iránt, próbálja meg elfelejteni ezt a gondolatot! Ön
szerelmes, és higgye el, hogy viszont szeretik! Kapcsolatának eddig rejtett kincsei jönnek felszínre, ha
egy kicsivel több energiát szán most kettejükre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hatalmas energiakészlettel rendelkezik, és bár a
munkahelyén sokat dolgozik, ez mégsem meríti
le, mert a kihívások felpörgetik. Ahhoz, hogy egy
korábbi elképzelését megvalósíthassa, most minden
támogatást megkap a barátaitól.
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Ez a hét sűrű programot ígér. Bár rengeteg teendője
akad mostanság, mégis jut kellő energiája és ideje
a magánjellegű ügyei intézésére is. Tudatosan teszi
a dolgát, és szisztematikusan tartja a lépéseket a
feladataiban.
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Gasztronómia

Mangalica újragondolva

Kurucz Tünde
Mangalica carpaccio, BBQ pulled pork és egy
kis helyben sült langyos tepertő – a múlt hétvégén a street food-rajongók, a hagyományos
ízek kedvelői és a mangalicák vették birtokba
a Piac teret.

Fotók: Bácskai Gergely

„A városban minden esztendőben egyre
nagyobb az érdeklődés a mangalica
iránt. Ez ékes példája annak, hogy helyünk van a gasztronómiában, a mangalicának pedig nemcsak múltja, hanem
jelene és jövője is van.” – mondta
Tóth Péter, a Mangalicatenyésztők
Országos Egyesületének elnöke.
„Székesfehérvár tele van élettel, mi
sem bizonyítja ezt jobban, minthogy

a megújult programelemekkel bővülő
Mangalicafesztivál nyitónapján is
nagyon sokan látogattak ki a Piac
térre. Büszkeséggel tölt el, hogy
egyre színvonalasabb és tartalmasabb rendezvényeknek lehetünk a
házigazdái. Külön öröm számomra,
hogy a magyar termelők kiváló
minőségű magyar termékeiket hozták
el közénk!” – emelte ki Róth Péter
alpolgármester.
A Mangalicafesztiválon a múlt
és a jelen találkozott, hiszen a
standokon hagyományos, minőségi mangalicaételeket, sonkát,
szalonnát vagy éppenséggel disznósajtot vehettünk. A klasszikus
sült kolbász-hurka-tarja-pörkölt

A szőke, a vörös és a fecskahasú mangalicákat élőben is meg lehetett nézni

2016. szeptember 29.

Csak ellenőrzött állományból származó termék vehetett részt a fesztiválon

tengelyen kívül az ínyencek az
ország legmenőbb street food
truckjainak speciális mangalicakínálatát is végigkóstolhatták.
A „Zabáljcsak”-ban a „hagyományos” sertéslapockából készült
pulled pork mellett most próbát
tettek a mangalicalapockával is.
A Piknik Utzabár kínálatában
szerepelt mangalica carpaccio
thai salátával, vagy az elsőre
kicsit furcsának Angus marha
kéksajtos-mangós burger formájában. Aki pedig egy-egy finomabb falat után megszomjazott,
leöblíthette sörrel, borral vagy a
disznóságokhoz kiválóan passzoló pálinkával.

A virág húsból készült verziója

Oldtimerek a belvárosban
Különleges időutazáson vehettek részt, akik
szombaton délelőtt a belvárosba látogattak: csodálatos oldtimerek jelentek meg az
Országalmánál, majd innen rajtolt el a Chrono
Classic 2016 mezőnye. A több mint kilencven
veteránautó és különleges youngtimer Balatonlellére indult, elsőként a legrégebbi autó,
egy ’56-os fehérvári Citroën.

Szombaton több mint kilencven veteránautó és youngtimer
érkezett a Városház térre: köztük
a híres General Lee a Hazárd
megye lordjaiból, a sirályszár-

nyas Mercedes-Benz 300 SL és
a világon először elsőkerék-hajtással gyártott autó, a Citroën
Traction Avant. A Chrono Classic
2016 mezőnye ötödik alkalommal rajtolt el Székesfehérvárról.
Az Oldtimer Szuperkupa utolsó
futamán gyönyörűen restaurált
és műszakilag kiváló állapotban
lévő autók indultak. A közönség
mind a látványt, mind a motorbúgást élvezhette az őszi napsütéses
délelőttön.
A rajtceremónián Majosházi Péter,
a rendezvény megálmodója köszönetet mondott a városnak, hogy

Fotók: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

Klasszikus elegancia, időtlen kényelem

Az 1956-os, Franciaországban gyártott Citroën Traction Avant is rajtolt a Chrono Classicon

otthont adott a Chrono Classicnak.
A történelmi belvárosból induló
rajt – mint mondta – méltóságot ad
a versenynek, hiszen szép helyen
szép autókat csodálhat a közönség.
Elsőként rajtolt a mezőny legidősebb autója, az 1956-os, Franciaországban gyártott Citroën Traction
Avant. Az 55 lóerős autó akár 145
km/h sebességgel is képes haladni.
Első magyar tulajdonosa, Csákvári
Nagy Lajos festő- és szobrászművész Párizsban vásárolta 1963-ban,
2008-2009-ben restaurálta György
Balázs és munkatársai. A versenyen

11-es rajtszámmal Kovács Jenő és
Percze Ilona indult vele.
A 300 km-es útvonal fontosabb
állomásai Kaposvár és Alsóbogát, a
célállomás Balatonlelle volt. A versenyen nem az nyert, aki a leggyorsabban teljesítette a távot, hanem
az, aki a legjobban tudta tartani
az átlagsebességet: a gyorsabb és
lassabb autók is büntetőpontot
kaptak. A legjobb párosok a nap
végéig csupán 3-4 tizedmásodperces eltérést tudhattak magukénak,
ezzel a teljesítménnyel a magyarok
a világ élvonalában állnak.

Lendület

közéleti hetilap
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Meg kell tanulnunk együtt közlekedni!
László-Takács Krisztina

2007 óta minden ősszel megrendezik a Critical
Mass kerékpáros felvonulást Székesfehérváron, és bár egyre gyarapodó kerékpározható
hálózattal gazdagodik a város, a mozgalom még
mindig nem érte el célját. A Magyar Kerékpárosklub helyi szervezetének vezetője szerint
akkor érünk célba, ha egy kisgyermekes szülő
gyermekével együtt biztonságosan szelheti át a
várost két keréken.

Fotó: Bácskai Gergely

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon,
további kerékpárút-fejlesztésekre,
jelzőtáblákra, biciklitárolók létesítésére van szükség, de mindenekelőtt
a legfontosabb a közlekedők szemléletformálása és KRESZ-ismereteinek bővítése.

Legyen életszerűbb a közlekedés!
„Bár egyre nő a kerékpárral biztonságosan járható útfelületek nagysága, a
„sehonnan sehova vezető”, kerékpárral
közlekedhető szakaszok száma sem
csökken, ami azt jelenti, hogy az egyes
szakaszok között hiányzik az életszerű,
biztonságos összekötés, átvezetés.” –
véli Zsihovszky Gábor.
A kerékpárosklub helyi szervezetének vezetője szerint van olyan szakasz, ahol a már korábban meglévő
átvezetés került megszüntetésre,
például a Deák Ferenc utca és a

„Mi is itt vagyunk!” – szombaton a kerékpárosok uralták az utakat Fehérváron, újra felvonult a „kritikus tömeg”

Horvát István utca körforgalmánál,
mely kereszteződés a hamarosan
kialakításra kerülő intermodális
központ kialakításánál gondot
okozhat. A Fő utcán is életszerűbb
lenne csupán azokat büntetni, akik
nagy sebességgel kerékpároznak.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZOLGÁLTATÁSI
KOORDINÁTOR
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• LAKATOS
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Fejlődés egyébként tapasztalható, hiszen egyre több egyirányú
utcát nyitnak meg a kerékpárosok
számára, ahol a „Behajtani tilos
– kivéve kerékpárral” táblákat is
kihelyezték.

