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Megújuló rendelők Fehérváron

Székesfehérvár támogatója az egyetemi képzésnek: a Corvinus közel hetvenmilliós önkormány-
zati segítségre számíthat 

Wéhli Regős DóRa

Egymilliárd forintot meghaladó értékű átfogó 
rendelőfelújítási programot indít Székesfe-
hérvár önkormányzata – többek között erről 
hozott döntést pénteki ülésén a közgyűlés. Az 
április hetedikén elfogadott határozat szerint 
tizenkét, az alapellátáshoz tartozó rendelőin-
tézet korszerűsítése kezdődhet meg Székesfe-
hérváron.

„2021-ig több mint egymilliárd forint-
ból – részben uniós, részben önkor-
mányzati forrásból – lehetővé válik 
valamennyi rendelőintézet felújítása. 
Ezek akadálymentesítésre kerülnek, 
korszerűbb lesz az energia- és fűtéshá-
lózat, de burkolatcserét is végzünk.” – 
fogalmazott a polgármester. 
Fontos támogatást szavazott meg 
a közgyűlés a Corvinusnak: az 
egyetem székesfehérvári campusa 
hatvanhat millió forint önkormány-
zati forrásra számíthat. 
Százötven millió forint visszaté-
rítendő összeggel segíti a város a 
jégkorongcsapat működését is. 
„Szerencsére nagyon komoly bérletbe-
vétel és sok helyi támogató van. Bízom 
benne, hogy hamarosan megérkezik a 
nagy névadó szponzor is, aki a klub 
támogatását megoldja, ezzel működése 
stabil lesz, és az önkormányzat a ko-
rábbi támogatási szintre térhet vissza. 
Annyit azonban meg kell jegyezni, 
hogy ez egy visszatérítendő kölcsön.” – 
szögezte le Cser-Palkovics András. 

Jól halad a kormányhivatalok korszerűsítése Egy tucat a CEU mellett

Szocialista utcafórum Fehérváron

A Sárkeresztúri úton lévő Közlekedési Osztály és Útügyi Osztály épületén az összes ablakot 
kicserélték, korszerű külső hőszigetelést is kapott. Több napelem is beépítésre került.

Az MSZP miniszterelnök-jelöltje kampánykör-
útja során április 6-án, csütörtökön Székes-
fehérvárra érkezett. Az utcai villámfórumon 
Botka László e szavakkal fejezte be beszédét: 
„...tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok, 
és legyünk bátrak!” A baloldali egységgel 
kapcsolatban a Fehérvár Televízió kérdésére 
határozottan leszögezte: „...ha most összeadom 
az összes baloldali párt szavazóit, akkor az fele 
a Fideszének. Tehát önmagában az összeadás 
nem elég. Szükséges, de nem elégséges felté-
tele a győzelemnek.” A DK elnökével kialakult 
vitára így reagált a szocialisták miniszterel-
nök-jelöltje: „Nem Gyurcsány Ferencet akarom 
legyőzni, őt legyőzték már a választásokon. Én 
Orbán Viktort akarom legyőzni!”                     nzp

Pénteken demonstrációra hívta az embereket a fehérvári közgyűlés baloldali frakciója a CEU 
(Central European University – Közép-európai Egyetem) ügyében. A tüntetés egy tucat részt-
vevője találkozhatott a CEU egyik történészével. Kovács M. Mária kiáll a CEU magyarországi 
működéséért, ugyanakkor kijelentette: „A megegyezés útját keressük. A CEU elhatározta, hogy 
Magyarországon szeretne maradni!” A demonstrációt kiváltó ok, hogy az Országgyűlés kedden 
elfogadta: a jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyar-
országon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik.                  nzp

szűcs-MolnáR Diána

A Középületek energetikai fejlesztése című 
pályázat keretében tizenkét középületet adnak 
át Fejér megyében 2017 őszéig. Most öt, már 
elkészült intézmény csoportos átadórendezvé-
nyét tartotta meg a Kormányhivatal. A projekt 
tervezett összköltsége eléri a 933 millió 
forintot.

Kovács Zoltán közigazgatásért 
felelős államtitkár érkezett Székes-
fehérvárra, hogy átadja a Fejér me-
gyében már elkészült épületeket. 
Kovács Zoltán lapunknak elmond-
ta: országosan kétszázötven ingat-
lant újítanak fel. Ezek az épületek 
rossz állapotban voltak, de most 
a pályázat keretében megújulnak 
a homlokzatok, kicserélik a rossz 
ablakokat. Akadt olyan épület is – 
például Enyingen – ahol a tetőt is 
ki kellett cserélni. 
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Nem jár az iskolabusz

A Brassói út felújítási munkálatai miatt 
nem fog közlekedni a maroshegyi iskolai 
autóbuszjárat április 18-tól a kivitelezé-
si munkálatok befejezéséig. Az érintett 
időszakra a családok megértését és 
türelmét kérik. A járat szüneteltetésére a 
helyszíni munkák ideje alatt szükség van. 
Várhatóan ősz végéig kell a járatkimara-
dással számolniuk a maroshegyieknek.

Békésen egymás mellett

A kutyások és a nem kutyások kapcso-
latáról tart előadást Nyakas Gábor az 
Öreghegyi Közösségi Házban április 18-
án Békés egymás mellett élés címmel. A 
18 órakor kezdődő esemény interaktív 
előadás lesz, melyen az érdeklődők fel-
merülő kérdéseikre választ kaphatnak. 
További információ: www.aszmh.hu.

Emlékeket gyűjt a Gárdonyi

Jubileumot ünnepel a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár, „lánykori” nevén Ikarus 
Művelődési Ház. Az intézmény idén ünnepli 
hatvanadik születésnapját. Az évforduló 
kapcsán felhívással fordulnak a fehérváriak-
hoz, és várnak minden olyan tárgyi emléket 
– például plakátot, meghívót, fotót – illetve 
személyes élményekről szóló beszámolókat, 
amivel hozzájárulhatnak a látogatók az évfor-
duló méltó ünnepléséhez. A kapcsolatot a  
22 501 161 vagy a 22 501 160-as telefonszá-
mon és az info@ggmuvhaz.hu e-mail-címen 
vehetik fel az intézménnyel.

A pénteki közgyűlésen a képviselők 
döntöttek arról, hogy kibővítik az 
integrált nevelést a székesfehérvári 
óvodákban. A Liget sori Óvoda 
alapfeladatai közé beemelik az au-
tizmus-spektrumzavarral küzdő kis-
gyermekek nevelését, míg a Tolnai 
úti óvoda érzékszervi, elsősorban 
hallásfogyatékos kisgyermekeket 
fogad majd be.
Számos beruházás indításáról is 
döntött a képviselő-testület: közbe-
szerzési eljárást írtak ki a Távírda 
utca ivóvízvezeték-, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna-átépítési vala-

mint útfelújítási munkáinak kivite-
lezésére. Égi Tamás alpolgármester, 
a belváros önkormányzati képvi-
selője elmondta, hogy a munkála-
tok a Budai utat is érintik majd. 
A Liget sor átépítésével kapcsolatos 
döntés azonban még hiányzik. A 
közgyűlés ugyanis nem dönthetett 
a beruházás megkezdéséről, mivel 
az ehhez szükséges dokumentumok 
nem érkeztek meg. A testület pár 
napon belül rendkívüli közgyűlé-
sen határozhat a város idei évre 
tervezett egyik legnagyobb beruhá-
zásáról.

Simon László kormánymegbízott 
szerint Fejér megye kiemelt terület. 
Öt középületet adtak most át: Sár-
bogárdon és Enyingen a Járási Hi-
vatalt, Adonyban Kormányablakot, 
míg Székesfehérváron két intéz-
ményt: ahogy a fehérváriak isme-
rik, a Sárkeresztúri úti Közlekedési 
Felügyelet valamint a Hosszú sé-
tatéri Környezetvédelmi Főosztály 
épületét. A kormánymegbízott hoz-
zátette: eddig közel négyszázmillió 
forintot fizettek ki, de további hét 
középület is megújul 2017 őszéig. 
Mindez összesen tizenkét megyei 
épület energetikai korszerűsítését 
jelenti, melynek tervezett összkölt-
sége 993 millió forint. A további hét 
épület beruházásai szintén tartal-
maznak hőszigetelési munkákat, 
nyílászárócseréket, napkollektor- és 
napelem-beépítéseket, fűtéskorsze-
rűsítési munkákat.
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Fodor András soraival búcsúzunk a 
Tanár úrtól:
„Miattatok kell szelídség jármán/
vonszolni gyötrő terhét a szépnek,-/s 
befelé kínzó vad fegyelemmel/keres-
nem azt, amit ismertem egyszer,/a 
boldogító kerek-egészet.”

Elhunyt a tanárlegenda

Román Károly (1933–2017)

Életének nyolcvannegyedik esztendejében 
elhunyt Román Károly Toldy Ferenc-díjas peda-
gógus, Székesfehérvár díszpolgára.

A Szabolcs megyei Gáván hatgyer-
mekes parasztcsaládba született 
Román Károlyt – szülei példájá-
ra – gyermekkorától érdekelték a 
könyvek. Madáchot, Jókait, Aranyt, 
Petőfit is olvasott, s már akkor úgy 
érezte: megszólítják ezek az írók, és 
valami olyasmit közölnek, amiről ér-
demes elgondolkodni, amit érdemes 
értelmezni, továbbadni másoknak 
is. Román Károly életét a vágyott pá-
lyának, a tanításnak szentelte, de az 
iskolai pedagógusi munkánál sokkal 
tágabb értelemben. 
1959-ben, egyetemi tanulmányai 
befejezése után Székesfehérváron 
kapott tanári állást. Hamarosan be-
kapcsolódott a város kulturális életé-
be. Tanári munkája mellett irodalmi 
programokat szervezett, előadásokat 
tartott, műsorokat, könyveket szer-
kesztett és irodalmi témájú tanul-
mányokat publikált. Román Károly 

Új parkolók a Vízivárosban

A Gőzmalom utcai parkolófejlesztés első üteme tavaly ősszel valósult meg, amikor a fűtőerőmű 
mögötti területen ötvenhét parkolóhelyet adtak át. A második ütem készült el most a hatvanöt 
parkolóhely kialakításával az utca másik oldalán.

Bácskai geRgely

A Gőzmalom utcában a korábban átadott ötvenhét 
parkolóhely mellé most újabb hatvanöt készült el. 
Néhány héten belül pedig további harminchárom 
parkolóhelyet is átadnak. Így a nyolcvanmilliós 
fejlesztésnek köszönhetően már százötvenöt új par-
kolóhely könnyíti meg a vízivárosi autósok életét.

Horváth Miklósné önkormány-
zati képviselő elmondta: nagyon 
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Beruházások Fejér megyében

Székesfehérvár mellett a megye 
számos pontján is zajlanak majd 
beruházások 2017-ben. A Velencei-tó 
térségében kisfeszültségű légve-
zetékek, közép- és kisfeszültségű 
transzformátorállomások építésére 
és középfeszültségű földkábelek 
cseréjére kell számítani. Baracska, 
Martonvásár, Ercsi és Vál térségében 
főként középfeszültségű szabadve-
zetékes munkálatokat végez a szol-
gáltató, míg Székesfehérvártól délre, 
Szabadbattyán, Soponya, Füle, Kis-
láng és Mezőszentgyörgy települé-
seken pedig a kisfeszültségű hálózat 
felújítását tervezik a szakemberek. 
Ennek a beruházásnak a költsége több 
mint tizennégy millió forint. Az E.ON 
Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. több 
településen – a Velencei-tó térségé-
ben, Martonvásáron, Lovasberényben 
illetve a megye déli részén – végez 
majd jelentősebb rekonstrukciót, 
hálózatfelújítást közel száznegyven 
millió forint értékben.

Közel kétmilliárd fejlesztésre
Wéhli Regős DóRa

Az üzembiztosság mellett az újonnan 
jelentkező energiaigények kielégítésére is 
kiemelt figyelmet fordít az E.ON székes-
fehérvári üzeme. A cég városunkban és a 
megyében közel kétmilliárd forintos fejlesz-
tést tervez az idei évben.

A villamos- és gázvezetékek 
cseréjét minden esetben az 
önkormányzattal egyeztetve 
tervezi meg a szolgáltató. En-
nek köszönhető az, hogy az út 
és járdaszakaszok felújításával 
párhuzamosan a legtöbb esetben 
megtörténik Székesfehérváron 
a hálózat rekonstrukciója is – 
mondta el lapunknak Szumzer 
László üzemvezető. 
Az évértékelő sajtótájékoztatón 
a cég 2017-re tervezett legfonto-
sabb beruházását is bemutatta. 
Több mint 1,9 milliárd forintból 
alakítják ki az ipari parki alállo-
mást. Ez a projekt 2017-ben a má-
sodik szakaszába lép: a tervezést 
és engedélyeztetést követően az 
év második felében a kivitelezés 
is megkezdődik. Az új alállomás 
és a hozzá tartozó távvezetékek 
valamint a kábelhálózat megépí-
tésével hosszú időre biztosítva 
lesz a városban működő cégek 
biztonságos energiaellátása. 
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További fejlesztések indulnak a 
székesfehérvári Sóstói Stadion 
villamosenergia-ellátása érdeké-
ben – ennek a beruházásnak az 
összköltsége közel ötvenmillió 
forint. 
Győrfi Attila üzemvezető el-
mondta, hogy az első gázhálózati 
beruházások áprilisban indulnak. 

A Kégl György utcában és a Távírda 
utcában a leágazó vezetékek cseré-
jét, míg a Sarló utcában és a Katona 
József utcában a gerincvezetékek 
cseréjét végzik el. 
A fejlesztési és rekonstrukciós 
munkák tervezésekor továbbra 
is kiemelt hangsúlyt kapnak a 
közvilágítást érintő beruházások. 

Ennek keretében Székesfehér-
váron a Horvát István úton, az 
Ősz utcában és az Új Csóri úti 
csomópontban 14,5 millió forint-
ból valósul meg a kábelhálózat 
cseréje.

emberi és tanári mindennapjainak 
hozadéka pályakezdése, 1959 óta az 
a szeretet volt, amellyel tanítványai, 
tisztelői, barátai körülvették, s ami 
elkísérte életének minden pillana-
tában. 
Román Károly kultúrateremtő és kul-
túraközvetítő pedagógiai munkájáért 
számos kitüntetést kapott. 2000-ben 
Székesfehérvár díszpolgárává válasz-
tották. 2015-ben pedig átvehette a 
Toldy Ferenc-díjat, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság elismerését. 
Román Károlyt Székesfehérvár 
önkormányzata saját halottjának 
tekinti, emlékét megőrzi. Temetésére 
április 21-én 11 órakor a Prohász-
ka-templomban kerül sor.

fontos szempont volt, hogy a 
vízivárosiak esténként, amikor 
hazaérnek, a lakásukhoz közel 
tudjanak megállni járműveikkel, 
és ne kelljen a parkolási gondok 
miatt bosszankodniuk. A közel 
ötszáz elültetett növénynek 
köszönhetően pedig a fűtőerőmű 
mögötti terület is sokkal szebbé 
válik.
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A fehérvári fiatalok helyzete Tizenhárom 
százalékkal több

Megújul a Vörösmarty Rádió!

Jelentősen javult a fehérvári fiatalok anyagi helyzete 

Herzog Csilla, a Vörösmarty Rádió vezetője elmondta: a megújult struktúrával és témakínálat-
tal a fehérváriak és a régióban élők egész nap friss, aktuális műsorokra számíthatnak

DáviD Renáta 

kovács v. oRsolya

Tíz év után újra felmérte a székesfehérvári 
fiatalok helyzetét a Magyar Városkutató Inté-
zet. A reprezentatív felmérés több mint ötezer 
fiatalt szólított meg. A felmérés megdöbbentő 
számadatokat eredményezett.

A megkérdezettek között közép-
iskolások, helyi felsőoktatásban 
tanulók és fehérvári lakcímmel 
rendelkező 18-35 év közöttiek 
szerepelnek, vagyis az Y és a Z 
generáció. A kutatás a fiatalok 
családi és anyagi helyzetével, a 
szabadidő-eltöltési és vásárlási 
szokásaival, továbbá a jövőképük 
megismerésével foglalkozott. A 
felmérés legmegdöbbentőbb adata 
volt, hogy szinte minden negyedik 
fiatal rendszeresen szed vala-
milyen fájdalomcsillapítót vagy 
altatót. 
„Szerettünk volna néhány kérdésben 
tisztán látni, és a kutatás, egy tudo-
mányos munka hátterével megtudni, 
mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy a fiatalok helyzetét segíteni 
tudjuk például az életkezdésben, az 
oktatásban, a jövőképük kialakításá-
ban. Ez a felmérés mindenképpen bi-
zonyította, hogy a kutatás szükséges 
volt.” – fogalmazott Cser-Palkovics 
András polgármester. Hozzátette: 
a megdöbbentő negatív adatok 
mellett pozitív számadatra is fény 
derült, például javult a felsőokta-

Hároméves bérmegállapodás jött létre a KNYKK 
Zrt-nél, ebből már idén profitálhatnak a fehér-
vári közösségi közlekedésben dolgozók.