Biztonságosabb-e az úton közlekedni?
Országos és helyi szinten is az a
kerékpárosklub véleménye, hogy
a kerékpár jármű, és mint ilyen,
az úttesten a helye. „Egyrészt azért,
mert a gépjárműutakkal párhuzamos
közös gyalogos- és kerékpárutakon
nagyobb a konfliktus a gyalogosok és
a kerékpárosok között, másrészt azért,
mert az ilyen kerékpárút és az autóút
kereszteződéseiben negyven százalékkal gyakoribb a baleset.” – sorolja a
tapasztalatokat Zsihovszky Gábor.
Utóbbinak általában az elsőbbségadási kötelezettség megszegése
vagy a sebességkorlátozás túllépése
az oka. Gábor szerint nem a gyalogátkelőhelyeken szabálytalanul
áttekerő és ott balesetet szenvedő
bringásokra kéne koncentrálni, hanem azon szakaszokra, ahol a gépjárművezető nem ad elsőbbséget
a kerékpárosnak. – „Ilyen például
a Prohászka templomtól a Deák-Horvát-körforgalomig tartó szakasz, ahol
két-három havonta történik baleset.”
A kerékpárosklub helyi szervezetének vezetője szerint a Széchenyi úti
vasúti felüljáró alatt kialakított kerékpársávnak sem az a problémája,
hogy közvetlenül az autóforgalom
mellett halad, hanem az, hogy nem
megfelelő az út kivitelezése: „Mind
a tervezés, mind a kivitelezés a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. kezelésében történt, így nem volt alkalma
a kerékpáros szakmai és érdekvédelmi
szervezeteknek javaslatokat tenni a
kerékpár-specifikus megoldásokkal
kapcsolatban.”
A klubvezetőtől azt is megtudtuk,
hogy folyamatosan együttműködnek a város közlekedési mérnökeivel, és javaslataik meghallgatásra
találnak az útfejlesztések során:
„Az országban harmadikként sikerült

leegyeztetnünk, hogy a körfogalmakban az útpálya közepén kerüljön
kialakításra a kerékpárosnyom, ennek
segítségével elérhető, hogy a kerékpáros az útpálya közepén haladva folyamatosan a gépjárművezető látóterében
maradjon, és ne kerüljön a visszapillantó-tükrök holtterébe.” Ugyanis ha
közös útfelületet használ a gépjármű és a kerékpár, folyamatosan
egymás figyelmének középpontjában vannak. A biztonságot ebben
az esetben mindkét fél KRESZ-ismerete adja, és az, hogy tekintettel
vannak egymásra. A kerékpárutak
kialakítása tehát kevés, a fejekben
is rendet kell tenni.

A kulcs a szemléletformálás
Ismeretterjesztő anyagok készítése
és terjesztése, kampány, melynek
jelmondata: „Együtt közlekedünk!” – ezek azok az eszközök,
amiket rendszeresen használ a
Magyar Kerékpárosklub. A közös
székesfehérvári ismeretterjesztő
kampányra már kaptak ígéretet a
sajtó, a rendőrség és a városvezetés részéről. Tehát hamarosan a
nagyközönség is találkozik ezekkel
a szemléletformáló anyagokkal.
Tartanak úgynevezett „bebringázásokat”, ahol gyakorlott túravezetők
segítségével először elméletben
végigveszik az egyes útszakaszokon
való, KRESZ-előírásoknak megfelelő közlekedést, majd ténylegesen
elindulnak a túravezető mögött, és
a gyakorlatban is szembesülnek
vele, hogyan is kell az adott szakaszon biztonságosan közlekedni.
Zsihovszky Gábortól azt is megtudtuk, hogy az egyesület célja,
hogy az iskolákban is tanítsák a
kerékpáros közlekedés szabályait.
A szabályok ismerete mellett az
autósok szemléletformálása is cél,
és az sem elhanyagolható probléma, hogy bár egyre több parkoló
létesül, biciklitárolóból nagy hiány
van a városban. Pedig ha nincs
hová letenni, nem fognak kerékpárral útnak indulni az emberek.
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Nyolc métert zuhant a kutya

Novák Rita
Kútba esett kutya életét mentették meg a
fehérvári tűzoltók a helyi állatmentő egyesület
segítségével Pákozdon. Molli vizes kalandja szerencsés véget ért, a labradornak nem esett baja.

Fotók: FMKI

Intenzív csaholással fogadott
minket Molli, a Pákozdon pórul
járt kiskutya és idősebb barátja. A
nyüzsgés a kertkapu mögött két
dolgot jelenthetett: hogy a gazdák
nem voltak otthon, vagy azt, hogy
a házi kedvenc egy nappal később
teljesen elfelejtette kútba esett
napját.
A család két kutyát tart kertjében.
Egyikük Hajnal Mihályné szomszéd szerint viszonylag gyakran
bandukol a környéken. A labrador
jellegű kutya hétfő éjszaka döntött

úgy, hogy bejárja a környéket.
Három házzal arrébb jutott csak,
ott ugyanis beleesett egy használaton kívüli kútba. Az ott lakó
asszony másnap figyelt fel a kutya
síró hangjára. Amint észlelte, mi
történt, azonnal hívta a tűzoltókat.
Farkas Bozsik Gábor tűzoltó alezredes, megyei katasztrófavédelmi
szóvivő azt mondta, a kutya nyolc
métert zuhant, és a nagyjából negyven centis vízben várta a segítséget.
A tűzoltók a FEMA állatvédőkkel
és a gazdával közösen hozták fel
a bajba jutott kutyát. Mollit kútba
esett kalandja után újabb megpróbáltatás érte: nagyszabású tisztításon és szárításon kellett átesnie, de
más traumát nem élt át a kiskutya,
este már társával együtt őrizte a
pákozdi birtokot.

A tűzoltók az állatvédők segítségével hozták fel az ijedt ebet

Bíró Zsolt, a FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület operatív vezetője kísérte haza a kutyát

Drogosan száguldozott?
Novák Rita
Elmenekült a rendőrök elől egy BMW-s hétfő
este Fehérváron. Az autóst – miután keresztülszáguldott szinte az egész városon – végül
a vasút betonkerítése állította meg.

Az autó a Rákóczi útról a Gáz,
majd a Sarló utcán keresztül
száguldott a Király soron át a
Budai útra, majd a kanyarodó
sávon szemben a forgalommal a
Lövöldén és az Árpád úton haladt,
végül a Zrínyi utcán átrobogva a
Mártírok útján állt meg.
Mint azt Kiss Z. Edward rendőr
őrnagy, a megyei főkapitányság
szóvivője elmondta, a kocsit hat
rendőrkocsi üldözte, mert miután gyorsan hajtott ki a belvárosi

körforgalomból, a rendőrök meg
akarták állítani, de elmenekült
előlük. Végül bekerítették a rendőrök.
Úgy tudjuk, az autóban kábítószergyanús anyagot találtak a
járőrök. Az azonban már biztos,
hogy a sofőr ittasan vezetett. Azt,
hogy pontosan mennyi közlekedési szabálysértést illetve bűncselekményt követett el, a hatóság még
vizsgálja.
A száguldozó autós a vasútállomás betonkerítésének ütközött, és
kidöntötte azt. A BMW-ben ketten
ültek, a bilincselést egyikük sem
úszta meg. Az utast egyből a
kapitányságra szállították, a kocsi
vezetőjét pedig először a kórházba, majd a rendőrségre vitték.

Két kerítéselemet és azok tartóoszlopát is kidöntötte az autós

közéleti hetilap

Múlt heti rejtvényünket gyerekjáték volt megfejteni, mert a válaszhoz szükséges információkat tartalmazta az újság. Először is arra voltunk kíváncsiak,
hogy Whatay Ferenc vicekapitánynak hol található a szobra Székesfehérváron. A megfejtés: Prohászka ligetben.
Másodszorra civil vizekre eveztünk, és azt a kérdést tettük fel, hogy az idén
kilencedik alkalommal megrendezett Civil Nap milyen tematikára épült?A
helyes válasz: Idén az együttműködés állt a középpontban.
Végül egy frissen nyílt boltra hívtuk fel a figyelmet, ahol diákok tanulják
a bolti eladói szakmát. Mi az új neve ennek a boltnak? A megfejtés: Tini
Tanbolt

Rejtvény

FehérVár
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E heti rejtvényünk első feladványa ahhoz a kezdeményezéshez kapcsolódik,
amit a múlt héten szombaton tartottak szerte az országban, így Fehérváron is.
A Critical Mass kerékpáros felvonulás hagyományának alapjait több mint két
évtizede tették le a tengerentúlon. Melyik évben és hol vonultak fel először a
biciklisek? A választ az első megfejtésben találják.
Túl vagyunk a Mangalicafesztiválon is, ehhez kapcsolódik második feladványunk. Egy kis mangalicatörténet: Melyik uralkodó kezdte el nagyban
tenyészteni Magyarországon a mangalicát?
Gasztronómia után kultúra: két bemutatót is tart a Vörösmarty Színház a napokban, ezek közül az egyik darab címét tudhatják meg a harmadik megfejtésből.
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A sport és a Győzike-show hatásai

Somos Zoltán
Van egy kollégánk a Médiacentrumban, aki ha
felnevet a Szent Vendel utcában, a városházán
is meghallják… És szerencsére szeret nevetni!
Ez a jókedv szinte védjegye Kaiser Tamásnak,
a sportszerkesztőség tagjának, lapunk állandó
szerzőjének. Éppen ezért nem is jelöltem külön
az interjúban, hol nevette el magát, szerintem
kitalálható.

Igen, szeretek nevetni, vicceket is
azért mesélek, hogy én jól szórakozzak rajta. Az a hab a tortán, ha
a közönség is örül neki. Alapvetően
pozitív beállítottságú vagyok, a legnagyobb rosszban is keresem a jót.
Ha valami borzasztó történik velem,
három percig kesergek rajta, aztán
elkezdem keresni a megoldást.
Ez már a sportból jön, vagy éppen
ezen tulajdonságok miatt köthettél ki a
sportnál?
Annak idején, amikor sportoltam,
azt mondták, éppen az lesz a
hozadéka az életben, hogy amikor
majd ki kell lépni a nagyvilágba,
máshogy látom a dolgokat. Amíg
sportoltam, legyintettem erre, de
amikor abbahagytam, rájöttem,
tényleg így van: a sok lehajtott fejű,
sorsába beletörődött ember között
én a problémákhoz megoldandó
feladatként álltam hozzá. Mindig
voltak, vannak, lesznek céljaim,
úgy, mint a sportban. Úgy látom,
hogy aki a sportból hoz élményeket
és tapasztalatokat a zsákjában, az
egészen máshogy áll az élethez,
mint mások. Amit igazán megtanultam a sportból, az az, hogy soha
nem szabad feladni.
Mennyi ideig sportoltál?
Huszonkét éves koromig, Gyerekként bedobtak a vízbe, mert az
alapvetés volt, hogy meg kell tanulni úszni, bár akkor még nem volt
szó versenysportról. A húgommal
együtt a jó élettani hatások miatt
is úsztunk. Aztán öttusa előkészítő
csoportba jártunk, bár nekem volt
kitérőm a karate felé is, csak nem
tetszett, hogy mezítláb kell állni a
hideg talajon… Amikor az előkészítő csoportunk véget ért, kimaradt
egy rövid időszak, aminek alsós
tanáraim látták kárát. Könyörögtek
anyámnak, vigyen el sportolni, an�nyi felesleges energiám volt. Aztán
állítólag a Margitszigeten láttam
egy triatlon diákolimpiai döntőt, és
azt mondtam, ezt akarom csinálni.
1993-ban el is kezdtem, és megmaradtam a sportág mellett. Szerencsés vagyok, mert úgy tudtam sok
évvel később kiszállni belőle, hogy
nem azon kesergek, mi lehetett
volna még…
Milyen sikereid voltak?
Tizenhárom évig triatlonoztam,
és minden olyan fontos dolgot
elértem, amit gyerekként szerettem
volna. Volt rajtam címeres mez, voltam magyar bajnok, összejött egy
világbajnoksági részvétel Svájcban
valamint hazai környezetben egy
Európa-bajnokság. Utóbbi kettő
duatlonban, ami egy idő után jobban ment, és jobban is szerettem.
Huszonegy évesen a mandulacsonkom miatt megműtöttek, ráadásul
tizenhat éves korom után minden

alapozás óriási küzdelem volt,
hogy a versenysúlyomat visszaszerezzem. A műtét után még többet
kellett fogyni, már a motiváció sem
volt ugyanaz bennem, és beláttam,
hogy az anyagi hátterem sincs
meg ahhoz, hogy további éveket
áldozzak az újabb, már nem biztos
előrelépésért. Úgy voltam vele,
most akkor próbáljunk ki valami
mást, és elkezdtem dolgozni.
Gondolnánk, volt sportolóként egyenes út vezetett a sportmédiába, de nem
így történt.
Egyenes út vezetett egy sportáruházba, amit nagyon szerettem. Egy

Igen, de én sokat köszönhetek az
iskolának. Nem a kapcsolati tőkét,
mert nem úgy kerültem be a munkahelyemre, hogy ismertem valakit,
aki ismert valakit… De voltak
tanáraim, akiktől fontos műfaji ismereteket lehetett tanulni. Az első
félév után tudatosan választottam
kemény tanárokat, akiknek az volt
a híre, hogy követelnek, de adnak
is. Ilyen volt Török László, aki egyszer azt mondta egy írott szövegemre, hogy tényleg nagyon-nagyon
jó, én akkor most az írott vagy az
elektronikus médiában szeretnék-e
dolgozni. Mondtam, az elektroni-

Fotó: Kiss László
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Itt éppen nem a kézilabda-, hanem a jégkorongcsarnokban

akkor nyíló áruházban a betanulási
időszak alatt döntötték el, ki legyen
a boltvezető-helyettes, és engem
választottak. Ez talán annak volt
köszönhető, hogy a sportból hozott
mentalitással és problémamegoldó-képességgel álltam a feladathoz.
Közel maradtam tehát a sporthoz,
de eszem ágában nem volt, hogy
újságíró legyek. Korábban ugyanis
lebeszéltek róla, mondván, nagyon
nehéz bekerülni, elhelyezkedni.
Aztán volt egy rossz időszak az
életemben, amikor nem azt csináltam, amit szeretek, és tudatosan
kezdtem el ilyet keresni. De a Győzike-show-nak köszönhetem, hogy
megtaláltam…
Na, ezt részletesen, ha kérhetném…
A Győzike-show végén mindig a
station voice, a konferáló ember
hangja jött. Egyik adás végén én is
mondtam vele otthon, hogy most
következik a Showder Klub – aztán
hirtelen felültem a kanapén, és bevillant, hogy hát én mindig ezt akartam, a médiában dolgozni! Beugrott,
hogy sportújságírással akartam
foglalkozni tizenévesen. Azonnal
megkerestem a neten az iskolát,
kiderült, hogy januárban felvételi
van, februártól már lehet tanulni,
és el is kezdtem a Komlósi Oktatási
Stúdióban a tanulmányokat.
Szoktuk mondani erre a pályára, hogy
csak a gyakorlatban lehet megtanulni.
Te is hamar megtapasztaltad, hogy
minden elképzeléseddel együtt akkor
derül ki, milyen vagy sportriporterként, amikor csinálod?

kusban, mire ő: ja, akkor szar volt…
Igazából abból tanul az ember, ha
megmondják neki, hogy amit ros�szul csinál, az miért rossz.
Nagyon jól viszonyulsz a kritikához,
ami azért nem mindenkire jellemző a
médiában.
Elvárom a kritikát! Abban a pillanatban, amikor úgy érezném, hogy
a maximumot kihoztam, én vagyok
a legjobb sportújságíró, akkor abbahagynám, keresnék valami mást.
Szeretem a kihívásokat, hogy lehet
mindig fejlődni, jobbat csinálni.
Talán ez is a sportból maradt meg.
Sajnálom, hogy ebben a világban
nagyon kevesen fogadják jól a kritikát. Azonnal támadásnak veszik,
személyes bántásnak. Éppen ezért
próbálok én is visszafogott lenni
ebben, miközben magam elvárom.
Sportolókén világot láttál, életed a
fővároshoz kötött, mégis az első lehetőséget megragadva eljöttél egy vidéki
városba dolgozni. Sikerült megszokni?
Ez egy önbeteljesítő jóslat. Nem
sokkal azelőtt, hogy ide kerültem
volna, beszélgettem az egyik tanárommal, és mondtam neki, hogy
nem feltétlenül szeretnék gyakornokként nagy országos tévében
dolgozni, szívesen mennék egy
vidéki munkahelyre is, akár onnan
felépíteni saját pályámat. Megint
visszacsatolok a sporthoz: amikor
versenyeztem, jártam Debrecenben,
Tiszaújvárosban, Győrben, Sopronban, sokfelé – és már akkor azt
éreztem, jó lenne egyszer egy ilyen
városban lakni. Amikor lehetőséget