Örömteli tájékoztatást kapott 
Székesfehérvár polgármestere a 
KNYKK Zrt. vezérigazgatójától. 
Németh Tamás arról a három-
éves bérmegállapodásról számolt 
be, ami az idei évre tizenhárom 
százalékos béremelést jelent a cég 
munkavállalóinak, így a székesfe-
hérvári helyi közösségi közlekedés-
ben dolgozóknak. 
Cser-Palkovics András közösségi 
oldalán mondott köszönetet az 
ehhez szükséges forrás biztosítá-
sáért. Százhárom autóbuszvezető 
gondoskodik jelenleg a helyi közös-
ségi közlekedésről Székesfehérvá-
ron – őket és a KNYKK valamennyi 
dolgozóját érinti a bérfejlesztés. A 
közlekedési vállalatnál létrejött há-
roméves bérmegállapodás 2018-ra 
tizenkettő, 2019-re pedig öt százalé-
kos bértömegnövelés végrehajtását 
garantálja.
A béremelés az önkormányzat szá-
mára nem jelent többletkiadást, a 
KNYKK Zrt-nél – hasonlóan a többi 
teljesen vagy többségében állami 
tulajdonú gazdasági társasághoz – 
a 2017. január 1-jétől megvalósuló 
bérfejlesztések fedezete állami 
forrásból biztosított.

Forrás: ÖKK

Április 18-án, kedden megújult műsorstruk-
túrával, kibővült témakínálattal jelentkezik 
a Vörösmarty Rádió. A változásokról Herzog 
Csillát, a rádió vezetőjét kérdeztük.

Mi lesz a legszembetűnőbb változás a 
rádió mindennapjaiban?
Az egyik legnagyobb újdonság, 
ami a hallgatók többségét érdekel-
heti, hogy a reggeli műsorsávban 
páros műsorvezetés lesz. Kedden 
és csütörtökön Schéda Zoltánt 
hallhatják Palkó Zsuzsával, hétfőn, 
szerdán és pénteken pedig Németh 
Gábor és Gemeiner Lajos ébresztik 
a hallgatókat. Az elmúlt hetekben 
kísérletezgettünk, több párost is 
kipróbáltunk, tehát nem első alka-
lommal fognak a mikrofon mögött 
együtt ülni a kollégák. Figyeltem 
a dinamizmusukat, azt, hogy 
miként tudnak együttműködni, és 
ennek alapján született döntés a 
párosokról. De nem értünk még a 
folyamatok végére, hiszen például 
a vasárnaponként műsort vezető 
Heiter Dávid Tamás is remekül 
dolgozik együtt a már említett kol-
légákkal. Szintén újdonság, hogy a 
reggeli műsorsáv egy órával tovább 
tart, tíz helyett tizenegy óráig. Így 
talán a napi aktualitás is hosszab-
ban kifejtésre kerülhet.
Mire számíthatnak a hallgatók nap-
közben?
A műsorfolyam során a közéle-
ti témáknak még nagyobb teret 
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Régi és új témák a rádióban

A Vörösmarty Rádióban természete-
sen megmaradnak a jól megszokott 
és kedvelt műsorórák, például az 
Állati dolgok, a Jóban-rockban, az 
Ifikocka vagy az Autófitnesz. Lesz 
Diákkedd és Az orvos válaszol címmel 
egészségügyi témájú beszélgetés 
is. Hétről hétre várható banki és 
ingatlanügyi tanácsadás, apaklub 
vagy gasztroműsor. Olyan hobbikról 
is többet megtudhatnak a 99.2 hall-
gatói, mint a horgászat, a vadászat 
vagy a tánc.
„Érdemes egész nap követni a Vörös-
marty Rádió műsorfolyamát, hiszen 
azt a célt tűztük magunk elé, hogy 
hallgatóinkat ne csupán a lehető 
leggazdagabb tematikával, hanem 
magas szakmai színvonalon infor-
máljuk a környezetükben történtek-
ről.” – hangsúlyozta Herzog Csilla.

szánunk. Ami a város kulturális 
és közéletében, az egészségügy, 
az oktatás, a nevelés tárgyköré-
ben bármilyen aktualitást nyer, 
az minden óra utolsó negyedében 
kiemelésre kerül telefonos interjú 

vagy stúdióbeszélgetés formájában. 
Függetlenül attól, hogy mi az adott 
óra tematikája.
Hogyan élik meg a műsorvezetők ezeket 
a változásokat? Hiszen akár új oldaluk-
ról is megismerhetjük most őket.

Az új lehetőségek motiválják a 
műsorvezető kollégákat. Eleve 
tehetséges, profi csapat dolgozik 
itt. De úgy érzem, hogy az új tar-
talmakkal emelni tudjuk lelkese-
désüket. Új lehetőségeket kapnak, 
felfrissülhetnek, új feladatokkal 
is találkozhatnak. Például Schéda 
Zoli, aki hosszú évek óta vezeti a 
reggeli műsort, most heti két-há-
rom alkalommal más hangvételű 
beszélgetéseket is folytathat 
vendégeivel a délutáni és a kora esti 
műsorsávban.

tásban tanulók helyzete, a diákok 
rendelkeznek megtakarított pénz-
összeggel.
A kutatásból az is kiderült, hogy a 
külföldre kívánkozó fiatalok száma 
magas. Több mint kétharmaduk él 
teljes családban, és a felnőtté válás 
felé vezető fontosabb lépéseket 
húsz és harminc éves koruk között 
tervezik meglépni. 
Mészáros Attila alpolgármester 
hangsúlyozta: a tavaly őszi kuta-
tásból kiderült, hogy a családok 

anyagi helyzete is pozitív vál-
tozást mutat a tíz évvel ezelőtti 
felméréshez képest, ami viszont 
szomorú, hogy a közös családi 
programok folyamatosan csök-
kennek. 
A 2006-os felmérés egy kisebb 
mintás felmérés volt, mint a tavalyi, 
azonban a pozitív változások több 
területen is megmutatkoznak. 
A 2016-os kutatás eredményeire 
alapozva egy intézkedési tervet is 
készített a város.
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Halra, magyar!

Ki szegedi, ki bajai recept alapján készítette halászlevét, de különlegességekből sem volt hiány. A horvát 
tűzoltók ez évben is speciális nyárssütési technikával készítették el a friss csíptetett pontyot.

A kezdeti célok – a halételek és a horgászat 
népszerűsítése – máig nem változtak

szaBó Miklós Bence 

Rotyogó bográcsok, színpadi programok és hal minden mennyiségben – ez várta azokat, akik 
kilátogattak szombaton a palotavárosi tavakhoz az V. Fehérvári Halünnepre. Több mint ezren voltak 
kíváncsiak a rendezvényre, és az egyes versenyeken is rengetegen indultak. Négy év telt el az 
első halünnep óta, a rendezvény pedig továbbra is nagy népszerűségnek örvend: a város második 
legnagyobb gasztronómiai fesztiváljává nőtte ki magát.

„Igazi hagyománnyá, közösségi ünnepé 
vált a halünnep a Palotavárosban” – erről a 
rendezvény fővédnöke, Vargha Tamás beszélt 
a rendezvényen
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A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

Jogásznap Székesfehérváron

A Fejér megyei jogásztársadalom színe-java Székesfehérváron tanácskozott

vakleR lajos 

A Városházán, a Magyar Jogászegylet Fejér 
Megyei Szervezete rendezésében került sor a 
jogásznapra.

Az első magyar törvénylátó napok 
helyszínén, Székesfehérváron 
tanácskozott a Magyar Jogászegy-
let Fejér Megyei Szervezete. Az 
esemény résztvevőit Vargha Tamás 
honvédelmi miniszterhelyettes, 
országgyűlési képviselő és Cser-Pal-
kovics András polgármester 
köszöntötte. 
Vízkelety Mariann, az Igazságügyi 
Minisztérium államtitkárának 
előadásában a jogászképzés szük-
ségszerű változásait, a jogásziden-
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titás megerősítésének lehetőségeit 
elemezte. A vendéglátó megyei 
szervezet elnöke, Székesfehérvár 
jegyzője, Bóka Viktor úgy fogalma-
zott: bizonyos abban, hogy az elen-
gedhetetlen, szükségszerű, jobbító 
szándékú változások a képzésben 
és a szakvizsgák rendszerében 
találkoznak a jogászok elképzelé-
seivel, és tovább hitelesítik Justitia 
szolgáinak helyét a társadalmi 
hierarchiában. 
A tanácskozáson a szaktárca ál-
lamtitkára megerősítette: a képzési 
rendszer változásai mellett kiemelt 
figyelmet szentelnek az egyes hiva-
tásrendek új szakvizsgarendjének 
kimunkálására is. 
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Marth Fruzsina nyerte a Versünnepet

A Versünnepen a tévékamerák sem pihentek, a felvételt április 15-én 20.10-kor a Fehérvár 
Televízió műsorára tűzi. A pihenőszobából is történtek élő bejelentkezések az egyes produkci-
ókat követően. A diákok folyamatosan lelkesítették egymást, és együtt örültek minden egyes 
versmondásnak. Többen közülük már régről ismerik egymást, együtt szerepelnek különféle 
színházi produkciókban Fehérváron, és egyesek a Versünnepen sem először indultak már. Így 
összeszokott csapatként töltötték együtt ezt a napot.

Spányi Antal megyés püspök köszöntőjében a költemények emberi lélekre gyakorolt hatásáról 
is szót ejtett. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy egy általunk hallott vagy megtanult vers 
tovább él bennünk akkor is, ha a címére vagy a szerzőjére esetleg már nem is emlékszünk. A mon-
danivalót, a gondolatokat mégis ott őrizhetjük magunkban, hatással lehet a gondolkodásunkra.

Tóth András édesanyja titokban lopózott be a közönség soraiba. András az anyuká-
jának szeretne legjobban megfelelni, ezért a jelenlétében izgul a legjobban. Minden 
fellépésénél arra kéri, hogy ne jöjjön el megnézni. Utólag persze már nagyon boldog, 
amikor megtudja, hogy anyukája mégis ott volt, és látta a szereplését. Így történt ez a 
Versünnep döntőjén, és legutóbb a Lúdas Matyi előadásán is.

Marth Fruzsina szavalata után még feszülten várta a zsűri értékelését. Mint kiderült, mentora, 
Juhász Illés színművész segítségével sikerült tökéletesre csiszolnia produkcióját.

A Városháza díszterme gyorsan megtelt szombaton reggel, és a közönség kitartóan várta dél-
utánig, hogy megtudja, ki nyerte az idei Versünnepet. Minden produkció előtt egy bemutatkozó 
kisfilmet is megnézhettek az adott diákról. Bár a színfalak mögött várakozó versenyzők úgy 
érezhették, hogy vánszorog az idő, a teremben gyorsan repült. Nem volt nehéz belefeledkezni a 
fiatalok magával ragadó előadásába.

kovács v. oRsolya

Szombaton a Városháza dísztermében tartották 
a Fehérvári Versünnep döntőjét. Az idei győz-
tes, Marth Fruzsina, a Ciszterci Szent István 
Gimnázium diákja Dsida Jenő Psalmus Hungari-
cus című versével ért el első helyezést. 

A második helyezett Varga Eszter 
szintén cisztercis diák, harma-
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dikként pedig Baráth Eszter, a 
Kodolányi János Középiskola 
diákja végzett. Különdíjat kapott 
Kertész Ádám, Somos Máté és 
Ferenczy-Nagy Boglárka is. A 
döntőbe nem jutott versenyzők 
közül elnyerte a verstáborban való 
részvétel jogát Zsuzsics Tibor, a 
Szent István Szakképző Iskola 
diákja.
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A zsűri tagjai nem is titkolták, hogy a produkciók szélsőséges érzelmekre ragadtatták őket. 
Zavarba jöttek, nevettek, meghatódtak, és nem győzték hangsúlyozni, mennyire lenyűgözte 
őket a fiatalok érett, hiteles és természetes előadásmódja. 

Fiatalság, bolondság! – mondják. Legyen is így, hiszen egy kis bolondozás nélkül nehéz lenne 
egy ilyen feszültségekkel és izgalmakkal teli napot végigcsinálni. Hosszú órák teltek el a 
pihenőszobában történő várakozással a döntős fiatalok számára.

A második helyezett Varga Eszter (képünkön balra) mentora, Keller János segítségével készült 
a döntőre, produkciója sokak szerint győzelemre is esélyes volt. Versmondásával szerkesztősé-
günket is meggyőzte kiemelkedő tehetségéről.

Az oklevél átadásának pillanatai. A győztesnek Cser-Palkovics András polgármester gratulált. 
Fruzsina, a korábbi Versünnepek győzteseihez hasonlóan bizonyára rendszeres szereplője lesz 
ezentúl a város kulturális életének, rendezvényeinek, és döntős társaival együtt részt vehet a 
nyári Székelyföldi Verstáborban is.

Miután mindannyian elmondták a verseket, és a zsűri visszavonult, hogy meghozza döntését, a 
fiatalok megkönnyebbülten borultak egymás nyakába.
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Marth Fruzsina számára a verstábor a legnagyobb ajándék

Mosolyogva fogadta az eredményt Marth Fruzsina, aki a győzelmét a Fehérvári Versünnepet 
alapító Varga Sándor emlékének ajánlotta

A megnyerő fellépésű Kertész Ádám álmai között szerepel a színészet és a műsorvezetés is
Baráth Eszter, Marth Fruzsina és Varga Eszter, a három dobogós a mindennapokban is jó 
barátságot ápol

kovács v. oRsolya

A VIII. Fehérvári Versünnep győztese, Marth 
Fruzsina lapunknak elmondta: az elkövetkezen-
dő hetekben leginkább a tanulásra és a sportra 
szeretne koncentrálni, de már most nagyon 
várja a nyári verstábort.

Marth Fruzsinával közvetlenül a 
döntő után beszélgettünk. Akkor 
az izgalmaktól elfáradva elmondta, 
aznap már nem szeretne semmi 
mással foglalkozni, csak ünnepel-
ni: „Többen vannak itt, akik már nem 
először vesznek részt a Versünnepen, 
barátok lettünk. Velük együtt szeret-
ném megünnepelni ezt az eseményt. 
Az ezt követő hetekben viszont 
biztos, hogy az iskola határozza meg 
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a mindennapjaimat. Emellett spor-
tolok is, atletizálok már négy éve. 
Ezt is szenvedélyesen űzöm, viszont 
rengeteg időmet elveszi, így jóval 
kevesebb időm marad az irodalomra, 
a versekre, mint szeretném.” Hozzá-
tette: ahogy ideje engedi, rengeteg 
verset olvas és tanul is, sőt amint 
lehetősége adódik rá, elő is adja. 
Folyamatosan foglalkoztatják a 
költemények, és nagyon várja már 
az idén nyáron is megrendezésre 
kerülő Székelyföldi Verstábort: „Az, 
hogy nyertem, számomra elsősorban 
azt jelenti, hogy mehetek a verstábor-
ba, és ennek nagyon örülök. Ide nem 
azért jöttünk, hogy nyerjünk, hanem 
hogy boldoggá tegyük az embereket és 
önmagunkat.”

Kertész Ádámból akár tévés is lehet

A Fehérvár Médiacentrum különdíjasa, Kertész Ádám fellépésével, előadásmódjával 
akár a médiában is megállná a helyét. Az elismerést Ádám nagy örömmel fogadta, 
mert a tervei között a színészálmok mellett a televíziós feladatok is szerepelnek. 
Ma már nem törvényszerű, hogy ez a két tevékenység ne férne meg egymás mellett, 
Ádám is így gondolkodik: „Bár elsősorban a színészet felé szeretnék orientálódni, 
de a média is tetszene.” – avatta be a terveibe lapunkat a fiatalember. – „A terveim 
között szerepel a médiában való próbálkozás is, akár a színészet mellett vagy he-
lyett. Ezen belül is a televíziózás képernyős része érdekel. Riporteri vagy műsorve-
zetői feladat – a lényeg, hogy szerepelni lehessen. Jelentkeztem is a Metropolitan 
Egyetem média szakára.”
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A költészet napja a lengyel–magyar barátság jegyében 

Emléktábla Takács Imrének

Jan Wajrach és az ő különleges világa

A lengyel küldöttség és vendéglátóik a városházán

A lengyel–magyar barátság a kulturális értékek megbecsülésében is megmutatkozik

vakleR lajos

vakleR lajos

Székesfehérvár testvérvárosa, Opole nyolc-
századik születésnapján az önkormányzat és a 
Vörösmarty Társaság köszöntötte a testvértele-
pülés kulturális küldöttségét.