kaptam, el is döntöttem, hogy ha
úgy alakul, költözöm Fehérvárra.
Azóta pedig amennyire csak egy
pesti gyerek fehérvárivá tud válni,
azzá váltam. Ferencváros-szurkolóként ha egy női kézilabda bajnokin
a Fehérvár a Fradival játszott, már
pár hónap után a Fehérvárnak
szurkoltam…
És a Vidi-Fradin?
Kérem a következő kérdést!
Értem, az asszimilációnak is vannak
határai... De ha már a női kéziseket
említetted – bár mi minden sporttal
foglalkozunk – elég erős a kötődésed
hozzájuk. Miért pont a kézilabda?
Megtalált a sportág engem. Még
tanultam, amikor adódott egy
lehetőség, hogy a Fradinál férfi és
női vonalon is közvetíthettem a
meccseket. Felhívtam egy családi
barátunkat, akinek kézilabdásként
Hoki volt a beceneve, hogy mondja
el az alapvető dolgokat. Aztán nagyon megtaláltam a helyem ebben a
munkában. A kézilabda közvetítése
dinamikus, pörgős, mégis lehetőséget ad információk átadására.
Itt Fehérváron is az egyik első
munkám egy női kézilabdameccs
volt. Aztán persze ne hallgassuk el:
a nők mindig meghatározó szerepet
játszottak az életemben, kedvesek,
aranyosak, szépek, és mégsem
nagy darab, büdös, izzadt férfiak…
Megtaláltam a kézis lányokkal a közös hangot, nagyon jól összeszoktunk, ők a szívem csücskei.
Fiatalemberként sok minden van
már mögötted, két lányod, családod
van. Milyen szerepet játszanak ők az
életedben?
Mindig kell egy férfinak egy biztos
háttér maga mögött. Lányos apuka
lettem, a kislányaim most még
nagyin cukik, tündériek, de azért
nagyon félek attól, amikor majd
megjelennek az én alteregómmal
néhány év múlva… Iszonyatosan
büszke vagyok rájuk. Aki a sportból jön, szeretné, ha a gyermeke is
sportolna, aztán majd eljön a pillanat, amikor kiderül, akarja-e magasabb szinten csinálni. A nagyobbik,
a kilenc éves Hanna októbertől
Veresegyházán a helyi egyesületben
triatlonozik, amitől én rettegek a
kerékpár miatt, ahogy anyám is rettegett, amikor én edzettem. A kicsi,
Emi Fehérváron az Arakocskába
jár atletizálni, és próbáljuk rávenni,
hogy minél többet ússzon.
Jó munkád van, újabb kihívások érnek,
büszke lehetsz a gyermekeidre – mi az,
ami még motivációt jelent?
Most sok szempontból magamnak
szeretnék megfelelni, illetve megtalálni, mi jelentheti a célt az ember
életében. Itt vagyunk, csináljuk
napról napra, hétről hétre, vis�szatérnek események és témák. Jó
lenne ebbe belecsempészni valami
újat vagy mást, ami még nem volt,
máshogy csinálni, mint korábban.
Fejlődni folyamatosan. Egy ideje
megint késztetést érzek, hogy tanuljak valamit, nyelvet, sportmenedzserkedést – vannak is elképzeléseim. Szeretnék megint aktívabban
sportolni. És persze továbbra is
jókat nevetni, mert büszke vagyok
rá, hogy megismerik a nevetésemet!

Kultúra
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Emlékek a magyar bölcső ringatójától

Nagy Zoltán Péter

Sokan már akkor olvassák ezeket a sorokat, amikor elindultatok Rómába, hogy
leforgassátok a Szent István-emlékek
Rómában című filmet. Szeptember 30-tól
október 10-ig lesztek az Örök Városban.
Nem tegnap találtátok ki ezt a filmet.
Hogyan született a gondolat?
Simon Erikával és Vörösmarti
Erikával egy éve jártunk Rómában
egy teniszversenyen. A sportélmény
mellett bejártuk Róma azon szent
helyeit, melyeknek magyar kötődései
vannak. Először is a Szent István
Házban laktunk, melynek vezetője
az olaszországi magyarok főlelkésze,
Németh László pápai prelátus. Meglátogattuk a Szent Péter-bazilikában
a Magyarok Nagyasszonya-kápolnát,
mely a magyarok kegyhelye. Már
akkor érlelődött bennem a gondolat,
hogy többet is megmutathatnánk a
magyar katolicizmusból, melynek
bölcsője éppen Róma.
A filmforgatáshoz milyen helyszíneket
szemeltetek ki?
A Vatikáni Múzeum dísztermeit,
ahol freskók és festmények ábrázolják, ahogy Szent István az
apostoli keresztet tartva átveszi a
Szent Koronát, illetve egy másik
képen ugyanazt felajánlja. Hasonló
képek találhatók a Luteráni Szent
János-bazilikában és II. Szilveszter
pápa síremlékén is. Úti és forgatási célunk lesz a Szent István által
alapított Magyar Zarándokház, amit
ugyan 1776-ban lebontottak, de a
Szent Péter-bazilika keresztfolyosójának külső falán egy hatalmas

Fotók: Simon Erika

Első királyunk és általa nemzetünk ezer szállal
kötődik Rómához. A római magyar építészetet
és az írásos emlékeket kívánja filmjében megidézni Vakler Lajos kollégánk, aki alkotásában
ragaszkodik a gyökerekhez, a Szent István-kultúrkörhöz.

A Magyarok Nagyasszonya-kápolna zarándokhelye a magyarságnak. Október 8-án várhatóan több fehérvári is elmegy Rómába.

nál, Géza fejedelem feleségénél az
első vértanú, hogy Vajk, a későbbi
Szent István születését megjósolja.
Ebben az épületegységben található
meg a Szent István-kápolna is, amit
nemrégiben a magyar szaktárca
újíttatott fel.
Kiket szólítotok meg a filmetekben, illetve kik segítették az eddigi kutatásaidat?
Szinte természetes, hogy riportalanyunk lesz tavalyi vendéglátónk, a
már említett Németh László atya,
de találkozunk Molnár Antallal, a
Római Magyar Akadémia igazgatójával és Pál Ottó ferences atyával,

Róma vonzza az embereket, ugyanakkor még kisugárzik Európa-szerte, ahogy az Vajk átlényegüléséből is kiderül

festményen örökítették meg az
eredeti épületet. A Santa Stefano
Rotondo oltárát Szent István, Szent
Imre és Szent László tiszteletére
szentelték fel, ugyanitt látható az a
freskó, amelyen megjelenik Sarolt-

aki erkölcsteológus. De a tavalyi
látogatásunkkor támaszt adott Erdő
Péter bíboros is, akivel a Santa
Stefano Rotondóban találkoztunk.
Külön érdekesség, hogy segítségünkre volt a Vatikáni Rádió egyik magyar

munkatársnője is, aki Kű Lajos
unokahúga.
Bár még a forgatások előtt álltok, mégis
megkérdezem: hogyan tervezed a film
bemutatását?
A film elkészítésében sokat segít
munkahelyem, a Fehérvár Médiacentrum, mely elsősorban az
eszközöket biztosítja, de a Szent
István-emlékek Rómában című film
támogatója a Szerencsejáték Zrt. is.
A film hiánypótló alkotás lesz, amit
Szent
István
városában,
Székesfehérváron
kívánunk
először
bemutatni
decemberben, így
érthető,
hogy városunk is támogatja az elkészítését. A bemutatóval egy időben
fotókiállítást is készítünk Simon
Erika fotóiból. Természetesen a filmről dvd-t is előállítunk, hogy otthon,
iskolákban, közösségi helyeken
is megtekinthessék. A produkció
úgynevezett narrált film lesz, ahol
Mihályi Győző hangja kíséri végig a
nézőt.
Mit céloztál meg a filmmel? Nyilván
ilyen rövid idő alatt csak egy kis keresztmetszet bemutatására van lehetőséged.
A szent családot célzom meg,
Vajk Istvánná válását, Szent Imrét
illetve Szent Lászlót. Lehetett volna
messzebb is menni, Luxemburgi
Zsigmondon át a Báthoryakig, de
akár Mindszenty bíborosig, ám nem
szerettem volna elaprózni a dolgot,
mert az a minőség rovására menne.
Éppen a Magyarok Nagyasszonya napján, október 8-án lesztek Rómában. Részt
vesztek a megemlékezésen?
Terveink szerint igen. Ezen a napon
a Szent Péter-bazilika főlelkésze

tartja a misét, ahol negyvenhat
ország képviselteti magát. Ugyanezen a napon virrasztást tartanak a
zarándokok a szentatyával.
Essen pár szó a film képeinek készítőjéről is! Ki lesz a Szent István emlékei
Rómában című film operatőre?
Preszter Elemér barátom, aki a
Fehérvár Médiacentrum operatőre.
Elemér végtelenül hisz a munkában,
kreatív és alapos ember. Amikor a
Vatikáni Múzeumban egy freskót nézünk vagy
a titkos
anyagokat
a levéltárban
– amiket
még soha
senki nem
rögzített
– akkor
minden
milliméter számít. Ebben lesz jó
támaszom Preszter Elemér.
A film mellett készülsz-e írással?
Mindenképpen, hiszen ez a mi filmünk, a Fehérvár Médiacentrumé, és
adja magát, hogy a történetet megírjam a FehérVár magazinba is. De amíg
Rómában leszünk, bejelentkezem a
helyszínről a Vörösmarty Rádióba és a
szekesfehervar.hu oldalra is.
Miért csinálod ezt a filmet?
Ne higgye senki, hogy a múltban révedezek! Igenis hiszem, hogy a Szent
István-kultusznak helye van a 21.
században is itt, Székesfehérváron,
de Magyarországon is, tehát példát
szeretnék mutatni.
Adja magát a kérdés: mennyire lesz a
film fehérvári, mennyire magyar és
mennyire Kárpát-medencei?
Kárpát-medencei lesz, sőt európai,
de fehérvári is, mert a Szent István-emlékek – még ha rómaiak is –
itt természetesek. Magyar azért, mert
e király mégiscsak a magyar bölcső
ringatója volt.
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Nemcsak kupát, egészséget is nyertek

Samu Miklós

Fotó: Samu Miklós

A Lehel utca mögötti sportpályára várták
a gyerekeket valamint az őket kísérő
családtagokat szombaton délelőtt. Hat
székesfehérvári általános iskola ötödik
osztályos válogatottja kapott meghívót az
idei Aszalvölgyi Focikupára.

Idén a Vasvári Pál, a Zentai
Úti, a Felsővárosi, a Széna
Téri, a Kossuth Lajos és a Bory
Jenő Általános Iskola növendékei mérték össze tudásukat
kétszer tíz perces találkozókon. A hat együttest két
hármas csoportba osztották,

Hat iskola diákjai küzdöttek a kupáért

ahol a felek körmérkőzéseket
játszottak egymás ellen. A
csoportküzdelmek után a helyosztókon dőlt el a végeredmény, az első helyezett gárda,
a Kossuth csapata elhódította
a vándorserleget.
A VI. Aszalvölgyi Focikupa
hivatalos megnyitóján Deák
Lajosné önkormányzati képviselő hangsúlyozta: „Nagyon
fontosnak érezzük, hogy a gyerekekkel minél korábban megkedveltessük a sport és a mozgás
szeretetét.”
A képviselő azt reméli, hogy
jövőre már az Aszalvölgyi
Sportcentrumban rendezhetik meg a sportos családi programot. A fejlesztés
eredményeképpen futópályák,
gyermekjátszótér, fitneszpark
és rehabilitációs sportszerek
valamint biztonságos környezet szolgálja majd a mozogni
vágyók igényét. A tervek szerint a Halesz ligethez hasonlóan szeretnének létrehozni
egy olyan sportcentrumot az
Öreghegy lábánál, a Túrózsáki
utca és az Pozsonyi út közötti
területen – az Aszalvölgyi-árok
mellett – ahol felnőttek és gyerekek is egyaránt jól érezhetik
magukat.

Fotó: Kiss Henrietta
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A sportos családi rendezvény a szülőknek,
barátoknak is változatos programot kínált. A
környezetvédelemtől az egészségmegőrzésig
mindenki megtalálhatta a számára hasznos
területet. A focikupa legújabb programelemeként a Fit Fount személyi edzői mozgatták
meg a résztvevőket.

Tessék választani!
Samu Miklós

Az országos programsorozat
kedden Székesfehérváron biztosított tartalmas időtöltést több száz
tanuló számára. Az eseményen
Mészáros Attila alpolgármester
üdvözölte a résztvevőket: „Nem
túlzás azt állítani, hogy a legjobb helyen folytatódik A sport legyen a tied!
országos rendezvénysorozat: Székesfehérvár méltán mondhatja magát igazi
sportvárosnak valamint a Bajnokok
Városának is. Büszkeséggel tölt el
minket, hogy manapság szinte nincs
olyan sportág Magyarországon, aminek ne lenne utánpótlás vagy felnőtt
együttese Székesfehérváron. Kívánom,
hogy mindenki találja meg a számára
legmegfelelőbb sportágat!”
Németh Noémi, a Magyar Diáksportszövetség közép-dunántúli
régiójának irodavezetője megnyitójában kiemelte: a programot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
indította el 2015-ben azzal a céllal,
hogy minél több gyermek ismerkedhessen a különböző mozgásformákkal, és választhassa ki a
számára leginkább tetszőt. Mint

Fotó:Samu Miklós

Több száz iskolás mozgott A sport legyen a
tied! fehérvári programján a Videoton Oktatási
Központban. A kormányzati támogatással
létrehozott ingyenes programsorozat a 7-14
éves korosztály számára kínál élményekkel
teli sportolási lehetőséget. A tanulókat híres
élsportolók avatták be a különböző sportágak
rejtelmeibe.

A kézilabda sem hiányozhatott a fehérvári sportágválasztóról!

mondta, a Magyar Diáksportszövetség a program konkrét szakmai
megvalósításával segíti a minisztérium elképzelését.
Az összes megyébe ellátogató „roadshow” mellett a program másik
pillérét jelenti, hogy az iskolák
számára az érintett szövetségek
sporteszközöket juttatnak el, meg-

könnyítve a kiválasztott sportágak
elsajátítását a gyerekek számára.
A megnyitó közben a diákok már
alig várták, hogy birtokba vegyék a
Videoton Oktatási Központ küzdőterét. Több mint húsz sportágat próbálhattak ki az iskolások, atlétikától
evezésen át a sportlövészetig. Ráadásul igazi kuriózumot jelenthetett

nekik, hogy híres élsportolókkal találkozhattak, akik szívesen avatták
be a különböző sportágak rejtelmeibe a gyerekeket. A VVSI válogatott
kenusa, Petkó András valamint a
kétszeres Európa-bajnok sportlövő,
riói olimpikon Miskolczi Julianna is
részt vett a több mint négy órán át
tartó „sportágválasztón”.
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Forrest Gump ismét gyűjt

Kaiser Tamás

Iváncsics Zsolt már a fehérvári félmaratonon is gyűjtött a fehérvári gyerekeknek, most Budapesten folytatja

de a nemzetközi maratoni két
napján Forrest Gump és segítői
várják a további felajánlásokat.
„A gyűjtés már most minden várakozásunkat felülmúlta! Mindent

várunk, ami otthon van, bármit,
ami a gyerekek életét szebbé,
jobbá teheti. Várjuk a helyszínen
is az adományokat, ki lehet hozni
október 8-án és 9-én a felvonulási

térre. A Spar standjánál ott lesz az
egyik bevásárlókocsim, az ott lévő
hoszteszeknek ezeket az ajándékokat
oda lehet adni.” – mondta Iváncsics Zsolt, aki a gyűjtés mellett
természetesen futni is fog. Egy
speciálisan erre a célra kialakított kétszemélyes kocsival tolja
végig a 42 kilométeren keresztül
Bendzsit és a fehérvári Patrikot,
akivel már többször is futottak
együtt.
Székesfehérvár polgármestere is
örül a kezdeményezésnek, hiszen
ennek köszönhetően a sporton keresztül érkezik segítség
a gyerekeknek: „Egy maratont
lefutni nem könnyű dolog, és azzal a
bizonyos kocsival meg a két kisgyerekkel ez nyilván tovább nehezedik.
És mégis vannak emberek, akik
úgy futnak maratont, hogy közben
segítenek másokon. Ez a mostani
kezdeményezés csodálatos példája
ennek. Nagyon örülök, hogy a két
kiválasztott intézmény egyike fehérvári!” – közölte Cser-Palkovics
András.
A maraton hétvégéjén a fehérvári
gyermekotthon több lakója is rajthoz áll majd különböző távokon,
és a tervek szerint vasárnap, az
utolsó métereken együtt kísérik a
célba Iváncsics Zsoltot illetve két
kis utasát.

Bemelegítésként érmek
Kaiser Tamás
A Fehérvár Karateakadémia fiataljainak ezúttal
rendhagyó módon az ifjúsági és a junior korosztályúak számára kiírt versennyel kezdődött meg
az őszi versenyidőszak. A fehérvári karatékák
egy ezüst mellett öt bronzérmet szereztek a
négy ország százkilencven sportolóját felvonultató versenyen.