Jan Wajrach világa

A Vörösmarty Társaság kiállítóter-
mében Jan Wajrach opolei szob-
rász-festőművész mutatkozott be. 
Az alkotó Az én világom, az én fes-
tészetem című tárlatán a szeszélyes 
és rejtélyes médium, a festészet 
egy olyan alkotóját ismerhettük 

Emléktáblát avattak Takács Imre József 
Attila-díjas költő emlékére. Székesfehérvár 
önkormányzata, a Vörösmarty Társaság és a 
Magyar Írószövetség közös, a költészet napja 
alkalmából tartott megemlékezésén megjelent 
és magyarul beszédet mondott Jerzy Snopek, a 
Lengyel Köztársaság nagykövete is.

Jerzy Snopek nagykövet méltatásá-
ban örömének adott hangot, hogy 
a világszerte egyedülálló magyar 
ünnepet, a költészet napját Székes-
fehérváron, a rímek fővárosában 
köszöntheti. A lengyel küldöttség a 
városunk testvértelepülése, Opole 
fennállásának nyolcszázadik évfor-
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

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

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a műkö-
dési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő 
előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal 
szemben esedékes tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy 
az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása nem áll fenn. 

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

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése 
és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. április 12. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 26-án 18 óra.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a  
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év

5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-

1.000,-

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

Helyiség címe

Gyümölcs utca 16. 6. jelű

Csanádi tér 4. 1. jelű

Terület 
(m2)

14

36

Megnevezés

garázs

üzlet/iroda

meg, aki színeivel, felületeivel, 
kifinomult, egyedi stílusával teremt 
maradandót. Barátja és művész-
társa, Horváth János a kiállítás 
köszöntőjében úgy fogalmazott: a 
Jan Wajrach belső harmóniájára 
épülő monokróm struktúra, s az 
ebből táplálkozó kompozíciók 
magukon hordozzák a szoboralko-
tás pillanatait, mintegy átörökítve 
a művész különleges, eredeti és 
mégis köznapi világát. 
A tárlat látogatói a Vörösmarty tár-
saság Kossuth utcai székházában 
győződhetnek meg a lengyel mű-
vész monokróm sokszínűségéről. 

Janusz Ireneusz Wójcik – a 
békesség embere

A Városháza dísztermében Vargha 
Tamás honvédelmi miniszterhe-
lyettes, Székesfehérvár országy-
gyűlési képviselője köszöntőjével 
kezdődött meg Janusz Wójcik 
kortárs lengyel költő előadói 
estje. Vargha Tamás beszédében 
kegyelettel emlékezett meg Román 
Károlyról, a tudós pedagógusról, 
aki példaként szolgált arra, miként 
lehet megszerettetni az irodalmat 
generációk tanítójaként.  

A politikus örömének adott hangot, 
hogy a lengyel–magyar barátság 
jegyében a költészet napján egy 
olyan rangos eseménynek adhatott 
otthont városunk, mint az egyik 
legkiválóbb lengyel költő bemutat-
kozása. 
Az esten a Vörösmarty Társaság 
tagjai tolmácsolták Janusz Wójcik 
verseit, majd a szerző anyanyelvén 
hangzottak fel költeményei. Az 
irodalmi találkozón Emilia Kos és 
Małgorzata Rędzińska előadásában 
felcsendültek a költészethez illesz-
kedő dallamok is.

dulójára rendezett ünnepség kereté-
ben látogatott el Székesfehérvárra. 
A vendégeket Szentmártoni János, 
az Írószövetség elnöke köszöntöt-
te, aki Takács Imre, az őszinteség 
költője líráját elemezte, mely méltó 
az emberi léthez, mindenhez, ami 
értéket hordoz a világban. 
Ezt követően Bobory Zoltán, a 
Vörösmarty Társaság elnöke 
felolvasta a költőhöz írt, Lefagyott 
csillagképek című versét, majd 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter társaságában leleplezte Párkányi 
Raab Péter domborművét. Avatóbe-
szédében Bakonyi István irodalom-
történész idézte meg Takács Imre 
legendás alakját.
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Szemben a hallgatással 

Skorka Károly és Wernigg Ilona, férj és feleség – akik soha nem váltak el

A sír, ami dacol a sorral, a sír, ahol a Skorka-hitves nyugszik

Ballagok a sírok között a kis temetői dombon. 
A szemembe tódulnak nevek és dátumok – 
megkopott monarchiaévek, fényesre csiszolt 
huszonegyedik század. Lépésenként tekint 
vissza egy-egy tábla, faragott kő, mívesen 
vésett betű, míg a sorban feltűnik a sírhely, 
mely dacosan hátat fordít, elrejtve mélyének 
titkait. A sor mögé bújva kilesem a makacs kő 
vésett neveit: Wernigg Albert és neje, Szieber 
Vilma valamint Ormai Gyula. Albert nem él-
hette meg az első világháború végét, de Vilma 
is korán, negyvennyolc évesen, 1931-ben 
adta vissza lelkét teremtőjének. Gyula – az 
egyik Wernigg lány férje – harmincöt évet élt, 
s a búcsút intő második nagy háború e sírba 
döntötte. A legalsó nevet más faragó véste a 
fehér márványba, betűi élesek, tiszták: Skorka 
Károlyné Wernigg Ilona 1908–1984.

Iluska néninek még huszonegy 
évig kellett szenvednie ezen a 
földön, ahonnan száműzték a 
tisztességet, ami Karcsi bácsi tes-
tébe rejtőzött, s azt csak halálakor 
hagyta el. Azon a sornak hátat 
fordító kövön Skorka Károlyné 
neve szerepel, de merre lehet 
Skorka Károly? Ugyanabban a te-
metőben nyugszik ő is, de kőhají-
tásnyira feleségétől. Azt gondolná 
a jöttment, hogy Karcsi bácsi és 
Ilus néni elhagyták egymást, azt 
gondolná az itt élő is, sőt beszéli 
is, pedig e két lélek soha nem vált 
el! Egy mocskos világ, a félelem 
birodalma űzött velük halálos já-
tékot. És az a világ ma is itt van az 
asztal alatt, a falban rejtőzve, füg-
göny mögött leskelődve, a belső 
zsebben lapulva, hogy a rettegés 
ne pihenhessen, hogy sziszegve 
súghassa bármely fülbe: nincs 
vége, nem szabadulhatsz! Ezért 
nem tud senki Skorka Károlyról, s 
aki tud, hallgat, mint a puszta sír. 
A Nyitra megyei Aranyosmaróton 
(ma Szlovákia része) született 
Skorka Károly 1903. július 23-án. 
A háború elüldözte a családot a 
későbbi csonka országba, ahol 
végül is Szent István városában ta-
lálhattak rövid békességet. Károly 
és öt testvére jelentette az „öreg” 
Györgynek és nejének, Kotrik 
Teréznek a mindenséget. De a csa-
ládfő fiatalon, negyvenöt évesen, 
a trianoni sokkot követő évben 
meghalt. Skorka Károly Budapes-
ten tanulta ki az újságíró szakmát, 
ahol Jávor Pál, az első magyar 
filmsztár, mellesleg Skorka barátja 
volt a szobatársa, ráadásul ketten 
használtak egy szmokingot, mert 
csak ennyire tellett nekik. 
Az első években leginkább szabad- 
úszóként írt napilapoknak, folyó-
iratoknak, néha egy-egy versét 
közölte antológiákban. Számára 
a legemlékezetesebb talán a Pesti 
Hírlap által meghirdetett revíziós 
dalpályázat legszebb száz verséből 
készített antológia volt, mely Száz 
szál fáklya címmel jelent meg 
1930-ban. A felvidéki fiatalember 
nem tudott szabadulni az 1920-as 
fájdalomtól, ezért publikáltatta az 
Igazságot Magyarországnak! című 
versét, ami a Száz szál fáklya nevet 
viselő kötet 109. oldalára került. 
Versei közül ez az egy visszakö-
szönt későbbi életében. A Napke-
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let 1923. augusztusi számában Sík 
Sándorral és Radványi Kálmánnal 
egy lapon emlegették a fiatal 
Skorka Károlyt, mint a cserkészlí-
ra ígéreteit. 
Skorka Károly Székesfehérváron 
kollégájával, Neményi Lajossal 

megörökölte azt a napilapot, amit 
Új Fehérvár néven alapítottak a 
húszas évek első felében Hajós 
József főszerkesztésével.
Az 1927. április 3-án megjelenő 
Új Fehérvár készítésének napjá-
ról visszaemlékezéseiben így írt 
Skorka Károly:
„Április másodikán, 1927-ben, kb. 
a déli háromnegyed egy és egy 
óra között, amikor az újság már 
teljesen kész volt, s a szerkesz-
tőség már nem is tartózkodott 
benn, csak egyedül én, akinek az 
utolsó oldalak korrigálását kellett 
elvégeznem, hirtelen megszólalt 
a telefon, valami különös, riadt 
hosszú csengetéssel. Ma sem 
tudom miért, de ebben a pillanat-
ban átfutott rajtam az érzés, hogy 
igen rendkívüli telefonüzenetről 
van szó. Emlékszem rá: vagy fél 
percig tartottam fülemen a kagy-
lót, s hallgattam a hívó állomás 
három-négyszeres hallózását, mire 
képes voltam arra, hogy hangot is 
adjak, és visszaszóljak, hogy:
– Halló, itt Új Fehérvár, Székesfe-
hérvár.
A lap első és második oldala azzal 
a szomorú szenzációval volt tele, 
amely akkor az egész ország sajtó-
ját foglalkoztatta, hogy Prohászka 
Ottokár hirtelen rosszul lett konfe-
renciabeszéde közben a budapesti 
Egyetemi templom szószékén, és 
súlyos agyvérzéssel a központi 
szemináriumban fekszik.
Valamiképpen tudat alatt biztosan 
éreztem, hogy most a püspök-
ről van szó, róla kíván mondani 
valamit az ismeretlen telefonáló. 
Szinte szuggerálni próbáltam, 
hogy ne még, ne még, ne szóljon 
még, mert az én számomra a nagy 
püspök addig él, amíg haláláról 
a hírt meg nem tudom. De már 
mondta is a hang a vezeték túlsó 
végen:
– Miután a püspökségen telefon 
nincs, az újságnak erre a megadott 

számára telefonálunk. Kérem, 
közölje az aulával, hogy Prohászka 
Ottokár püspök úr elköltözött... 
elköltözött. Nem emlékszem rá, 
hogy tettem le a hallgatót, hogyan 
rohantam kifelé végig a Petőfi ut-
cán, de azt tudtam, hogy szakadat-

lanul ez a szó dobolt az agyamban: 
elköltözött... elköltözött! A posta 
előtt felrémlett bennem a gondo-
lat, hogy mindenek előtt az újságot 
kell leállítani. Visszaszaladtam a 
szerkesztőségbe, illetve a nyom-
dába, s ott Teszák Sándor, akkori 
mettőrrel közöltem, hogy a lap 
egész első oldalát töröljék, tördel-
jék át második oldallá, mert az 
első oldal egészen új anyagot kap.
– Szent Isten, csak nem halt meg 
a püspök? – kiáltották a nyomdá-
szok, mintegy kórusban.
– De igen – feleltem én, s még 
odarohantam a telefonhoz s 
felcsengetve Bilkei Ferenc akkori 
felsővárosi plébánost, őt kértem 
meg, hogy a megrendítő esemény 

leírása elé vezércikket írjon. Bilkei 
Ferenc egy szót sem tudott szólni 
a hír hallatára, ezt én meg sem 
vártam, letettem a hallgatót s 
amúgy hajadonfőt futottam át a 
püspökségre. Már Mihály bácsi, 

a portás – mintha az arcomra lett 
volna írva a szomorú hír –, azzal 
fogadott:
– Meghalt ugye, meghalt? Kinyi-
totta az emeletre vezető ajtót, s az 
első ember, akivel a lépcsőházban 
közöltem a hírt, Potyondy Imre 
volt. Éppen jött lefelé, s találko-
zásunk helyén pillanatok alatt 
zokogó apácák s az aulista papok 
serege gyűlt egybe. Mikor kifelé 
mentem, az áprilisi szél a belvá-
rosi házakon fekete lobogókat 
lengetett és zúgtak-zengtek a vá-
ros összes harangjai. Alig tudtam 
eljutni a szerkesztőségig, ismeret-
len emberek állítottak meg, hogy 
élő szóval is hallják a hihetetlent: 
valóban nincs többé Prohászka 
Ottokár.” 
Már a tordai születésű vasúti 
bognár, Skorka édesapja is nagy 
csodálója volt a püspöknek – bár 
erdélyi unitárius volt – aminek 
egyenes következménye lett, hogy 
az unitáriusnak keresztelt Károly 
is annyira tisztelte Prohászka 
Ottokárt, hogy inkább katolikus 
szentmisékre járt. Károly édesapja 
protestáns hitben nevelkedett, míg 
édesanyja Gárdonyban született, 
katolikus volt a hite. Egyikük 
sem akart szabadulni családi 
örökségétől, hát a hat gyermeket 
úgy keresztelték, hogy a három 
fiú unitárius, a három lány pedig 
katolikus keresztvíz alá állt. 
 Skorka Károlyék 1928-tól 32-ig 
Székesfehérvári Napló néven, 
majd 1932 és 1934 között Fehér-
vár néven készítettek hetente hat 
alkalommal újságot. 1934. július 
1-jén jelent meg ismét az Új Fehér-
vár című politikai napilap, aminek 
már Skorka Károly volt a felelős 
szerkesztője. 1943. április 1-jétől 
Skorka lett a felelős kiadója is a 
napilapnak. Gyűlölte a hazugsá-
got, de leginkább az erőszakot. 
Igazságkereső emberként vallotta, 
hogy az embereknek meggyőzés-

sel, érvekkel kell egymásra hatni 
és nem fegyverekkel. A háború ép-
pen ezért elkeserítette, csalódott 
a világban, és inkább visszavonult 
a Vörösmarty Írószerboltba, majd 
főkönyvelőként dolgozni. 
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Skorka Károly

Imádság
Tavaszi virágok siessetek hozzám,
Fussatok testemre, fonjatok be engem!

Megsebzett lábamat vérszín piros rózsa,
Karthauzi térdem hófehér liliom.

Borítsatok függönyt beteges fülemre,
Melyen örök marsot a fájdalom dobolt!

Szórjatok illatot bimbó fejecskétek
Pirinyó gongjával lázadó szívemre!

Csak szemem hagyjátok, hadd nézzek az égre,
Rügyet bontó napnak meleg szépségébe!

Mikor teli leszek virág-öleléssel,
Mise-mondó drága, hímzett palásttal –

Kérges két kezemet az ég felé tárom
S aranynap özönében ima buggyan számon...

Skorka Károly közíró, költő, a Vörösmarty 
Társaság alapítója, az Új Fehérvár szerkesz-
tője, kiadója, 1956 csendes hőse
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A háború harmadik évében bol-
dogság és aggódás érte el Iluskát 
és férjét, Skorka Károlyt. 1941. 
február 9-én megszületett lányuk, 
Évike, egyetlen kincsük az életben. 
A háború utáni hetekben az újjá-
építés volt a legfontosabb minden 
ember számára, a holtak temetése, 
a romok eltakarítása, az iskola-
épületek helyreállítása. A községi 
iskolaszék mandátuma ugyan 
lejárt 1944-ben, de a háború utáni 
tavasszal mindent elkövettek a ta-
gok, hogy az iskolaépületek minél 
előbb fogadhassák a tanulókat. 
Skorka Károly is tagja volt az is-
kolaszéknek, és az 1945. szeptem-
ber 7-én a fehérvári közgyűlés által 
újraválasztott Népi Iskolaszékben 
ismét helyet kapott. Fontosnak tar-
totta, hogy a fiatalság minél előbb 
legyen túl a háborús traumán, 
álljanak vissza a béke hétköznap-
jai, hiszen egyszülött lányuknak is 
csak így tudják a jövőt biztosítani. 
Ezt a megbízatását 1948. június 
30-ig kapta, de nem tudta kitölteni 
az időt. A felagyarasodó politikai 
indulatok miatt koholt vádakkal 
hurcolták meg Skorkát. Előásták a 
revizionista verseit, fejére olvasták 
Prohászka Ottokárt, az istenhitét. 
A mérhetetlen súlyú támadások 
miatt 1947. végén úgy döntött 
Skorka Károly és neje Ilona, hogy 
különköltöznek, és ezzel védik 
meg a családot, ugyanis Ilona 
elvesztette volna munkahelyét a 
tanácsnál és kislányuk sem lett 
volna biztonságban. Különköltöz-
tek, de soha nem váltak el! A szűrt 
levegő Károlyt is fojtogatta, de hitt 
és bízott az emberiség bölcsességé-
ben. Újságot ebben az időben nem 
kívánt és nem is akart írni, mert 
csak hazudva, a sorok közé rejtve 
írhatott volna. Iluskája, nagylánya 
és a versek tartották benne a lelket 
és a költőtársak a korábban vele 
alapított, időnként újrainduló 
Vörösmarty Társaságban.

De a vádak, a vegzálások foly-
tatódtak, a fekete autós, hajnali 
frász fullasztotta a Skorka csalá-
dot is. A kommunista rémuralom 
nem kímélt se embert, se Istent. 
Ilona a tanácsnál gyámügyesként 
dolgozott, és ahogy ropogtak a 
csontok a diktatúra szorítása 

alatt, egyre keservesebb volt Skor-
ka Károly tiszta múltját elviselnie 
a családnak. Wernigg Ilonának 
nemcsak azzal kellett élnie, hogy 
csak titokban láthatja férjét, 
hanem rákényszerítették: német 
nevét változtassa magyarra. Ebben 
a fojtogató levegőben a Varsányi 
Ilona nevet volt kénytelen felvenni. 
Aztán egy októberi esős napon 
megnyílt az égbolt, átsüvített a 
friss, éltető levegő, a forradalom 
vihara. 1956. október 23-án meg-
roppant a béklyó.
Október 27-én, szombaton megje-
lent az első forradalmi Új Fehér-
vár másfél oldalas kiáltvánnyal, 
amit felhívások és a dolgozók 
követelései követtek. Ezután volt 
olvasható a Fejér megyei Néplap 
újságíróinak Csak igazat írunk! 
című állásfoglalása. Ennek a 
számnak még nem volt impresz-
szuma, csak ennyit tudhatott meg 
az olvasó: szerkeszti a munkás- és 
diákifjúságból alakult bizottság. 
Az október 29-i számon már ott 
állt: felelős kiadó Skorka Károly, 
a szerkesztőség vezetője Bokor 
Rózsa. Ezen a napon Éva, Skorká-
ék lánya szóvá tette édesapjának, 
hogy már megint ott a neve egy 
újságon. Skorka Károly erről még 
nem tudott, csak a nyomtatás 
után látta a saját nevét. De úgy 
érezte, eljött a változás ideje, az 
emberek felébredtek. Az első 
évfolyam 3. száma október 30-án 
jelent meg, és a címlapról már a 
Kossuth-címer tekintett az olvasó-
ra. Eltűnt a kötelező szlogen, hogy 
Világ proletárjai, egyesüljetek!, 
és felváltotta a Szózat csodálatos 
első két sora: „Hazádnak rendü-
letlenűl/Légy híve, oh magyar;”. 
Skorka Károlyba visszaköltözött 
az élet, már az első napokban 
csatlakozott a forradalmi ese-
ményekhez, és október 28-án 
megválasztották a Székesfehér-
vári Nemzeti Bizottság intézőbi-
zottságának elnökévé. Alapelvei 
semmit sem változtak: békével 
kell a forradalmat is csinálni. Az 
nem lehet cél, hogy gyilkolni jöj-
jön az ember a világra – vallotta, 
és hitte, hogy a szovjet katonák 
elhagyják Magyarországot, a pesti 
ifjak pedig átveszik a hatalmat, és 
elindulhat egy békés, új világ. 
Egy elárult nép, egy elárult for-
radalom és a megtorlás napjai. 
Soha nem kelt fel a Nap Skorka 
Károly felett. A legfontosabb az 
volt, hogy biztonságban legyen 
Iluska, a kedves és Éva, a lány. 
Ilona és Károly ezért továbbra is 
külön éltek, de a válás szóba sem 
jött. Varsányi (Wernigg) Ilonát 
unszolták is a tanácsnál, jobb, 
ha elválik a férjétől, mert csak 
a bajt hozza rá. De Ilona felcsat-
tant: „Soha nem válok el tőle, 
mert összetartozunk, mért pont 
akkor tenném, ha bajban van? 
Arról nem beszélve, milyen az, 
ha egy gyámügyes egyszer csak 
a lánykori nevét használja?” Éva, 
ha moziba akart menni, akkor 
elkéredzkedett édesanyjától, és 
átment édesapjától is engedélyt 
kérni, vagy megvárta, míg az est 
leple alatt hazajön a családfő.
Nem tartott sokáig a bujdosás, 
hamar kellett a fehérvári tör-
vényszék elé állni. Skorka ellen 
a legfőbb vád ellenforradalmi 

szervezkedés, a nép félrevezetése 
volt. Utóbbi azért, mert a Szózat-
ra cserélte a proletár lózungot. 
Székesfehérváron elviselhető, 
kilenc hónapos börtönre ítélte a 
bíróság, de egy fiatal ügyészsu-
hancot sodort e városba a kádári 
dögszagú szél, és a titán nem 
habozott, fellebbezett az ítélet 
ellen. A budapesti népbíróság 
már fegyverkezéssel, fegyverhasz-
nálattal is vádolta Skorka Károlyt, 
akinek a lányát naponta vegzál-

ták a kihallgatószobákban. Éva 
okosan tért ki a faggatások elől, 
mondván, még kiskorú, úgysem 
ér a válasza fabatkát sem. Mindez 
senkit nem zavart, a népbíróság 
tíz évet sújtott Skorka Károlyra, 
és ezzel megpecsételte életét. 
Lánya és felesége együtt látogat-
ták a tököli börtönben, de mindig 
csak egyet engedtek be hozzá. A 
házaspár amellett maradt, hogy 
leggyakrabban Éva, a lány me-
hessen be édesapjához. A magas, 
sportos, délceg férfi napról napra 
koptatta daliás termetét. Azokon 
az utolsó heteken bizony előfor-
dult, hogy a nagylány a sorba állí-
tott rabok között elment édesapja 
mellett. Évike! – szólt a fátyolos 
hang egy fogatlan, beesett arcból. 
A nővé érett lány döbbenten for-
dult hátra, és némán üvöltött fel 
benne: hol vagy édesapa? És ott 
állt előtte egy töpörödött halál-
raítélt.
1963. március 21-én Kádár János 
bejelentette az általános amnesz-

tiát, az erre vonatkozó törvényere-
jű rendeletet, miszerint kegyelmet 
kapnak mindazok, akik „a szemé-
lyi kultusz éveiben hatalmukkal 
visszaéltek”, akiket az „ellen-
forradalmi cselekmények” miatt 
elítéltek valamint akik 1957 és 63 
között követtek el államellenes 
bűncselekményt. 
Skorka Károly nem élte meg az 
amnesztiát. Felesége és lánya a 
Szabad Európa Rádióból tudta 
meg a hírt, ahol korábban sokszor 
hívták emigrált magyarok Ame-
rikába, de Skorka Károly mindig 
így reagált: nem vagyok bűnös, 
magyar vagyok, miért menekül-
jek? A foglárok nagy kérdése az 
volt, mit csináljanak a testtel. Az 
élőket elengedték, de a holttal 
nem tudtak mit kezdeni. A család 
kérte, hadd temessék el, de a 
rendszer ekkor is ellenállt. Skorka 
György, Károly öccse – aki jogász 
volt – addig járt a hatóságok 
nyakára, míg azok azzal a feltétel-
lel engedték a fehérvári temetést, 
hogy csak titokban hantolhatják 
el Skorka Károlyt. Skorka Györ-
gyöt mindezek után a hatalom 
nem hagyta nyugton, addig veg-
zálta, míg megállt a szíve. 
A városházán suttogták az em-
berek Ilonának, hogy meghozták 
a Karcsit. A titkos temetéskor 
százával járkáltak a sírok között 
az emberek, s valahogy a koporsó 
tompa koppanásakor megbillen-
tek a sapkák, kalapok a fejeken, s 
a fedetlen fők, a fekete kendők a 
föld felé fordultak. 
Aztán csend. Elkopott a név, csak 
Ilona és lánya, Éva csiszolgatta 
emlékét otthoni magányában. 
Varsányi (Wernigg) Ilona 1984-
ben elment férje után, előtte azt 
kérte, a sírjára eredeti nevét írják 
rá: Skorka Károlyné Wernigg 
Ilona. 
Skorka Éva egyedül maradt 
édesapja és édesanyja emlékével. 
Egyszer állami meghívót kapott, 
ahol minden meghívottnak vagy 
örökösének kiosztották a Hazá-
ért Érdemérmet, de a forradalmi 
újságíró meghívott lánya nem 
hallhatta Skorka Károly nevét. 
Az ünnepség végén ezt a választ 
adták Skorka Évának: a semmis-
ségi nyilvántartási okirat eltűnt. 
A következő székesfehérvári, me-
gyeházi ünnepségre újabb meg-
hívót kapott Éva, ahol felolvasták 
édesapja egyik versét, majd posz-
tumusz megkapta Skorka Károly 
a Hazáért Érdemérmet. 
Székesfehérvár polgármestere 
’56-os bronzérmet adott Skorka 
Károlynak 2016-ban, de azt már 
nem tudta a mozgásában korlá-
tozott Éva átvenni, ezért Altorjay 
András orvost kérte meg, hogy 
vegye át azt. 
A több mint fél évszázados 
csönd nem tört meg. Hallgat a 
város Skorka Károlyról, hallgat a 
Vörösmarty Társaság, hallgatnak 
az életben maradottak, hallgat a 
család. Még a sírhelykeresőben is 
csak a név van az adatok helyén. 
Egy ismerősöm mondta: pedig 
az ilyen emberek érdemelnek 
utcaneveket, helyette csend és 
egy dacos sír, Wernigg Ilona sírja, 
melynek fejrésze szembeáll a 
sorával, és éppen Skorka Károly 
hantja felé néz...



12 2017. április 12.FehérVár egyház

skoRka káRoly

Nagyheti gondolatok Prohászka püspökről

E képeslap őrzi Székesfehérvár megyés 
püspöke, Prohászka Ottokár emlékét, aki a 
huszadik század első évtizedeinek meghatá-
rozó egyénisége volt városunkban

A püspök Prohászka Ottokár, aki apostol és 
tanár Magyarországon – áll a kilencven éve 
elhunyt püspök síremlékén

A következő sorokat Skorka Károly jegyezte le a húszas évek 
végén. Írásai a Székesfehérvári Egyházmegye Új Fehérvár és 
Székesfehérvári Napló című lapjaiban jelentek meg. Az íráso-
kat Horváth Kálmán Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti 
című kötete is gondozta. Skorka Károly (1903–1963) újságíró 
volt, akinek írásaival Prohászka Ottokár püspökre emlékezünk, 
aki kilencven évvel ezelőtt április másodikán halt meg.

A püspök és a teremtett világ

Édesatyám Déli vasúti bognár volt a székes-
fehérvári műhelyben. Erdélyi származású. 
Tordán született, ahol a lakosság zöme unitárius. 
Édesanyám Gárdonyba való és római katolikus. 
Annak idején egyik sem akarta a másik ked-
véért elhagyni a hitét s így vegyes házasságban 
éltek. Így történt, hogy hat testvérem közül mi 
fiúk hárman unitáriusként, a három leány pedig 
katolikusként anyakönyveztettek. Benn a család-
ban soha sem volt egyenlőtlenség a kétféle vallás 
miatt, de ennek is megvolt a magyarázata, s ez a 
magyarázat: Prohászka Ottokár.
Azt hiszem tíz éves lehettem, amikor egy ízben 
édesapám a szokottnál sokkal későbben jött 
haza, s otthon elmesélte, hogy a nagy templom-
ban volt, ahol Prohászka Ottokárt hallgatta, 
aki ott tartotta konferenciabeszédét. Első ízben 
történt meg, hogy édesapám, aki eléggé szűksza-
vú és magának való ember volt, valami különös 
áradozással beszélt a püspökről, aki a szociális 
igazságoknak olyan mélységeiről szólt, hogy – 
amint ő maga mondta – nemcsak apámat, de 
mindenkit, aki a konferenciabeszédeit hallgatta, 
egy egészen rendkívüli élménygazdagsággal 
ajándékozta meg. – Bámulatos ember Prohászka 
Ottokár – mondotta akkor apám –, és én úgy ha-
tároztam, hogy te is fiam lelkileg föltétlenül az ő 
forrásából táplálkozzál: éppen úgy járj rendesen 
katolikus hittanra, mintha római katolikus vol-
nál. Szeretném is, hogy forma szerint katolikus 
légy, bár a püspök maga mondta, hogy kevésbé 
fontos a forma, mint a lényeg. Én valóban le- 
érettségizésemig katolikus hittanra jártam, s az 
unitárius vallást, amelyben születtem, valójában 
ma sem ismerem.
Otthon sokszor szó esett Prohászka Ottokárról. 
Édesapám gyakran idézett is belőle. Nem tudom 
melyik, de egyik könyve megvolt otthon, s olyan 
becsben állt, mint édesanyám imakönyve, amit 
még nagyanyjától kapott. (Ez az imakönyv ma 
tizenegy évvel édesanyám halála után, mint 
becses ereklye őrizetemben megvan.) Rendkívül 
kíváncsi voltam Prohászka Ottokárra, arra a 
férfiúra, aki ilyen rendkívüli hatású volt az én 
apámra. A gyermek számára a legkiválóbb férfiú 
mindig az édesapa. Először éreztem, hogy van 
nála kiválóbb is, és ez nem lehet más, mint Pro-
hászka Ottokár. Talán tizennégy éves lehettem, 
amikor első alkalommal magam is hallottam őt 
a székesfehérvári nagytemplom szószékéről, de 
vagy a téma magasröptűsége, vagy az az elfogó-
dottság, amely akkor egész valómat elöntötte, 
emlékezetem szerint nem gyakorolt rám maga 
a beszéd különösebb hatást. Úgy gondolom, ke-
véssel az érettségi előtt ért az a szerencse, hogy 
első ízben személyesen beszélhettem vele.
A Seregélyesi úton laktunk, s egyik délután az 
utcabeli pajtások lelkendezve rohantak be az ud-
varra, hogy itt sétál a Rácbánya felé Prohászka 
püspök. Azonnal kisiettem, s a lassan sétáló 
püspököt, aki teljesen egyedül haladt a bányá-
hoz vezető úton, hamarosan beértem. Tisz-
tességtudóan köszöntem neki, és két lépéssel 
mögötte maradtam. Jó harminc-negyven lépés 
után visszafordulva megkérdezte tőlem:
– Errefelé laktok, fiam?
Azt feleltem:
– Igen! Tanulás után úgy gondolom, sétálok egy 
kicsit.
– Igen – felelte –, az itteni gyermekeknek 
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nagyon jó ez a vadregényes bánya. Aztán mi 
szeretnél lenni?
Ezen még nem gondolkoztam. Valóban sohasem 
foglalkoztatott az a gondolat, hogy mi is legyen be-
lőlem. A kérdés, amit föltett Prohászka Ottokár, és 
ahogyan föltette, volt az első indítás bennem, hogy 
igen, mindenki valamiképpen keresi a kenyerét, 
s eljön az idő, amikor nekem is magamnak kell 
gondoskodnom a létfenntartásról.
– De elhallgattál! Vajon mire gondolsz most 
– nézett rám a püspök, s ekkor már a bánya 
bejáratához kaptattunk fölfelé s az orgonabokrok 
alatt egy csomó sárga kikirics virágzott. A püspök 
megáll, botjával megpiszkálta a bokor alját, s azt 
mondta:
– Tépj csak egyet ebből a szép sárga virágból!
Lehajoltam s négy-öt szálat leszakítottam a sárga ki-
kiricsből, átnyújtva azokat a püspöknek. Ő a botját 
a karjára fűzve egy ideig nézte a virágokat, azután 
az egyiknek a szirmait lassan tépdesni kezdte.
– Nézd csak ezt a virágot, milyen tökéletes 
konstrukció ez! Majd otthon szedjed szét, meglátod 
milyen bámulatos teremtőkészséggel van ez 
megalkotva! És folyton gondolkozzál: magától van 
ez vajon? Mindent, amit látunk, a parányi hangya, 
önmagában egy tökéletes egész. Amit nem is 
látunk, olyan parányi, az is tökéletes organizmus. 
Ugye, nem is kell tanulni arról, hogy van Isten, 
elég ha egy virágot széttépdes az ember és közben 
gondolkodik!?
Úgy emlékezem rá, a következő napokban otthon 
virágos kertünk hulló rózsáinak finoman erezett 
leveleit vizsgálgattam, s a tátika kis öblös virágát 
nézegettem, közben szakadatlanul a püspök sza-
vai jártak eszemben. Azt hittem, az a pár perces 
találkozás Prohászka Ottokárral elindítója volt 
annak a folyamatnak, hogy egészen más szemmel 
nézzem és lássam a teremtett világot, mint koráb-
ban. Töprengővé váltam, arra nem is gondolva, 
hogy más magyarázatot is lehet esetleg keresni 
arra a sokféle szépségre, a tökéletes alkotásokkal 
gazdag világra, minthogy van Isten, van valami 
emberi ésszel fölfoghatatlan természetfeletti 
erő, amely mindezt nemcsak létrehozza, hanem 
fönntartja és igazgatja is.