Az idény első versenye mindig
nehéz próbatétel. Ezúttal sem volt
ez másként, sőt tovább nehezítette
a dolgot a viszonylag korai időpont
is. Az akadémia sportolói éppen túl
vannak az alapozáson, és ez a mutatott teljesítményen és az eredményeken is meglátszott. Nem csillogtak

még a fehérvári versenyzők a tőlük
megszokott módon, és nem csillogtak a verseny végén sem az érmek
„aranyosan” a nyakukban.
Úgy is mondhatnánk, hogy aranyeső
helyett bronzzápor hullott Cegléden. Ez alól csak Kreitl Kitti volt
kivétel, aki a junior női 55 kg-ban
vívott heroikus küzdelmekben egy
ezüstérmet és egy szabálytalanságot
követően egy csinos monoklit is
beszerzett magának. Dezső Kata,
Farkas Ágnes, Kovács Kitti, Fekete
Gergely és Herczog Ádám egyaránt
bronzéremmel térhetett haza.
A decemberi, várnai KWU világbajnokságig még két, egyre nehezedő
megmérettetés áll a versenyzők előtt.

Fotó: Fehérvár Karateakadémia

„Az adományok hozzájáruljanak
ahhoz, hogy az a fajta mozgástér
bővüljön, ami a gyerekek ellátását,
mindennapjait teszi változatosabbá,
színesebbé, akár a programokhoz
való hozzájutásban, akár a tárgyi
környezet fejlesztésében. A másik
része a kapcsolat, az ablak a világra,
az élmény nyújtása, ami egy olyan
pozitív változást tud indukálni a
gyerekek fejlődésében, lelki világában, amit mással valószínűleg nem
tudnánk elérni.” – mondta Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
igazgatója.
A fehérvári gyermekotthon
lakóinak játékokra, könyvekre,
készségfejlesztő eszközökre van
a leginkább szükségük, emellett
tisztálkodási szerekre, tusfürdőre, fogkrémre. Már eddig is nagyon sok adomány gyűlt össze,

Fotó: Kiss László archív

Idén a CEP Fehérvár félmaratonon már
több mint másfél tonna ajándékot gyűjtött
össze Iváncsics Zsolt a székesfehérvári
gyermekotthon lakóinak. A magyar Forrest
Gumpként is ismert futó az október 9-i Spar
Nemzetközi Maratonon tovább folytatja a
gyűjtést. Egy budapesti gyermekotthon
mellett a fehérvári lesz a másik kedvezményezett intézmény.
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Ötpontos hétvége

Tóth Dániel

Ismerős arc tűnt fel pénteken
délután az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnok előtt. A villachi buszról
lekászálódó játékosok között egy,
a többieknél valamivel alacsonyabb, de jóval mosolygósabb
hokis húzta maga után szereléses
táskáját a bejárat felé. Kevin Wehrs
két szezonon keresztül erősítette
a Fehérvárt, nyáron azonban a
távozás mellett döntött, és úgy
tűnik, hogy Karintiában megtalálta
a számításait. Múlt péntekig +7-es
mutatójával vezette az EBEL kanadai táblázatának ezen szekcióját.
„Valóban, jól érzem magam a Villachnál. A társak gyorsan befogadtak, és
eddig jól ment a játék.” – kezdte a
tavasz óta kanadai-magyar kettős
állampolgárságú védő. – Hajtós,
érzelemdús találkozóra számítok. Ebben a csarnokban elképesztően nehéz
nyerni, de igyekezni fogunk!”
A 28 esztendős bekknek nem is
kellett csalódnia, egykori társai
nagyon megnehezítették mind az

Fotó: Kiss László

Két nagyon fontos győzelmet aratott a múlt
hétvégén a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. Az együttes pénteken az addig hibátlan
Villachot hosszabbításban, míg szombaton
a Dornbirnt a rendes játékidőben, rendkívül
összeszedett játékot mutatva győzte le.

Tömegjelenet a kapu előtt és a lelátón is: sokan szurkoltak a két hétvégi meccsen

ő, mind villachi kollégái dolgát, és
bár a vezetést még megszerezte az
osztrák alakulat, a Fehérvár remek
második harmadot produkálva
fordított. A harmadik harmadban
ugyan egyenlítettek a vendégek,
Szirányi Bence hosszabbításban
szerzett góljával azonban a Volán
megnyerte a találkozót.
Másnap már a pont nélküli Dornbirn vizitált a Raktár utcában.

Benoit Laporte, a fehérváriak vezetőedzője fegyelmezett játékot kért
csapatától, amit játékosai kifogástalanul végre is hajtottak, és szinte
lemosták a jégről a vorarlbergieket.
A Fehérvár öt gólig meg sem állt,
és egyet ugyan kapott, a háromezer
szurkoló mégis hálásan ünnepelte
kedvenceit a végső dudaszó után.
Sofron István kétszer vette be a
dornbirni kaput. Nyári hazatérése

óta első EBEL-góljainak örülhetett:
„Kicsit nehezen jött, de csak meglett ez
a gól, ráadásul mindjárt kettő is! Négy
mérkőzésre volt szükségem, hogy újra
betaláljak itthon tétmeccsen. Rengeteg helyzetünk volt, éreztem, hogy
előbb-utóbb meglesz ez. Megtört a jég,
remélem innentől nincs megállás!”
Benoit Laporte-nak sem lehetett
oka panaszra: két nap alatt öt
pontot szerzett a legénysége, és az
együttes játéka szemmel láthatóan
javul: „Úgy látom, fejlődik a csapat,
mind intenzitásban, mint taktikailag
közelítenek ahhoz a szinthez, amit látni szeretnék a játékosoktól. Pénteken
a második harmadban hihetetlenül
jól játszottunk, az első játékrészben
viszont nem. Szombaton azonban
remekül kezdtünk, főleg az első tíz
perc tetszett, aztán a következő tíz
percben – mondjuk úgy – lustának
láttam a csapatot. Aztán a második és
a harmadik harmadban felpörögtünk
megint, és jó lett a mérkőzés vége!”
Fontos volt, hogy minél több
pontot szerezzen hazai jégen a
Fehérvár, hiszen a következő négy
mérkőzéséből hármat idegenben
játszik majd a gárda. A negyedik
helyen álló székesfehérváriak pénteken a nyolcadik Grazhoz látogatnak, vasárnap pedig a második
helyezett Linz érkezik az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

Somos Zoltán
Eddig még egyszer sem tudott teljes kerettel
dolgozni Dzunics Braniszlav, az Alba Fehérvár
edzője. Mégis halad a csapatépítés: a Kaposvárt
simán verte utolsó hazai edzőmeccsén az Alba.

Az idegenlégiósok szerződtetését
tekintve idén előrébb jár a fehérvári
kosárcsapat, mint tavaly ilyenkor.
Mindegyik külföldi játékos aláírta szerződését a közös munka
kezdetére, még ha nem is egyszerre
érkeztek meg Fehérvárra. De hetek
óta együtt készül Taylor, Burgess,
Edwards, Farr és Shepard valamint
a magyar kontingens. Utóbbiból,
amíg a válogatott Eb-selejtező
sorozata tartott, hiányzott Keller
Ákos, de már ő is itt van, most
lehetne tehát teljes értékű munkát végezni. Kár, hogy ilyen-olyan
sérülések folyton keresztülhúzzák
Dzunics mester számításait. Tóth
Péter lábfájása nem új keletű, egy
hetet hagyott ki miatta. A kolozsvári tornán Shepard bokája ment ki,
ő azóta edzeni is alig tudott, de az
irányító Taylor is csatlakozott hozzá
egy időre. Utóbbi felépült, Shepard
már elkezdett óvatosan mozogni –
erre most a gárda vezére és legponterősebb játékosa, Lóránt Péter dőlt
ki a vádlija miatt.
A bő keret előnye, hogy így is volt
kit bevetni a Kaposvár elleni keddi
mérkőzésen, mely az utolsó hazai
találkozó volt az előszezonban. Jól
is muzsikált a csapat, főleg az első

félidőben. Lóránt nélkül is nyolc
játékos szerzett pontot, a védekezés
pedig olykor már elérte a Dzunics
által elvárt, igencsak magas színvonalat. Persze a somogyiak is messze
vannak még attól, hogy kész csapatnak lehessen nevezni őket, mindenesetre biztató a 86-60-as sier.
„Odafigyeltünk az elején, támadásban
és védekezésben is meg tudtuk valósítani, amit elterveztünk. A vezetőedző
által elvárt agresszív, kemény, gyors
játék lesz idén is jellemző ránk. Még
van mit gyakorolni, de bízom benne,
hogy egyre jobbak leszünk!” – összegzett Markovics Luka, aki tizenhat
pontot dobott, és az eddigiek alapján meghatározó kosarasa lesz az új
Albának.
A közönség vevő volt James Farr
technikás centermegoldásaira
is, Keller Ákost pedig az egykori
kedvencnek járó taps köszöntötte
visszatérése alkalmából. Ő még alig
edzett a társakkal, de egészen biztos, hogy Lóránttal és Farral olyan
palánk alatti szekciót fognak alkotni hárman, melynek nem nagyon
lesz párja a honi mezőnyben. Ha a
mezőnysor és a csapatvédekezés is
működni fog, ismét meghatározó
erő lehet a Fehérvár a bajnokságban
– bár az ellenfelek ismerete nélkül
még korai lenne jósolni. Pénteken
és szombaton Pakson újabb riválisokat lehet szemrevételezni, mert
a Pécs ellen, majd az ASE-Jászberény páros egyik tagjával játszanak
Kellerék.