Színház és erkölcs

Életem további során, amikor az iskolát elvégezve, 
az egyházmegyei lap riportere lettem, igen érdekes 
körülmények között adódott alkalom arra, hogy 
szemtől-szembe álljak Prohászka Ottokárral. Az 
1919-es kommün idejét követő fajvédő politika 
erőteljes hullámveréseket okozott Székesfe-
hérvárott is. Megalakult az Ébredő Magyarok 
Egyesülete, és ezen belül időnként a zsidókkal 
szemben komolyabb kritikai megnyilvánulások 
mutatkoztak. Ez szükségképpen hatott rám is, 

mint fiatal emberre, aki nem sokkal előbb igen 
nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a lap 
akkori szerkesztője, Hajós József többek között a 
színházi kritika ellátását is rám bízta. Akkor Alapi 
Nándor, a későbbi országos hírű kamaratársulat 
igazgatója működött a városban, elég komoly 
erőkből összeverbuvált társulatával. Többek 
között Az asszony és a bábu c. színművet is 
műsorán tartotta, azt, amelynek egyik jeleneté-
ben a híres piktor aktot fest a darab hősnőjéről. 
Ez a hősnő véletlenül éppen zsidó volt, Mezei 
Máriának hívták. Ez a darab az én megítélésem 
szerint kevésbé volt beleilleszthető a forradalmi 
nehézségek után megújuló magyar élet erkölcsi 
rendjébe, hiszen a meztelenség illúzióját keltve 
kellett kiállani a színpadra a hősnőnek, amikor 
a modell szerepét játszotta. Ugyanakkor, amikor 
az ifjúság tekintélyes része erélyesen tiltakozott 
a darab műsoron tartása ellen, az újságban én 
magam is hangot adtam ennek a közfelfogásnak. 
Alapi Nándor felesége az akkori plébános, Csúcs 
István – jelenleg székesegyházi kanonok – nővére 
volt, s nyilván anyagi érdekeik védelmében föl-
keresték Prohászka Ottokárt, hogy a darab ellen 
az újságban is megmutatkozó támadást állítsa le. 
Egyik napon a déli órákban arra lettem figyelmes, 
hogy Hajós József főszerkesztő – aki az enyémmel 
szemben álló íróasztalnál dolgozott – felugrik az 
asztaltól, s térdet hajtva köszönti a belépő főpapot. 
Feltekintve munkámból akkor eszméltem rá, hogy 
maga Prohászka Ottokár lépett be a szerkesztő-
ségbe. – Mélyen meghajolva azonnal távoztam 
a nyomda felé vezető ajtón át, gondolva, hogy a 
püspöknek és a lap főszerkesztőjének valószínű-
leg olyan megbeszélnivalójuk van, ami rám nem 
tartozik. Ám percek múlva kiszólt értem Hajós 
József, hogy jöjjek csak be, mert a színházról van 
szó, és ennek ügyeit én intézem.
– Miért bántják kegyetek olyan szenvedélyesen 
Alapi Nándor színházát? – mondotta nekem 
a püspök. – Hiszen Alapi Nándor igen rendes 
katolikus ember! Örülni kell, hogy vannak ilyen 
férfiak, akik katolikusok és a színpadon, sőt a 
színpadi vezetés területén is helyt tudnak állni.
Akkor én röviden vázoltam a kifogásolt darab 
tartalmát, a szereplő színész kosztümjét, amely a 
meztelenség tökéletes illúzióját kelti, és megem-
lítettem, hogy a darab mondanivalója e jelenet 
nélkül sem sikkadna el. Maga a mondanivaló nem 
destruáló hatású.
– Kegyed ezt, amit most nekem mondott, közölte 
már Alapival is? – kérdezte most a püspök.
– Nem! – feleltem – Alapival én egyáltalán nem 
beszéltem!
– Helyes, akkor majd megmondom neki én, mert 
ilyen szempontokat nem szabad figyelmen kívül 
hagyni! Maga csak végezze a dolgát rendesen és bát-
ran! – A püspök ezután eltávozott. Erre a kérdésre 

soha senki vissza nem tért. A darabot, amit akkor 
a közönség kifogásolt, többé nem adták elő.

A püspök elköltözött

A harmadik és utolsó emlékem Prohászka 
Ottokárról a legmegrendítőbb és mindörökre 
felejthetetlen. Április másodikán, 1927-ben, kb. a 
déli háromnegyed egy és egy óra között, amikor az 
újság már teljesen kész volt, s a szerkesztőség már 
nem is tartózkodott benn, csak egyedül én, akinek 
az utolsó oldalak korrigálását kellett elvégeznem, 
hirtelen megszólalt a telefon, valami különös, 
riadt hosszú csengetéssel. Ma sem tudom miért, 
de ebben a pillanatban átfutott rajtam az érzés, 
hogy igen rendkívüli telefonüzenetről van szó. 
Emlékszem rá: vagy fél percig tartottam fülemen a 
kagylót, s hallgattam a hívó állomás három-négy-
szeres hallózását, mire képes voltam arra, hogy 
hangot is adjak, és visszaszóljak, hogy:
– Halló, itt Új Fehérvár, Székesfehérvár.
A lap első és második oldala azzal a szomorú 
szenzációval volt tele, amely akkor az egész ország 
sajtóját foglalkoztatta, hogy Prohászka Ottokár 
hirtelen rosszul lett konferenciabeszéde közben a 
budapesti Egyetemi templom szószékén, és súlyos 
agyvérzéssel a központi szemináriumban fekszik. 
Valamiképpen tudat alatt biztosan éreztem, hogy 
most a püspökről van szó, róla kíván mondani 
valamit az ismeretlen telefonáló. Szinte szugge-
rálni próbáltam, hogy ne még, ne még, ne szóljon 
még, mert az én számomra a nagy püspök addig 
él, amíg haláláról a hírt meg nem tudom. De már 
mondta is a hang a vezeték túlsó végen:
– Miután a püspökségen telefon nincs, az újság-
nak erre a megadott számára telefonálunk. Kérem, 
közölje az aulával, hogy Prohászka Ottokár 
püspök úr elköltözött... elköltözött.
Nem emlékszem rá, hogy tettem le a hallgatót, 
hogyan rohantam kifelé végig a Petőfi utcán, de 
azt tudtam, hogy szakadatlanul ez a szó dobolt az 
agyamban: elköltözött... elköltözött! A posta előtt 
felrémlett bennem a gondolat, hogy mindenek 
előtt az újságot kell leállítani. Visszaszaladtam a 
szerkesztőségbe, illetve a nyomdába, s ott Teszák 
Sándor, akkori mettőrrel212 közöltem, hogy a lap 
egész első oldalát töröljék, tördeljék át második 
oldallá, mert az első oldal egészen új anyagot kap.
– Szent Isten, csak nem halt meg a püspök? – kiál-
tották a nyomdászok, mintegy kórusban.
– De igen – feleltem én, s még odarohantam a 
telefonhoz s felcsengetve Bilkei Ferenc akkori 
felsővárosi plébánost, őt kértem meg, hogy a 
megrendítő esemény leírása elé vezércikket írjon. 
Bilkei Ferenc egy szót sem tudott szólni a hír halla-
tára, ezt én meg sem vártam, letettem a hallgatót s 
amúgy hajadonfőt futottam át a püspökségre. Már 
Mihály bácsi, a portás – mintha az arcomra lett 
volna írva a szomorú hír –, azzal fogadott:
– Meghalt ugye, meghalt? Kinyitotta az emeletre 
vezető ajtót, s az első ember, akivel a lépcsőház-
ban közöltem a hírt, dr. Potyondy Imre volt. Ép-
pen jött lefelé, s találkozásunk helyén pillanatok 
alatt zokogó apácák s az aulista papok serege 
gyűlt egybe. Mikor kifelé mentem, az áprilisi szél 
a belvárosi házakon fekete lobogókat lengetett 
és zúgtak-zengtek a város összes harangjai. Alig 
tudtam eljutni a szerkesztőségig, ismeretlen 
emberek állítottak meg, hogy élő szóval is hallják 
a hihetetlent: valóban nincs többé Prohászka 
Ottokár.
Egy kicsit mintha bántotta volna hiúságomat, 
hogy a nagy esemény hírét bár velem egy időben, 
de mások is tudták már. Később értesültem róla, 
hogy a postahivatalok útján spontán elhatáro-
zásból az ország legkisebb falujában is egyszerre 
futott szét a hír:
– A nagy püspök meghalt!
Mire a szerkesztőségbe értem, már három 
munkatárs is dolgozott az első oldal „anyagán”, s 
a nyomdászok szedték Bilkei Ferenc vezércikkét:
– Leesett a mi fejünk koronája!
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Húsvéti liturgiák
Április 13., nagycsütörtök
10 óra, székesegyház: nagycsütör-
töki olajszentelési mise
18 óra, székesegyház: nagycsütör-
töki utolsó vacsora emlékmise
Április 14., nagypéntek
15 óra, Palotai úti kálvária: Szé-
kesfehérvár város keresztútja
18 óra, székesegyház: nagypénte-
ki szertartás
Április 15., nagyszombat
19 óra, székesegyház: nagyszom-
bati feltámadási szertartás és 
szentmise
Április 16., húsvétvasárnap
10.30, székesegyház: húsvétvasár-
napi ünnepi szentmise
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Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus Karitász elnöke

A gondoskodás megfizethetetlen

lászló-takács kRisztina

Rekord mennyiségű adományt gyűjtött idén a 
Katolikus Karitász, múlt héten pénteken pedig 
az Öreghegyi Plébánián ezeket az élelmiszercso-
magokat átadták azoknak a családoknak, akiknek 
segítségre, támogatásra van szükségük. Húsvét 
kapujában is felmerül a kérdés: áldozatot jelent-e 
adni, és hogyan tudunk jól adni? Spányi Antal 
megyés püspök, a Katolikus Karitász elnöke szerint 
a karitatív szolgálat nem egy választható lehetőség, 
hanem az egyházhoz alapvetően hozzá tartozik. Ha 
az egyház ezt a területet elhagyná, akkor önmagát 
tagadná meg, és Krisztustól szakadna el.

Mit gondol, mi eredményezte azt, hogy idén 
rekord mennyiségű adomány gyűlt össze?
Biztos múlik a kommunikáción is, de 
azt gondolom, a siker kulcsa az lehe-
tett, hogy – minden borúlátás ellené-
re – az emberek egy részének több a 
pénze, és ebből többet tudnak adni. És 
hála Istennek, tudják, hogy adni is kell, 
nem maguknak kell mindent megtar-
tani. Ugyanakkor azt látom, hogy az 
egyházban egy olyan partnert látnak, 
akiben megbízhatnak. Így történt, hogy 
idén összeadtak százkilencvenezer 
kilogramm élelmiszert, ami hatalmas 
mennyiség! Nagyon érdekes, mintha 
azt a régi-régi egyházi tanítás igazságát 
látnánk ma is, ami azt mondja: a gaz-
dagoknak a többlete a szegényeknek a 
hiánya. Az Isten nekem adta a lehetősé-
get, hogy adhassak, a másiknak pedig 
az elfogadás, a hála kegyelmét.
Talán az lenne a normális, hogy az adako-
zás, a többlet átadása teljesen természete-
sen beépülne a háztartások mindennapi 
rutinjába. Annak idején Prohászka püspök 
volt, aki divatba hozta az adományozást a 
tehetős családok körében.
Prohászka az első volt Magyarországon, 
aki az adományozást intézményesíte-
ni próbálta. Ő fordította le magyarra 
azokat a pápai szociális enciklikákat, 

„Az a tiéd, amit oda tudsz adni”

amelyek a társadalmi feszültségekre, 
a szegénységre és a gazdagoknak a 
lehetőségeire hívják fel a figyelmet. De 
azt hiszem, az adás képessége mindig 
is megvolt a jó szándékú emberekben.
Mi a tapasztalat? Az igazán vagyonos 
emberek is jótékonykodnak?
Mi nem tartunk számon ilyen adatokat, 
a jótékonykodás sokszor névtelenül 
zajlik. De az a tapasztalat, hogy a 
középréteg ad legtöbbet, azok, akik 
tisztességben meg tudnak élni, de akad 

még valamennyi, amit továbbadhatnak. 
De van olyan is, aki abból a kevésből 
ad, amije van. Én olyan családban 
nőttem, fel, amelyik nem volt jómódú, 
a szüleim az 1950-es években nem 
kaphattak a végzettségüknek megfelelő 
munkát. A mi sorsunk is olyan volt, 
mint nagyon sok magyar család sorsa, 

nehézségekkel, nélkülözésekkel. De 
arra emlékszem, hogy vasárnap a na-
gyobb testvéreimnek mindig ki kellett 
vinni a néhány házzal odébb lakó, 
nehéz sorban élő özvegyasszonynak az 
ebédet. Nem volt ez könnyű feladat, 
mert a néni nemcsak szegény volt, de 
nem is tudott magáról úgy gondos-
kodni, ahogy kellett volna: rendetlen-
ség volt, kellemetlen levegő. Mégis 
természetes volt, hogy gondoskodunk 
azokról, akik rászorulnak a segítségre, 
mert annyi azért van, amit meg tudunk 
osztani. A régi szegény emberek – gon-

doljunk csak Arany János költeményei-
re – sem hagyták a koldust éhesen.
Az áldozat szépségét talán egymás segítésé-
ben lehet megtalálni. Közhely, mégis olyan 
könnyen elfelejtjük, hogy milyen jó adni.
Régen nagy dolog volt, ha valaki banán-
hoz jutott a zöldségesnél. Mindig ment 
a trükközés: „Egy kiló helyett adjon 
másfelet, betegnek viszem!” Állt a 
kilométeres sor, aztán amikor elfo-
gyott a banán, mehettek banán nélkül 
haza azok is, akik előtte órákig sorban 

álltak. Ha banánhoz jutottál, akkor 
viszont eldönthetted, hogy megeszed 
egyedül egy sötét sarokba bújva, tömöd 
magadba, hogy minél hamarabb bent 
legyen, nehogy valaki meglássa és 
kérjen belőle, vagy odaadod a felét, 
esetleg a harmadát valakinek, kóstolja 
meg ő is. Nem adhatok mindenkinek, 

de megoszthatom valakivel. Ekkor 
aztán szépen, nyugodtan leülhetünk, 
megehetjük. Ekkor te is örülsz, meg a 
másik is, és már nemcsak a banánnak, 
hanem annak is, hogy a barátod is örül, 
és ennek te vagy az oka. Az a tiéd, amit 
oda tudsz adni. Amit az ember nem tud 
odaadni, annak a rabjává válik.
Az egyháznak van egy szigorú erkölcsi 
rendje, és van az ember, aki nem biztos, 
hogy ezt a rendet el szeretné fogadni. Van 
határa a segítségnek?
A régi világban, az Ószövetség vilá-
gában az számított testvérnek, akivel 
ugyanabban hittek. Annak, akivel 
egy közösségbe járok, kötelességem 
segíteni, aki viszont „idegen”, az vessen 
magára. Így van ez ma például a  
muszlim világban. Jézus volt az első, 
aki nyitott, és hovatartozástól függet-
lenül hirdette a szeretetet, parancsba 
adva mások segítését. Nekünk nem azt 
kell nézni, hogy mit hisz vagy mit nem 
hisz valaki, hanem azt, hogy bajban 
van-e vagy nincs. „Ha ellenséged sza-
mara összerogy a teher alatt, akkor ne 
menj el mellette, hanem segíts neki!” – 
olvassuk a Bibliában.
Nem könnyű eldönteni, ki van bajban, és 
azt sem, hogyan segítünk jól.
Alaptézis, hogy ha valaki éhezik, 
annak nem halat kell adni, hanem 
meg kell tanítani halászni, mert akkor 
megoldottam az életét. Erre nagyon 
szép példákkal találkoztam a magam 
életében is. Volt egy nagyon rendes, 
tisztességes ismerősöm, aki valahogy 
sohasem jött ki a fizetéséből, és mindig 
jött, hogy kölcsönkérjen. Persze az em-
ber ad, láttam, hogy nem rosszra költi 
el a pénzt. De egy idő után elkezdtem 
a megoldáson gondolkodni. Kiderült, 
hogy egy állami gondozottról van szó, 
aki nem tudta, hogyan kell főzni, mert 

az intézetben odatették elé a kész ételt. 
Amikor például a kisgyereke megkí-
vánta a szilvás gombócot, elmentek a 
boltba, és vásároltak egy zacskó mirelit 
gombócot, és így tettek minden étellel. 
Amikor sikerült odatenni mellé egy ön-
kéntes „pótnagymamát”, egy nyugdíjas 
pedagógust, akkor fölismerte és elfogad-
ta, hogy másképpen is lehet, hogy jóval 
olcsóbban meg lehet ugyanezeket az 
ételeket főzni. Megtanulta az életvezetés 
különböző praktikáit, és kiderült, hogy 
így már kijönnek a havi fizetéséből. 
Soha többé nem kért pénzt, mert meg-
tanulta beosztani. Hálát adtunk érte, 
hogy sikerült megtanítani „halászni”, 
vagyis önmagáról gondoskodni. Azóta 
is tudom, mi van vele, és látom, hogy 
tökéletesen működik a családja. Fontos 
dolog, hogy nem az a szegény, aki magát 
annak mondja, nem azon kell feltétlenül 
segíteni, aki tartja a markát, hanem aki 
igazán rászorul – ezt meg kell nézni. A 
Karitásznak egyik feladata, hogy kör-
nyezettanulmányt végezzen, és felmérje, 
mire van valójában szükség.  
Szép példa erre a fajta segítésre a vetőmag-
program.
Az embereket másféle látásmódhoz 
segítjük. Nemcsak egy adott problémát 
oldunk meg, hanem eggyel tovább is 
tudunk lépni. Nem azt mondom, hogy 
vesd el a magot, majd aztán szedd le 
nyáron a zöldbabot, hanem megmuta-
tom neki, hogy látod, ezt így is lehet, és 
ha okos vagy, akkor jövőre már tudsz 
magadon segíteni.  Az egyházmegyé-
ben több millió forintot fordítunk 
arra, hogy vetőmagokat vásároljunk, 
és átadjuk olyan családoknak, akikkel 
utána kapcsolatban vagyunk, és 
segítjük őket a kiskert kialakításában, 
abban, hogy hosszú távon is gyümöl-
csöt hozzon az elvetett mag.

Negyven család vehetett át 
élelmiszercsomagot

Nagyszabású húsvéti adományosztást 
szervezett kedden délután rászoruló 
családoknak a Szegényeket Támogató 
Alapítvány (SZETA), Székesfehérvár 
önkormányzata, az Alba Fehérvár Pueb-
la Plus kosárlabdacsapata valamint az 
Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata. 
Összesen negyven mélyszegénységben 
élő család vehetett át tartósélelmi-
szer-csomagot, a kosárlabdázók és 
a kézilabdázók pedig autogramot és 
ajándékot osztottak a gyerekeknek.

Az adományozás legegyszerűbb módja 
a telefonhívás: a Katolikus Karitász 
1356-os adományvonalának hívásával 
ötszáz forint támogatást adhatunk a 
rászorulóknak!
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
01:00 Hírek
01:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hírek
02:05 Hangoskönyv
03:00 Hírek
03:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
04:00 Hírek
04:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
05:00 Hírek
05:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Szabadidő – hétvégi 

ajánlatok a könnyed és 
hasznos kikapcsolódáshoz

08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Schéda Zoltán 
11:10 Délelőtti körkép
11:40 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális – hírösszefoglaló
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Jóban-Rockban. 

Műsorvezetők: Bokányi Zsolt 
és Heiter Dávid Tamás

17:10 Esti műsorajánló
17:20 A Fehérvár TV és az 

FMC.hu ajánlója
17:30 Aktuális – hírmagazin
17:50 Sport
18:10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19:10 Áldás, békesség – 

református magazinműsor
20:10 Koktél – színes hírek, 

színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása
23:00 Hírek
23:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

01:00 Hírek
01:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

02:00 Hírek
02:05 Mindentudás Egyeteme
03:00 Hírek
03:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

04.00 Hírek
04:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

05:00 Hírek
05:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

06.00 A héten történt. Heti 
hírmagazin Romhányi 
Anikó szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

08:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

08:10 Műsorvezető: Schéda Zoltán
 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, névnapok, 
programok

11:10 Munkavédelem, avagy 
hogyan tisztíts ablakot 
papucsban? Vendég: Bartók 
Adrienn és Galántai Gergely

12:10 Műsorvezető: Cseke András
17:10 A Seuso-történet nyomában. 

Látrányi Viktória műsora 
18.10 Koktél – színes hírek, 

színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

20:00 Mindentudás Egyeteme
21.00 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

22:00 Hírek
22:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

23:00 Hírek
23:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

01:00 Hírek
01:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Cseke András

02:00 Hírek
02:05 Mindentudás Egyeteme
03:00 Hírek
03:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

04.00 Hírek
04:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

05.00 Hírek
05:05 Vörösmarty kocka (ismétlés)
06:00 Hírek
06:05 A héten történt. Heti 

hírmagazin Palkó Zsuzsa 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

08:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

08:10 Aktualitások és 
érdekességek. Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:10 Mits Márton műsora
12:10 Műsorvezető: Cseke András 
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatika. Műsorvezető: 
Németh Gábor, Barabás 
Ferenc. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

17:10 Húsvét
18.10 Biblia
19.00 Hírek
19:05 Koktél – színes hírek, 

színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

20:00 Hírek
21:05 Mindentudás Egyeteme
22:00 Hírek
22:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

23:00 Hírek
23:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

2017. 4. 15. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

01.00 Hírek 
01:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Cseke András 

02:00 Hírek
02:05 Mindentudás Egyeteme
03:00 Hírek
03:05 Válogatás Sasvári 

Csilla műsoraiból
04:00 Hírek
04:05 Válogatás Sasvári 

Csilla műsoraiból
05:00 Hírek
05:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

06:00 Hírek
06:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

07:00 Hírek
07:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

08:00 Hírek
08:05 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Benne: félóránként friss hírek, 
horoszkóp, kalendárium, 
közlekedés, aktuális, a 
húsvéthoz kötődő témák

12:10 Műsorvezető: Gemeiner Lajos
17.05 A Seuso-történet nyomában. 

Látrányi Viktória műsora
18:10 Koktél – színes hírek, színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával (ismétlés)

20:00 Mindentudás Egyeteme
21:00 Hírek
21:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

22:00 Hírek
22:05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

23.00 Hírek
23.05 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Németh Gábor

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt nap 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

01.00 Hírek 
01:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Gemeiner Lajos 

02:00 Mindentudás Egyeteme
03:00 Hírek
03:05 Válogatás Sasvári 

Csilla műsoraiból
04:00 Hírek
04:05 Válogatás Sasvári 

Csilla műsoraiból
05:00 Hírek
05:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Szerkesztő: 
Schéda Zoltán

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08:10 Beszélgetés a családról
08:40 A nap témája: hogyan 

heverjük ki a húsvéti 
ünnepet?

09:10 Vendég: Tornyai 
Gábor plébános

09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:00 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt 
11:10 Délelőtti körkép 
11:40 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális – hírmagazin
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Térnyerő, vakolat – 

építkezők magazinja. 
Vendég: Puska József

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető: Németh Gábor
16:10 Diákkedd
17:10 Esti műsorajánló
17:20 A Fehérvár TV és az 

FMC.hu ajánlója
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Vörösmarty kocka
18:40 A Fehérvár Médiacentrum 

műsorajánlója
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes beszélgetések 

Sasvári Csillával 
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű
23.00 Hangoskönyv

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
01.00 Hírek 
01:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02.00 Hírek 
02:05 Hangoskönyv
03.00 Hírek 
03:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
04.00 Hírek 
04:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
05.00 Hírek 
05:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Kultúra
08:40 A nap témája
09:10 Civilmagazin
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Fogadóóra
10:50 A nap témája
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép 
11:40 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális – hírösszefoglaló
12:20 Edédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
13:40 A nap témája
14:10 Hangvilla/Itt élünk – 

magazinműsor
15:10 Protokoll – magazinműsor 
16:00 Műsorvezető: Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp – 

magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 A Fehérvár TV és az 

FMC.hu ajánlója
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
17:50 Sport
18:10 Motorsport – magazinműsor
19:10 A pszichológus válaszol 
20:10 Koktél – színes beszélgetések 

Sasvári Csillával
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22.10 Hangoskönyv
23.00 Hírek
23.05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
01:00 Hírek
01:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hírek
02:05 Hangoskönyv: Kurt 

Vonnegut: Bajnokok reggelije
03:00 Hírek
03:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
04:00 Hírek
04:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
05:00 Hírek
05:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08:10 Életmód
08:40 A nap témája
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
11:40 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális – hírösszefoglaló
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

magazinműsor
13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol – 

egészségügyi magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Németh Gábor
16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 A Fehérvár TV és az 

FMC.hu ajánlata
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
17:50 Sport
18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi vetélkedő
20:10  Koktél – színes beszélgetések 

Sasvári Csillával
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme
23.00 Hírek
23.10 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból

Húsvéti hangverseny és tojáskeresés
Programok április 14-től 23-ig

szaBó petRa

Április 15.
Fehérvár Ink II.
19 óra, Fezen Klub
A tetoválás és a zene kerül kerül reflektorfénybe Székesfe-
hérváron. Több tetoválóstúdió is bemutatkozik.

Április 18.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Gregor Károly: 20 év 8 hónap az autizmussal – Gregor 
Zolika története című előadása.

Feltettem magamban, hazámat szolgálom
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Kákics zenekar 

‚
56-os műsora.

Április 19.
Húsvéti hangverseny
19.30, Szent Sebestyén-templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadása. A kon-
certen Haydn A teremtés című oratóriumát hallhatják az 
érdeklődők.

Április 23.
Húsvéti nagyvecsernye
19 óra, Jézus szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus húsvéti koncertje. A kon-
cert különlegessége, hogy a húsvéti nagyvecsernye eredeti 
formában kerül előadásra. Vendég: a Liszt Ferenc Zene-
akadémia Egyházzenei Tanszakának tanárai és növendé-
kei. További információk: Zemlényi Katica (20 952 7521).

Gyereksarok

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

Floralia képzőművészeti pályázat
A Szent István Király Múzeum képzőművészeti pályázatot 
hirdet a 41. Floralia tavaszköszöntő ünnep alkalmából. A pá-
lyázat témája: az ókori Római Birodalom és Pannónia. Leadási 
határidő: április 21. 
Pályázati feltételek: a pályázatokat festészet és grafika, kol-
lázs és digitális képzőművészeti technikák kategóriában várják.

Alkotói kategóriák:
Általános iskola – felső osztályos diákfestészet, grafika
Középiskolás, gimnazista diákfestészet, grafika
Amatőr művészek festészet, grafika 

A pályázó kategóriánként egy pályaművet adhat be. Az alko-
tások mérete maximum 100x70 cm lehet. A pályázatra jelent-
kezni a bencze.orsolya@szikm.hu e-mail-címen lehet, tárgy- 
megjelöléssel: Floralia képzőművészeti pályázat, valamint az 
alkotó neve. Az e-mail szövegében kérik feltüntetni a pályamű 
kategóriáját és tervezett méretét. Általános iskola, középiskola 
és gimnázium esetén az iskola és az osztály megnevezését is 
jelöljék. A pályázatra készült alkotásokat nyitvatartási időben 
a Szent István Király Múzeum Rendház kiállítóhelyén várják 
(8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.). Az alkotó nevét, kategóri-
áját, telefonszámát (lehetőség szerint e-mail-címét) és a mű 
címét a pályamű hátoldalára fel kell jegyezni. Az alkotásokat 
kiállításra kész formában várják, akasztóval ellátva. A zsűrizés-
re április 25-én kerül sor, melynek eredményét kategóriánként 
április 26-án 14 órakor teszik közzé. Az eredmények a www.
szikm.hu oldalon és a Szent István Király Múzeum közösségi 
oldalán is megtekinthetők lesznek.

Mesék Európából rajzpályázat
Mesés körutazásra vár minden olvasni és rajzolni szerető iskolást a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és Könyvtár. A mesék a világ különböző tájairól származ-
nak. Az idei állomás Niger. A mese: A szavanna legokosabb állata, amihez egy rö-
vid feladatlap is tartozik, mely elérhető az intézmény weboldalán. Az alkotásokat 
a művelődési ház könyvtárában annak nyitvatartási idejében lehet leadni, vagy 
postacímére elküldeni (Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület, 
8000 Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.) április 21-ig. A/4-es méretű fekvő vagy álló 
helyzetű rajzlapon vagy más nem törékeny, nem szóródó anyagon bármely 
technikával készült alkotással (vízfesték, tempera, filctoll, stb.) lehet jelentkezni. 
Egy pályázó csak egy művel képviseltetheti magát. A rajzok elejére rá kell írni az 
alkotó nevét, életkorát, a rajz hátoldalára pedig a következő adatokat: a mű címe, 
az alkotó címe, e-mail-címe, telefonszáma, az iskola neve és címe. Érdeklődni 
lehet: 22 501 160, konyvtar@ggmuvhaz.hu.

Nagypénteki hímestojásfestés
Április 14. 15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozásvezetők: Zsovák Klára, Gelencsér Julianna, Sevella Zsuzsanna és Gonda 
Emma. A festésre szánt, előzőleg kifújt vagy megfőzött tojásokat mindenki vigye 
magával. Bővebb információ: Komendó Gabriella (gabriellakomendo@fejermmk.
hu, 30 955 1742).

Húsvéti tojáskereső verseny
Április 15. 15 óra, Zichy liget
A tojásgyűjtés, élő zene és gyerek–szülő-játékok mellett elhangzik a húsvét igazi 
üzenete. A 2-12 éves gyerekeket várják. A tojásvadászat öt különböző korosztályban 
zajlik majd, több mint hétezer műanyag tojásban elrejtett cukorkát kereshetnek meg 
a gyermekek a parkban. A rendezvény ingyenes, de regisztrációköteles. A játéksza-
bályok és a regisztrációs felület az egyesület honlapján (www.kke.hu) találhatók.

Húsvéti családi nap
Április 16. 14 óra, Koronás Park
Kézműveskedés, tojásfestés, nyuszisimogató és családi játékok várják a családokat.

Húsvéti táncház
Április 16. 17 óra, Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás, melynek során húsvéti díszeket készíthetnek az 
érdeklődők
18 óra: népi gyermekjátszó
19.30: táncházi mulatság, zenél a Galiba zenekar.

Tojásgurító verseny, játékok hímes tojásokkal
Április 17. 14 óra, Királypark
A fiúkat, lányokat közös játékra várják. A játékokat Berta József és Bertáné Beviz 
Ágnes vezeti.
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés   

 Műsorvezető: Schéda 
Zoltán. Vendég: 
Ludvig Roland

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Cselló-maraton 3. rész
21:20 Arany 200 – emlékezés 

Arany Jánosra
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

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

Kiemelt ajánlatunk: április 15. 20:10 VIII. Fehérvári Versünnep – döntő

2017. 4. 15. SZOMBAT

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

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05 Lélek született
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés
 Műsorvezető: Novák Rita. 

Vendég: Molnár Tamás
11:20 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás. Vendég: 
Mészáros Attila

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Nagy Zoltán 

Péter. Vendég: Brájer Éva
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Portrék a Királykúton – 

Bokányi Zsolt zenész, 
rádiós műsorvezető

13:40 Fehérvári beszélgetések – 
költségvetés – ismétlés 

 Műsorvezető: Dávid 
Renáta. Vendég: 
Farkas László

14:05 Gorsium Együttes
14:40 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Nagy Zoltán 

Péter. Vendég: Viza Attila
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba Fehérvár KC – 

Debrecen kézilabda-
mérkőzés közvetítése 
felvételről 

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:35 Szécsi Pál-emlékest
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Nagy Zoltán 

Péter. Vendég: Földi Zoltán
18:30 Nagyszombati szentmise
 Élő közvetítés a Szent 

István-bazilikából
20:10 VIII. Fehérvári 

Versünnep – döntő 
23:00 Hírek 
23:05 Képes hírek

2017. 4. 16. VASÁRNAP 2017. 4. 17. HÉTFŐ 2017. 4. 18. KEDD 2017. 4. 19. SZERDA 2017. 4. 20. CSÜTÖRTÖK 2017. 4. 21. PÉNTEK

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

07:00 Hírek – ismétlés  
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés  
10:05 Fény-szín-harmónia
10:20 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Wéhli 

Regős Dóra. Vendég: 
Deák Lajosné

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

költségvetés – ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Östör Annamária

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Dávid 

Renáta. Vendég: 
Horváth Miklós Csaba

12:40 Hírek 
12:45 Vértes vitéz – Vizi László 

Tamás előadása
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:10 Szeretni kell – Makk 

Károly 90 éves
14:40 Fehérvári beszélgetések – 

költségvetés – ismétlés 
 Műsorvezető: Novák 

Rita. Vendég: Dienesné 
Fluck Györgyi

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Videoton – Mezőkövesd 

labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

17:10 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések – 
költségvetés – ismétlés 

 Műsorvezető: Szabó 
Miklós Bence. Vendég: 
Szigli István

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Misztrál-koncert
20:50 Nagyszombati 

szentmise – ism. 
22:30 A hét hírei 
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Misztrál-koncert
11:20 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár 
– Sopron labdarúgó-
mérkőzés közvetítése 
felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Schéda 
Zoltán. Vendég: 
Bácskai Gergely

17:00 A szomszéd vár 
– ismétlés 

17:30 Filmválogatás a Fehérvár 
TV archívumából

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Herzog Csilla

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Hírek
19:05 Filmválogatás a Fehérvár 

TV archívumából
 Benne: Mese habbal
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Körmend – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Hírek
22:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek 
10:05 Filmválogatás a Fehérvár 

TV archívumából
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Herzog Csilla

17:00 Filmválogatás a Fehérvár 
TV archívumából

 Benne: Mese habbal
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán. Vendég: 
Svarda Csaba

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 A DÖNTÉS – Esti 

beszélgetések
21:10 Portrék a Királykúton 
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Schéda 
Zoltán. Vendég: 
Svarda Csaba

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

Szilvia. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsanna

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Cselló-maraton a 

Vörösmarty Színházban
20:50 Cselló-maraton 1. rész   
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Schéda 
Szilvia. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsanna

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Zoltán. Vendég: 
Ludvig Roland

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Cselló-maraton 2. rész
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

Látogatható kiállításokA Barátság mozi műsora
Testről és lélekről
Április 14. 20 óra
Magyar játékfilm.