Fotó: Simon Erika

Lassan összeállnak

Balkezes horog a finom megoldások centerétől, James Farrtól. Nézői a kaposváriak.

közéleti hetilap
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Kettőből két vereség

Kaiser Tamás

Dunaújvárosban remekül kezdett
az Alba Fehérvár KC. A bajnokságban a második fordulóban bemutatkozó fehérvári gárda hamar
ellépett három góllal a Kohásztól,
de azt a pluszt nem sikerült hozzátenni, amivel megtört volna a hazai
gárda. A szünetben egyenlő volt
az állás, de a második félidő első
felében csak két gólt lőtt a Fehérvár. Igaz, ekkor sem volt veszve
semmi, hiszen csak ötöt kapott. És
bár a közvetlen hajrában volt esély
az egyenlítésre, nem jött össze.
Az utolsó perceket 4-1-re nyerte
a Dunaújváros, a meccset pedig
24-20-ra.
Szerdán már újabb meccs várt
Tilingerékre Siófokon. Ezúttal
nem kezdett jól az Alba Fehérvár.
A hazaiak Triscsuk vezetésével tíz
perc alatt 7-2-re léptek el. Ekkor
azonban összekapta magát Deli
Rita együttese, és hat perc alatt
kiegyenlített. A vezetést azonban

Fotó: Kiss László archív

A dunaújvárosi vereséget követően a bajnokság harmadik fordulójában a Balaton partjára
utazott az Alba Fehérvár KC. A meccs elején
ellépett a Siófok, de a szünetben már csak
eggyel állt jobban. A második félidő elején
ismét beragadt a Fehérvár, és ez döntőnek
bizonyult.

Claudine Mendy és társai egyelőre hullámvölgyben

nem sikerült átvenni, de végig ott
loholt ellenfele nyakán a Fehérvár.
A szünetben is csak minimális
különbséggel állt jobban a Bala-

ton-parti gárda: 14-13-ra vezetett
harminc perc után.
A második félidő elején folytatódott az első végén megszokott
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tendencia: a Fehérvár szaladt
az eredmény után. A 35. perc
elején hosszú idő után vezetett
ismét három góllal a Siófok, sőt
a négygólos vezetésért is támadhatott. Erdősi azonban kapufát
lőtt a nem sokkal korábban beálló
Sipeki mellett, de a következő
támadásból betalált a válogatott
keretébe is meghívót kapó szélső.
Deli Rita ekkor időt kért. Mendy
második találatával kapaszkodott
közelebb a Fehérvár, de Nze-Minko értékesített ziccere után 1915-öt mutatott az eredményjelző.
Kísértetiesen úgy kezdődött tehát
a siófoki második félidő, mint a
dunaújvárosi: bő negyedóra alatt
ismét csak két gólt lőtt az Alba. A
45. percben pedig már hat volt a
különbség.
A folytatásban váltott hátul az
Alba, a nyitott védekezés pedig
nem ízlett annyira Erdősiéknek:
hat perccel a vége előtt már csak
négygólos volt a differencia. Majd
Kazai Anita gólja után 24-21-re
jöttek fel a fehérváriak. Azonban
hiába került a legvégén emberelőnybe a Fehérvár, nem volt esély
a pontszerzésre. A Siófok 27-22re győzött, az Alba Fehérvár KC
pedig a remek EHF-kupa-rajt után
két vereséggel kezdte a bajnokságot.

Vidisek a válogatottakban

Somos Zoltán
Németh Zoltán

A stadionépítési láz közepette
valamennyi büszke klubtulajdonos
meg elnök abban bízik, új létesítményének nem lesz párja a világon.
Keveseknek jön be ez annyira, mint
az MTK elöljáróinak. Valóban, az új
Hidegkúti stadion párját ritkítja, ha
hinni lehet a héten megjelent első
képeknek a hamarosan átadandó
arénáról. Hiszen a világon kevés stadiont tudunk, melyben pár méterrel
a futballkapu mögött betonfal magasodik, rondán ugyan, de rendíthetetlenül. Hagyományosabb pályaépítési
iskolák inkább nézőteret, lelátót vizionálnak oda, eredetileg a Hungária
körúti ékszerdoboz látványterve is
ilyennel készült el. De jó tervező alkalmazkodik a körülményekhez, ami
szerencsére nem a források elapadását jelentette a mintegy négymilliárdból felhúzott aréna esetében. Hanem
alighanem a történelemkönyvek és a
napi sajtó átlapozását, melyekből világosan kiderült, hogy MTK-meccsre
régen se járt néző, és jelenleg is pár
száz fanatikusban letudható a tiszteletre méltó kivétel. Ahol pedig nincs
néző, minek nézőtér? – tehette fel
magának a kérdést a bölcs tervező,
és lett betonfal. Világos üzenet: ha
nem jön vissza a szurkoló, legalább
jöjjön vissza a labda! Azért remélem,
a szép új Sóstói Stadionban marad a
hagyományos megoldás. Bár fal itt
még véletlenül sem áll.

Folytatódnak a világbajnoki selejtezők, az
OTP Bank Liga mezőnye így egészen október
közepéig pihenőre vonul. A csapatoknak lehetőségük nyílik a hibák javítására és a forma
csiszolására, persze lesznek olyan együttesek, melyekből többen is hiányoznak majd
válogatottbeli elfoglaltságuk miatt. Nincs ez
másként a Videotonnál sem, több kulcsember
is a nemzeti együttesekkel készül.

A Videoton a bajnokság harmadánál a tabella második helyén áll.
A fehérváriak számára kimondottan rosszkor jött a szünet, mivel
a csapat legutóbbi öt meccsén
veretlen maradt, ráadásul ezekből
négyet meg is nyert. A jó szereplés hatása a válogatott meghívók
számán is érezhető: Kovácsik
Ádám, Kovács István és Fiola
Attila a felnőtt, Géresi Krisztián
pedig az U21-es válogatott keret
tagjaként készülhet az elkövetkező tétmeccsekre.
„Örülök, hogy jól megy a játék a
Vidiben, úgy érzem, hogy a csapat
is magára talált az utóbbi időben.
Önbizalommal telve érkeztem Telkibe, máshogy szerintem nem is lehet
jól teljesíteni. Nem gondolok még
a felnőtt válogatottra, igyekszem
meccsről meccsre jól teljesíteni. Ha
a szövetségi kapitány úgy látja,
hogy megértem a feladatra, biztosan
megadja majd az esélyt!” – beszélt a
válogatott meghívóról a legutóbbi öt bajnokin négy gólt szerző
Géresi.

Fotó: vidi.hu

A fal adja a másikat

Géresi Krisztián kiváló formában futballozik, az U21-es válogatott után hamarosan valószínűleg a felnőttek között is számíthat a válogatott meghívójára

A felnőtt válogatott október 7-én
Svájccal, 10-én Lettországgal
játszik világbajnoki selejtezőt,

míg az U21-es csapat Portugália
és Görögország ellen lép pályára
Európa-bajnoki selejtezőn.