Kincsem
Április 17. 16 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Stefan Zweig: Búcsú Európától
Április 15. 20 óra, április 18. 18 óra
Feliratos osztrák-német-francia 
filmdráma.

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

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000  
Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a  
tulajdonát képező 7329 hrsz-ú ingatlanon található Székesfehérvár, 
Sóstói Kilátó kilátótornyának távközlési célú bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálko-
dási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2. iro-
dában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 
8-12 óra között.

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 18., kedd 12 óra.

Húsvéti kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
A Kreatív Foltvarró Műhely bemutatko-
zása. Április 22-ig látogatható.

Mesés állatkert
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Különböző horgolt állatkák. Megtekint-
hető április 25-ig.

A Kondor-kör kiállítása
A Szabadművelődés Háza
A tárlat április 28-ig látogatható.

Meditáció
Öreghegyi Közösségi Ház
Az ART műhely kiállítása. Megtekinthe-
tő április 30-ig.

III. Ünnepi rajz- és esszépályázat a ma-
gyar zászló és címer megünneplésére
Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épülete
Válogatás a beérkezett pályaművekből. 
Megtekinthető április 30-ig.

Én, József Attila, itt vagyok!
Művészetek Háza
Polyák Ildikó textilművész kiállítása. 
Megtekinthető április 30-ig.

Hangzások
Pelikán Galéria

Menedék
Április 14. és 15. 18 óra, április 
18. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai élet-
rajzi dráma.

Nyuszi suli – Az aranytojás őrzői
Április 15. 16 óra, április 17. 
14.30
Magyarul beszélő német családi 
animációs film.

Bauer István festőművész tárlata. Meg-
tekinthető május 5-ig.

Tájak, színek, érzések
A Szabadművelődés Háza
Szabó Katalin Erika kiállítása. Megte-
kinthető május 14-ig.

A Döntés
Csók István Képtár
A kiállítás Somogyi Győző 127 festmé-
nyét valamint Párkányi Raab Péter 66 
fotógrafikáját, fény-, tér- és illatins-
tallációját vonultatja fel. Május 20-ig 
látogatható.

Fejedelmi kincsek
Szent István Király Múzeum Rendház, 
Díszterem
Erdélyi tallérgyűjtemény. Megtekinthető 
június 30-ig.

Pompeji – Élet és halál a Vezúv árnyé-
kában
Gorsium Régészeti Park
A tárlat bemutatja az egykor virágzó 
város katasztrófáját, az ott élt emberek 
életét, mindennapjait, kikapcsoló-
dási szokásait, a gladiátorok világát. 
A kiállítás – melynek törzsanyaga 
a romváros feltárásának anyagát 
őrző Nápolyi Régészeti Múzeumból 
érkezett Magyarországra – Gorsium 
látogatóközpontjában augusztus 20-ig 
lesz látogatható.
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Múlt heti rejtvényünk megfejtései aktualitásokhoz illetve a közelgő húsvéthoz 
kapcsolódtak. Április másodikán rendszerint kékbe öltözik a város, kék fénnyel 
festik meg a színház és a Magyar Király Szálló épületét. Milyen eseményhez 
kapcsolódik ez a program? A választ az első megfejtésben találhatták: autizmus 
világnapja.
Nagyhét az elcsendesedés, Krisztus gyászolásának ideje, ezért nagycsütörtökön 
a harangok is „Rómába mennek”. Mivel helyettesítik idén a harangszót? A helyes 
válasz ez volt: kereplő helyettesíti a bazilika harangját.
Itt a tavasz, a nyugdíjasok sem tétlenkednek. Nem először történik, hogy ön-
kéntes idős emberek a város egyik közterületét kitakarítják, rendbe szedik. Egy 
ilyen önkéntes munkavégzésről lapunkban is beszámoltunk. Hol takarítottak a 

fehérvári nyugdíjasok? Aki jól töltötte ki a rejtvényt, jó választ kapott: a Nyitra 
ABC környékét.
Most sem lesz másképp, olyan témákat rejtettünk el a rejtvényben, melyek meg-
találhatók újságunk hasábjain is. 
Hétvégén lezárult a Versünnep, idén is győztest hirdettek. Ki lett az idei Versün-
nep nyertese? Az első megfejtés az ő nevét rejti.
Új kiállítással gazdagodott Székesfehérvár: a Fejedelmi kincsek című tárlatot a napok-
ban nyitották meg. Hol látható a kiállítás? A második megfejtésből megtudhatják.
Húsvét legszebb, leggazdagabb liturgiája a katolikus egyházban a feltámadási 
szentmise, amit hagyományosan húsvét vasárnapot megelőző este tartanak. A 
harmadik megfejtésből kiderül, hogy milyen szertartással kezdődik a szentmise.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Ez a történet is, mint általában a többi 
kis írásom, előbb visszavisz a múltba, 
hogy láthasd a jelent, és megértsed a 
jövőt. A történet Arad vármegyében 
kezdődik, merthogy akkoriban odatar-
tozott Fiskút. Nagyanyám szülőfaluja. 
Ne keresd  ezen a néven a térképen, 
mert azóta már Temesfűzkút a neve. 
Nem volt ez nagy település régebben 
sem, mint ahogy most sem az. Talán 
csak tíz utcányi, amiben 1895-ben már 
zömében románok, néhány család 
német, és talán ötven fő magyar 
lakott. Békében megfértek egymással, 
beszélték egymás nyelvét, és ismerték 
egymás kultúráját. Katolikus, görög 
katolikus, és néhány görögkeleti orto-
dox élte itt a mindennapjait.  
Pajtás Pál, módos magyar gazdának 
számított annak idején a faluban.  
Sok, Moldáviából menekült román-
nak adott munkát a földjein. Felesé-
gével és két lányával élt boldogan, 
mígnem egy szép nyári napon, a 
gabonabetakarítást követően Pál az 
utolsó zsák búzát, szokás szerint, a  
napszámos lányok nyakába szórta. 
Körbe-körbe forgott az udvar köze-
pén, vállán a nehéz zsákkal. Aztán 
elterült, és nem mozdult többé. Kiadá 
a lelkét, és megtért a Teremtőhöz. 
Pál gazda felesége, meg a két lánya, 
a temetést követő rokoni torzsal-
kodás után igencsak szegénysorba 
került. Olyan szegénysorba, hogy a 
két lányt az anyjuk cselédnek adta. 
Mondván, így legalább nem halnak 
éhen. A lányok már jól beszélték 
mindhárom nyelvet, mire Temesvárra, 
a közeli nagyvárosba kerültek, egy 
jómódú magyar családhoz. Előbb csak 
a gyerekekre kellett felügyelniük, 
németre, románra tanítani őket, és 
a házimunkát ellátniuk. Aztán úgy 
adódott, hogy a család szűkölködött 
kétkezi munkásokban, így a két lány 
a Temesvár környéki ültetvényükre 
került. Mariskára és Juliskára kemény 
munka várt. Csülleng ültetvényeken 
dolgoztatták őket. A munka dandárja 
a levelek leszedésével kezdődött. 
Ilyenkor Temesváron és a környező 
falvakban, valamint a munkások-
tól begyűjtött és hordókban tárolt 
vizeletet kádakba öntötték. Hatalmas 
kádakban, a vizeletben erjesztették a 
festőcsülleng levelét. A kék festékkel 
nemcsak szövetet festettek, hanem a 
drága indigó importját is igyekeztek 
minimálisra csökkenteni. Jó üzletnek 
számított ez akkoriban. Bár a rothadó 
növények, és az állott vizelet szaga 
miatt a csüllengeseket és a  kelme-
festőket általában nem kedvelték, 
hanem nagy ívben elkerülték, mert a 

vizeletszag  beleivódott a ruhákba, és 
még talán a bőrükbe is.   
Gyerekkoromban, amikor a Szabad-
ságharcos úton lévő régi kékfestőgyár 
mellett  elmentünk, akkor ugyanezt az 
„illatot” éreztük. Akkoriban sötétkék 
színű víz folyt a gyár melletti nyitott 
malomcsatornában. Majd ez a szép 
kék színű víz, keveredett a vágóhíd 
vértől vörös, bűzös vízével. A vágóhíd 
utáni nyitott csatornához gyakran 
kijártunk. Akkor ott, csak egy nagy 
rét volt, fácánokkal meg nyulakkal. 
Azok nem érdekeltek bennünket, csak 
a büdös vizű árok, amiből a Lakócsai 
bácsinak, az Ady Endre utcai díszha-
lasnak szedtük az árok iszapjából a 
csővájó férgeket (tubifexet) combig 
vízben állva. Egy maréknyit, tíz forin-
tért.  Aztán a nyár végére a tubifexért  
kapott pénzből   vettünk egy vilá-
goskék „Pajtás” biciklit. Később, hol 
pénzre, hol díszhalakra, volt, amikor 
akváriumra cseréltük a férgeket.  
A történet sokévnyi ugrással foly-
tatódik. A város műszaki osztályán 
dolgoztam, mint főelőadó, műszaki 
ellenőr.  Keresgéltem egy tervdo-
kumentációt a szekrényben, és a 
kezembe akadt egy dosszié. Feld-
mayer István székesfehérvári kékfestő 
gyárának a tervei. Órákig lapozgattam 
és tanulmányoztam a terveket, amiket 
akkoriban kézzel rajzoltak, de olyan 
precízséggel, hogy az szinte művészi 
alkotás volt.  A homlokzat dísztégla-
burkolata darabonként megszámol-
ható a papíron, a mintázatot pedig 
sortörésekkel, és más-más színűre 
égetett téglákból alkották meg.  A 
rajzon a téglák egyenként színezve. 
Szóval az egy csoda volt számomra. 
Máig sajnálom, hogy azt a dossziét 
nem csórtam el. Sajnos, én ilyesmihez  
„hülye” voltam mindig. Olyan helyre 
tettem a szekrénybe, hogy gyorsan 
hozzáférjek.  Amikor volt egy kis 
szabadidőm, akkor a kezembe vettem, 
lapozgattam, és gyönyörködtem a 
tervekben. Persze ez csak arra volt jó, 
hogy rájöjjek, semmit nem tudunk, 
sem a szakmánkról, sem a világról.  
Aztán eszembe jutott a nagymama 
meséje, a Temesvár környéki hatalmas 
csülleng földekről, ahová dolgozni 
jártak. Mondtam is a kollégáknak.
— Aki tudja, mi az a csülleng, annak 
fizetek egy sört a „Belesben”!
Mondanom sem kell, megmaradt a 
sör ára.  
Ma már nem termesztik a csüllenget, 
hanem szintetikus és környezetszeny-
nyező anyagokkal kékítik a szövetet, 
meg az indigót is.
Használnak még egyáltalán indigót? 

BaRtal kláRi

Balajthy FeRenc

Krisztus

Kereszt súlyától megroggyan a lába,
De viszi terhét búsan, szótlanul
S hogy Veronika kendőjét kínálja,
Csak testi kín az, miért könnye hull.

Ismeri sorsát. Önként megy elébe
S míg hívja, várja fenn a Golgota,
Egy pillanatra sem  villan eszébe,
Hogy érdemes-e értünk halnia.

A NAGY FA ÁRNYÉKÁBAN
(Földkerülő vitorlásverseny)

 
Küzdelmek tajték vizén indult el a hajós,
S a szeretet hullámain megérkezett. –
Nem maradt a világnak semmivel sem adós,
Földkerülő napok lettek a gyöngyszemek.

Szelek és vizek igaz barátja Fa Nándor,
Emberből géppé vált – és újra ember lett!
Kilépett árnyékából az űrkori vándor –
S elhordta álma elől az összes hegyet.

Ha kihunyt a fény, megállt az idő is várva,
Csillagok vitték, mutatták a helyes utat,
S hajnalra fölfeszülhetett a szivárványra!

Csülleng
nehReR gyöRgy

Ha valakinek nincs miért félnie 
az önjelölt, agresszív irodalmi 
kánonképzők utólagos támadá-
saitól, az Wass Albert életművét 
nyelvi és stilisztikai szempont-
ból a legrangosabbak közé 
sorolja. A Wass Albert felolvasó-
maraton résztvevőinek elköte-
lezettsége indította el bennem 
ezeket a gondolatokat, de az ide 
tartozó múlt szomorú eseményei 
is  eszembe jutottak.
Mikor az elmúlt huszonöt évben 
a Kárpát-medence és a diaszpó-
ra magyarságának körében 
valamelyik írónk olvasottsága és 
népszerűsége jóval az átlag fölé 
emelkedett, akkor az illető költő 
vagy író életműve egészpályás 
letámadás célpontjává vált. Így 
volt ez Márai Sándor és Wass 
Albert, de Nyírő József eseté-
ben is. Márainál ez egy kicsit 
nehezebben ment, azonban 
az erdélyi irodalmat kiválóan 
ismerő irodalomtörténészek is 
– félve a a presztizsüket érintő 
esetleges támadásoktól – Wasst 
és Nyírőt a Tamási Áron és Mak-
kai Sándor utáni, úgynevezett 
lektűr kategóriába sorolták.
Tamási Áron hosszú éveken 
keresztül legújabb novelláit és 
regényrészleteit először Nyírő 
Józsefnek mutatta meg. Apai 
nagyapám Nyírő barátjaként 
ennek sokszor szem- és fültanúja 
volt. Tanáremberként Trianon 
után Koós Károly „kiáltó szavára” 
sokadmagával részt vállalt Erdély 
szellemi újjáépítésében. Az Erdé-
lyi Magyar Néppárt egyik alapító 
tagjaként Bethlen Istvánt tartotta 
a legnagyobb magyar politikus-
nak. A „kis magyar világban” éle-
tének volt olyan szakasza, amikor 
közvetlenül szolgálhatta. 

Nyírő József katolikus pap, 
Wass Albert a kolozsvári 
református egyházmegye világi 
főgondnoka volt. Ők is kölcsö-
nös tiszteletben és megbecsü-
lésben éltek a környezetükben 
jelenlévő más vallások, nem-
zetek és etnikumok tagjaival. 
Wass Albert a második világ-
háború végén egy koncepciós 
népbírósági per áldozata lett. 
Amerikába emigrált, és ott is 
halt meg. Magyarországra még 
a rendszerváltozás után sem 
tehette be a lábát. Nyírő József 
hosszú unszolás után csak azért 
maradt a soproni országgyűlés 
tagja, hogy az erdélyi ügyeknek 
legyen „legalább egy embernyi 
képviselete”. Spanyolországban 
halt meg. Súlyos hibát követtek 
el azok, akik erdélyi újrateme-
tését egy önkormányzati vá-
lasztás politikai kampányának 
részévé tették. 
Valamikor egy „százhatvan- 
nyolcas formátumú” hetilapban 
egy dalnok, több opusculum 
szerzője etnogiccsnek nevez-
te Wass Albert írásait. Aztán 
jóval később, egy kevésbé 
inspirált pillanatban azt hitte, 
hogy lehet más a politika, és 
a parlamenti padsorokban 
találta magát. De hamar rájött, 
hogy nem lehet, és felmondott. 
Talán azért is, mert nem volt 
az oráció nagymestere. Azóta 
újra a soft-skriblerek számát 
szaporítja, teljesen érzéketlen 
minősítésére már kevesen em-
lékezhetnek. 
De szerte a nagyvilágban, ahol 
csak magyarok élnek, immár tíz 
éve Wass Albert emlékére mű-
veiből huszonnégy órás felolva-
sómaratonokat tartanak.

Egy felolvasómaraton margójára
lukácsy józseF 

Merész, ki hajóval tengert egyedül futhat, 
De akkor győz csak, ha önmagát is legyőzi,
S mint a Fa, árnya alatt, kelő magot őriz.
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Tiszta forrás – a kezdet és a cél

„Élhetünk szomszédokként, de mindenki a saját házában!”
A Krisztusom, kívüled nincs kihez fordul-
nom című textilmű előtt az alkotó, Szekeres 
Erzsébet

A kereszténység békességét mutatja a textilbe szőtt Nagyboldogasszony imánk előtt álló evan-
gélikus püspökhelyettes, Bencze András és a katolikus püspöki irodaigazgató, Ugrits Tamás

Abdessamad Belhaj az iszlám tanulmányok szakterületén 
szerzett doktori fokozatot a rabati V. Mohammed Egyetemen, 
majd egy második PhD-t politika- és társadalomtudományi 
területen a Leuveni Katolikus Egyetemen. Jelenleg az MTA-
SZTE vallási kultúra kutatócsoport tagja, a Leuveni Katolikus 
Egyetemen az újonnan létrehozott Kortárs iszlám tanszék 
munkatársa, a Finn Akadémia tudományos munkatársa és 
vendégelőadó a Strasbourgi Egyetemen valamint a brüsszeli 
Saint-Louis Egyetemen.

nagy zoltán péteR

lászló-takács kRisztina

Szekeres Erzsébet kilenc éve állított ki Székes-
fehérváron a Szent István Művelődési Házban, 
akkor Az Árpád-házi szentek üzenete címmel 
nyújtott át csokrot. A Benedek-díjas textilmű-
vész idén a reformáció emlékéve alkalmából 
kapott megbízást.