AV
Vörösmarty
Rádió műsora
2016. október 1-től október 2016.
7-igszeptember 29.
Fehér
ár
Hirdetes
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2016. 10. 1. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Egy bolond
száz bajt csinál
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Vidám délelőtt HorváthWinter Diával
Műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
12:10 Szombat délután
Schéda Zolival
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
2016. 10. 2. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló

09:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
(HEROSZ)
12:10 Bolygóhatás –
asztrológiai műsor.
Vendég: Takács Gyöngyi
13:10 Világot látott. Vendég:
Tölgyesi Zsuzsanna
14:00 Points of You. Vendég:
Tomek Noémi
15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória
hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka
– Informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás Ferenc.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus.
17:10 Moziműsor HorváthWinter Diával
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 3. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:

Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:10 Sportágak története
és szabályai
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Autóimmun betegségek
új szemlélete. Vendég:
Dr. Guseo András
ideggyógyász,
pszichiáter. Portré.
Vendég: Schreck
Mónika fotós
21:00 Hangoskönyv: Márai
Sándor: Füveskönyv
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 4. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: Egy bolond
száz bajt csinál
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,

10:10
11:40

14:10
15:10
16:10
17:30
18:00
19:00

21:00
22:00

aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
Műsorvezető:Németh
Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
Jóban-rockban.
Heiter Dávid Tamás és
Bokányi Zsolt műsora
Aktuális – napi
hírmagazin
Helyi zenészek órája
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
A sakkoktatásról –
könyvbemutató. Vendég:
Kovács Imre. Kudarcaink.
Vendég: Pap Csilla
coach, lélekgyógyász
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
Aktuális – napi
hírmagazin

09:10
10:10
11:40

13:10
14:10
16:10
17:30
18:10
19:00

21:00

2016. 10. 5. SZerdA
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel
Dénes: Magyar
regék és mondák
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék

22:00
22:10

hírek, sport és fontos,
aktuális témák
A Fejér Megyei Szent
György Kórház működése
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
A Katasztrófavédelem
órája
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
Aktuális – napi
hírmagazin
Kézművesség.
Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Verseskötet-bemutató.
Vendégek: Bakonyi
István, Saitos Lajos.
Aktualitások a
katasztrófavédelemről.
Vendég: Magosi
Lajos igazgató
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
Aktuális – napi
hírmagazin
Filmajánló HorváthWinter Diával

06:10

09:10
10:10

11:40

12:10

14:10
15:10
16:10
17:30
18:10
19:00

2016. 10. 6. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel
Dénes: Magyar
regék és mondák
06:00 Félóránként friss

21:00
22:00

hírek, időjárás és
közlekedési információ
Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
állatorvos
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Receptek, konyhai
praktikák. Vendég:
Volenter István séf
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács
Krisztina szerkesztő
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt.
Érdekességek, napi téma
Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi.
Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
Aktuális – napi
hírmagazin
Egészségügyi műsor
Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Európai utazások.
Vendég: Igari Antal.
Konfliktusaink. Vendég:
Schéda Zoltán
Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
Aktuális – napi

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
2016. 10. 7. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel
Dénes: Magyar
regék és mondák
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Munkaügyi témák.
Vendég: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
A gyerek bátorításának
művészete. Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna
mozgásterapeuta. A
könnyű és a nehéz – azaz
a győzelem művészete.
Vendég: Grúsz Róbert
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A tizennégy
karátos autó
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora 2016. október 1-től október 7-ig
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19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 Fehérvár AV
Képes hírek – benne
19 – Debrecen
minden egész órakor
jégkorongmérkőzés
a Híradó ismétlése
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne
22:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
egész órakor a Jó estét,
a Híradó ismétlése
Fehérvár! ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Bajnokok városa – ism.
2016.
10. 2. VASárnAp
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Látrányi
minden egész órakor a Jó
Viktória. Vendég:
estét, Fehérvár! ismétlése
Hódi Dániel
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Fehérvári beszélgetések
07:20 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
Műsorvezető: Vakler
estét, Fehérvár! ismétlése
Lajos. Vendég: Bobory
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Zoltán és Horváth János
10:20 Fehérvári beszélgetések
Paletta – ismétlés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
Viktória. Vendég:
Műsorvezető: Heiter
Tóth Tamás
Dávid Tamás. Vendég:
10:45 Együtt – ismétlés
Nagy Balázs
11:15 Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Bialkó
Fehérvári beszélgetések
László Gergő. Vendég:
– ismétlés
Bán Balázs
Műsorvezető: Vakler
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Lajos. Vendég: Pataki Zita
12:10 Fehérvári beszélgetések
Napi színes – ismétlés
– ismétlés
XII. Székesfehérvári
Műsorvezető: Heiter
Lecsófőző Vigasság
Dávid Tamás. Vendég:
Börgöndi Repülőnap 2016
Nagy Balázs
Napi színes – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Honvéd7 – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
Közéleti és
13:35 A Fehérvár TV
kulturális szalon
archívumából
Aranybulla
14:00 Napi színes – ismétlés
Művészeti Napok
14:10 Országos
A Fehérvár Televízió
Vadgasztronómiai
archívumából
Fesztivál – 2016
Velencei-tavi
14:40 Fehérvári beszélgetések
Ütősfesztivál 2016
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Látrányi
Lajos. Vendég: Pataki Zita
Viktória. Vendég:
15:05 Alba-MÁV Előre –
Tóth Tamás
ETO-SZESE Győr
A Fehérvár TV
kézilabda-mérkőzés
archívumából
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár!

2016. 10. 1 SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40
15:10
15:15
15:30
16:40
17:05
17:30
18:00

18:30
19:00

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
17:30 Megújult a Szent
István-bazilika
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Arany Gold Zoltán
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Alba Fehérvár KC – Vác
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 A hét hírei
22:30 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

2016. 10. 3. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kvantum – tudományos
magazin
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Aqvital FC Csákvár
– Békéscsaba
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Arany Gold Zoltán

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

Kvantum – ismétlés
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szélig Viktor
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Fehérvár AV19 – Linz
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

Lajos. Vendég:
Horányi Ottília
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Muksó, a szaxofon királya
21:20 „A csikidam örök és
megbonthatatlan!”
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 750 éves Nádasdladány
20:50 Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori kincsei
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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

2016. 10. 7. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
19:00
07:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45
– ismétlés
20:15
07:45 Képes hírek – benne
2016. 10. 6. CSüTörTöK
20:20
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 10. 5. SZerdA
minden egész órakor
22:00
10:45
Együtt Magazin – ismétlés
a Híradó ismétlése
22:45
00:00 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:15 A Fehérvár TV
archívumából
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
egész órakor a
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
2016. 10. 4. Kedd
Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor
10:45 Bajnokok városa – ism.
00:00 Képes hírek – benne
13:10
Képes hírek – benne
a
Híradó
ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
minden egész órakor a
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
archívumából
a Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
11:40 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Paletta – ismétlés
16:30
Fehérvári beszélgetések
11:15
A
Fehérvár
TV
egész órakor a
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
archívumából
Híradó ismétlése
minden egész órakor
Műsorvezető: Szabó
11:40 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
a Híradó ismétlése
Petra. Vendég: Nomad
egész órakor a
13:10 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
17:00 Együtt – ismétlés
Híradó ismétlése
minden egész órakor a
10:45 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:50 Napi színes
archívumából
18:00 Hírek
minden
egész
órakor
a
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
18:05 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Látrányi
egész órakor a
Műsorvezető: Németh
16:30 Fehérvári beszélgetések
Viktória. Vendég:
Híradó ismétlése
Zoltán. Vendég:
–
ismétlés
Sohonyai Edit
13:00 Híradó 1-kor
Bekő Zsolt
Műsorvezető: Vakler
17:00 Bajnokok városa – ism.
13:10 Képes hírek – benne
18:30 A Fehérvár TV
Lajos. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
archívumából
Horányi Ottília
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:25 Köztér – közéleti magazin
– ismétlés
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Szabó
Műsorvezető: Vakler
magazin
18:00 Hírek
Petra. Vendég: Nomad
Lajos. Vendég:
20:15 Hírek – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
Szélig Viktor
20:20 Vörös Tamás – Bass
Műsorvezető: Látrányi
archívumából
17:00 Agrárinfó – ismétlés
show 2. rész
Viktória. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Sohonyai Edit
19:45 Együtt – családi magazin 21:50 Napi színes – ismétlés
17:50 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
18:30 A Fehérvár Televízió
20:15 Hírek – ismétlés
18:00 Hírek
22:25 Köztér – ismétlés
archívumából
20:20 Vörös Tamás – Bass
18:05 Fehérvári beszélgetések
23:00 Képes hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
show 1. rész
Műsorvezető: Vakler
18:30

Kiemelt ajánlatunk: október 3. 20:20 Fehérvár AV19 – Linz jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