Abdessamad Belhaj Az iszlám és a kereszténység: kihívások és 
válaszok címmel tartott előadást a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban. Szerinte a migráció problémája csak akkor 
fog megoldódni, ha az iszlám képes lesz depolitizálódni.

A társadalomtudós huszonöt éve kutatja a vallás 
és a történelem kapcsolatát, amelyből kiderül, 
hogy míg a vallás az önmérsékletre tanít, addig a 
különböző politikai erők az indulatokra építe-
nek és az érzelmek hullámain próbálnak érvényt 
szerezni akaratuknak. Gond akkor van, amikor 
a vallás eszköze lesz a politikának, ahogy az az 
iszlám világban tapasztalható.

Miért másodrendűek a keresztények?

Abdessamad Belhaj előadásának elején a korai 
iszlám és a kereszténység találkozásának főbb 
eseményeit mutatta be. Tudni kell, hogy az 
iszlám Jézust saját prófétájaként tartja számon, 
ami önmagában nem jelentene fegyvertényt, az 
viszont a muszlimok számára elfogadhatatlan, 
ha valaki nem a számukra igaz hitet jelentő 
vallást gyakorolja. A két vallás kapcsolatának 
alapjai 632-re nyúlnak vissza, amikor Moha-
med próféta felhívta a muszlim területeken 
élő keresztények egy csoportját, hogy térjenek 
meg, ők viszont ragaszkodtak hitükhöz. Ekkor 
életbe lépett egy ősi törzsi gyakorlat, misze-
rint kölcsönösen kiátkozzák egymást, és Isten 
dönti el, kinek van igaza. A sikeres hódítás a 
muszlimoknak azt jelentette – és jelenti a mai 
napig – hogy nekik van igazuk, nem a kereszté-
nyeknek, tehát Isten az ő oldalukon áll. Így aki 
a meghódított területen nem tér meg és életben 
marad, csak alávetett, másodrangú állampol-
gárként élhet. A keresztények úgynevezett 
dhimma státusza a hétköznapokban azt jelenti, 
hogy nem építhetnek új templomot, megkülön-
böztető ruhában kell járniuk, nem hordhatnak 
maguknál fegyvert, nem vállalhatnak vezető 
szerepet, és egy keresztény háza nem lehet ma-
gasabb egy muszliménál. Vagyis teljes kiszol-
gáltatottsággal jár. 
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Az iszlám és a kereszténység kapcsolata egy arab társadalomtudós szemével

A Szent Korona Galéria kiállítását 
áthatja a tisztaság, az egyszerűség. A 
textilművész úgy játszik a szövet-
tel, gyöngyökkel, hogy a rohanó 
ember belepihen a látványba. A 
falak szőttesei ősidők óta szület-
nek, de Szekeres Erzsébet alkotásai 
visszanyúlnak a gyökerekhez, és a 
legnemesebb, legtisztább módon 
emelik fel a lelket. Ahogy ötszáz éve 
kísérletet tettek a reformerek, hogy 
a vallást visszaalakítsák az eredeti, 
krisztusi formára, úgy tett hatásos 
próbát Szekeres Erzsébet a tiszta 
forrás megtalálásában. 
Zsúfolásig megtelt a galéria a kiállítás-
megnyitón, ami a reformáció jegyében 
tárta ki kapuit, a kiállítás házigazdája 
és megnyitója mégis Spányi Antal ka-
tolikus megyés püspök volt, s e tény 
ékes bizonyítéka a különböző keresz-
tény felekezetek összefogásának. 
„Igyekeztem azt a  tisztaságot visszaadni 
műveimmel, amit a reformáció is elindí-
tott annak idején.” – mondta Szekeres 
Erzsébet, akinek több mint negyven 
évnyi munka áll a háta mögött. 

Egy eléggé zűrzavaros korban ez a 
kiállítás arra mutat rá, hogy mi is a 
tiszta forrás, és a teljes keresztény-
ségnek küzdenie kell azért a tiszta 
forrásért. Ezt már Köntös László, a 
Dunántúli Református Egyházközség 

lelkészi főjegyzője mondta a kiállítás 
megnyitójakor a Fehérvár Televízió 
kérdésére. 
A Tiszta forrás című kiállítás május 
19-ig tekinthető meg a Szent Korona 
Galériában.

A történelem során azonban voltak olyan 
időszakok, amikor szükség volt a keresztény 
értelmiségre, mert a hódítások ugyan sikeresek 

voltak, de a közigazgatás működtetéséhez, a 
tudományok megismeréséhez és alkalmazá-
sához tanult főkre volt szükség. A kilence-
dik században például a bagdadi Bölcsesség 
házában szinte minden tudós keresztény volt. 
A hasznos keresztényeket nem bántották, 
azonban társadalmi krízis esetén törvényszerű-
en a tömeg első reakciója, hogy a kisebbségek 
ellen fordul – ez a jellemző ma is. A középkori 
keresztes hadjáratok kétségtelenül könyörtelen 
módszerei és az Európából érkező gyarma-
tosítók sem javítottak a történelem során a 
kereszténységhez fűződő érzelmeken. Azóta él 
az iszlám világban az az összeesküvés-elmélet, 
miszerint a keresztény misszionáriusok, az 
orientalisták és a gyarmatosítók együttes célja, 
hogy a muszlim világot gazdaságilag és mentá-
lisan tönkretegyék. Nagy különbség azonban, 
hogy míg a hódítók motivációja vallási volt, a 
gyarmatosítók gazdasági érdekből foglaltak el 
területeket, és képesek voltak együttműködni a 
muszlimokkal.

A migráció az arab országokat is sújtja

„A marokkói egyetemen néhány éve húszan 
végeztek informatikusként, évekig képezték őket 
állami pénzen, majd jött egy kanadai delegáció, és 
elcsábította mind a húsz informatikust Kanadába.” 
– említette példaként Abdessamad Belhaj, de 
hozzátette, hogy ugyanígy hiány van jól képzett 
szakmunkásokból is. Mindeközben Belgium-
ban például a migránsok nyolcvankilenc száza-
léka állami ellátásra, segélyre szorul. A társa-
dalomtudós a brüsszeli Saint-Louis Egyetemen 
muszlim diákokat tanít, és azt tapasztalja, hogy 
a többségük érzi a problémát és változást akar, 
de a különböző társadalmi, politikai erők mégis 
képesek a többség érzelmeit a nyugati társada-
lom ellen hangolni. A társadalomtudós szerint 
a legnagyobb baj, hogy a Koránnak nincsen kri-
tikai olvasata, vagyis szó szerint értelmeznek 
egy olyan írást, amit a mainál sokkal erőszako-
sabb társadalomban írtak, és a célja valójában 
a törvények lefektetése, ezzel a társadalmi 
feszültségek mérséklése volt.
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Pletykálkodnak...

Igazi örömjátékot kínál a darab a benne szereplő színészeknek

szaBó Miklós Bence

Neil Simon Pletykák című bohózatát mutatta be 
a Vörösmarty Színház. A darab az évad utolsó 
nagyszínházi bemutatója. A krimibe hajló 
önfeledt komédiázás igazi örömjátékot kínál a 
társulat művészeinek.

Négy előkelő házaspár érkezik 
egy házassági évfordulóra, a házi-
gazdák azonban nincsenek sehol. 

Európa, édes hazám

Vívódások és álmok a menekülttáborban. Kerkay Rita, Derzsi János és Kozáry Ferenc a főpróbán.

látRányi viktóRia

Magyarországi ősbemutatónak adott otthont 
Székesfehérvár. Tömöry Péter kortárs író Európa, 
édes hazám című színművét Szabó K. István 
állította színre a Pelikán Kamaraszínházban. Az 
előadás a Vörösmarty Színház és az Aradi Kama-
raszínház koprodukciójában készült.

A nyolcvanas évek végén, a ki-
lencvenes évek elején járunk. A 
történet alapját az Európa határain 
belüli migrációs válság adja. Finom 
lélekrajzokon keresztül ismerhetjük 
meg a német menekülttábor hőseink 
történeteit, vívódásait, álmait. 
„Mindig kényes ügy a színpadon 
az álomábrázolás, remélem sikerült 
izgalmasan megjeleníteni. Ezek belső 
történések. Van az előadásnak egy 
realista színe, és van egy szürrealista 
dimenziója. Ezt a kettőt próbáltuk úgy 
variálni, hogy a valóságban mindig ott 
legyen egy kis álom, és az álomban ott 
vicsorogjon vissza a valóság. A díszlet 
is ezt a bizonytalanságot tükrözi. Maga 
ez a tér tágul és ez a zárka, amiben 
benne vannak, képes az alakváltásra és 
a tágulásra, így belelátunk egy kicsit a 
szereplők tudatába is.” – fogalmazott 
Szabó K. István rendező. 
Tömöry Péter 1991-ben írta a mű-
vet. A történet alapját adta, hogy 
1989-ben emigrált Kolozsvárról 
Németországba, itt néhány napot 
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menekülttáborban töltött. A szerző 
Fehérváron járt a darab sajtópró-
báján. „Én az előadást, ha műfajilag 
kellene meghatároznom – és miért ne 
tenném – poétikus előadásnak tartom, 
úgy, ahogy a szövegemet is annak tar-
tottam annak idején. Érzelmi síkra viszi 
az egész problémakört, de a mai napig is 
állítom, hogy ez csak így megközelíthető: 
emberileg.” – emelte ki Tömöry Péter. 

A dráma szól a várakozás gyötrelme-
iről, s arról is, hogy milyen, amikor 
az ember hátrahagyja korábbi, fel-
épített életét, elvág minden szálat, s 
egy másik országban próbál új életet 
kezdeni. 
„Mindegyik szereplő egy megviselt 
történelmi ember, átgázolt rajtuk a 
történelem. Az én részemről Kowalsky 
szerepében ez a háború és a válto-

zások. Ezek az emberek lázálmukból 
megpróbálnak élni, túlélni, megélni, 
de közben a múltat nem lehet csak 
úgy ledobni, hordozza mindegyik 
magával.” – mondta el Derzsi János, 
aki a színműben a menekülttábor 
gondnokát, a porosz Kowalskyt ala-
kítja. Az előadás szereplői: Kerkay 
Rita, Kozáry Ferenc, Derzsi János és 
Tapasztó Ernő.

A vendégek fantáziája elszabadul, 
szárnyra kelnek a feltételezésekre 
alapozott találgatások – ez adja 
az alapját a pletykáknak. Az 
előadást Szikora János rendez-
te, aki nem először nyúlt Niel 
Simon-darabhoz. A Fehérváron 
most elkészült Pletykáknak pedig 
nemcsak rendezője, de látvány-
tervezője is Szikora János, aki úgy 
véli, nagyon fontos a precizitás és 
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a feszes tempó ebben a bohózat-
ban. 
A darabot szombaton mutatták be 
a teátrumban. Az évad utolsó nagy-
színházi produkcióját áprilisban 
többször is műsorra tűzik. Szerep-
lők: Kiss Diána Magdolna, Soltész 
Rita, Varga Mária, Váradi Eszter 
Sára, Závodszky Noémi, Egyed At-
tila, Kelemen István, Keller János, 
Kuna Károly, Lábodi Ádám.
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Tündérkert ezüstjei

A rendház kiállítóterme méltó helyszíne a fejedelmi kincsek tárlatának

A tárlat különlegességei az eredeti erdélyi verőtövek

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja sokat tett azért, hogy a gyűjtemény hazánkat 
gazdagítsa

vakleR lajos

Megnyílt a Fejedelmi kincsek – Erdélyi tallérok 
című kiállítás a Szent István Király Múzeumban. 
A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja 
keretében a Nemzeti Múzeum közreműködé-
sével bemutatott tárlaton a 220 darabból álló 
tallérgyűjtemény mellett erdélyi aranypénze-
ket, verőtöveket és fegyvereket csodálhat meg 
a látogató.

Kulcsár Mihály igazgató kiemelke-
dően fontosnak tartja, hogy újra 
rangos tárlatnak adhat otthont 
a Szent István Király Múzeum: 
„Rendházunk díszterme olyan nívós 
leletanyagok otthona, melyek nagy ér-
deklődésre tartanak számot. A Seuso-, 
a seregélyesi és a nagyszentmiklósi 
kincseket is itt mutattuk be. Ebbe a 
sorba illeszkedik a Fejedelmi kincsek 
című tárlat is.”
A megnyitón Tóth Csaba, a kiállítás 
kurátora hangsúlyozta a tárlat 
egyedülálló történeti értékét: „A 
Tündérkert ezüstje a 16-17. századi 
erdélyi fejedelmek pénzeiből álló tal-
lérgyűjtemény. Ezek mögött hatalmas, 
százötven éven átívelő, megannyi 
csodálatos történet van, melyek Erdély 
aranykorát idézik.”
Cser-Palkovics András köszöntő-
jében elismerésének adott hangot, 
hogy a szakemberek munkájának 
eredményeként újra rangos tárlattal 
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gazdagodott a város: „Ez egy igazi 
szakmai összefogás, amiben szívesen 
segít a város, hiszen ezek a kiállítások 
bizonyítják: az embereket igenis meg 
lehet szólítani az igényes művészetek-

kel, legyenek akár fehérváriak, Fejér 
megyeiek vagy idelátogató vendégek.”

A kiállítás június 30-ig tekinthető meg 
a Szent István Király Múzeumban.
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
•	 Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Tavaszünnep Gorsiumban

Floralia forgataga újra várja a látogatókat április utolsó hétvégéjén Gorsiumban

látRányi viktóRia

Ismét lesz Floralia a táci Gorsium Régészeti 
Parkban. A kétnapos rendezvényen valódi ka-
valkád várja a látogatókat: császári bevonulás, 
gladiátorjáték, korhű felvonulás, római lako-
ma, ókori témájú gyermekjátékok és kézműves 
vásár, gladiátoriskola, római kori esküvő. Az 
ókori színházban ezúttal a Békétlenek című 
alvilági komédia lesz majd látható. Április 
29-én és április 30-án is megtekinthető lesz 
a nemrégiben nyílt Pompeji – Élet és halál a 
Vezúv árnyékában című kiállítás.

Flora a virágok, a virágzás, a 
természet istennője volt az antik 
Rómában. Hozzá kapcsolódik 
a Floralia, a megújulás ünnepe, 
ami a rómaiak egyik legnagyobb 
örömnapja volt: Flora temploma 
felszentelésének ünnepén köszön-
tötték a tavaszt. Ezeken az ün-
nepségeken színészek, táncosok, 
cirkuszi játékok szórakoztatták az 
embereket. 
Mindezt megtapasztalhatják 
majd az érdeklődők április utolsó 
hétvégéjén, hiszen életre kel a 
történelem Gorsiumban. A prog-
ramok mindkét napon tíz órakor 
kezdődnek. Vannak ismétlődő 
elemek, amelyek szombaton és 
vasárnap is láthatók lesznek. Így 
például tizenegy órától Septimius 
Severus császár 202. évi látogatása 
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Gorsiumban. A csatatéren negyed 
kettőkor egy kora római csataje-
lenet elevenedik meg, fél kettőtől 
pedig ókori menyegzőre invitálják 
a látogatókat a színháztérben. 
Szakvezetést is tartanak tizen-
három és tizenhét órai kezdettel 
a régészeti park területén. Fél 
háromkor és négy órakor a Békétle-
nek című alvilági komédia látható 
a színháztérben. Arisztophanész A 
békák című darabja nyomán Matuz 
János rendezte a komédiát. Az 
előadásban közreműködnek Keller 
János és Kelemen István színművé-
szek, fehérvári diákszínjátszók és a 
Szabad Színház művészei. 
Emellett a látogatók elleshetik és 
ki is próbálhatják a kézművesség 
fortélyait vagy az ókori társasjá-
tékokat. A Szent István Király 
Múzeum közreműködésével a régé-
szetben alkalmazott technológiákat 
is bemutatják, így quadrocopter- 
és talajradar-bemutató várja az 
érdeklődőket. S mindez csak rövid 
ízelítő a programkavalkádból. 
Mindkét napon tíz és tizennyolc 
óra között kétóránként tárlatveze-
tést tartanak a Pompeji-kiállításon, 
amin elővételi jeggyel lehet részt 
venni. A jegyek már kaphatók a 
múzeum Fő utcai épületében, a 
Székesfehérvári Tourinformnál 
valamit Gorsiumban. 
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Egészségnapot rendeztek a hajléktalanoknak Támogatás a kórháznak

Wéhli Regős DóRa

gáspáR péteR, látRányi viktóRia

Negyed évszázada segíti a fehérvári hajlékta-
lanok mindennapjait a Kríziskezelő Központ. 
Székesfehérváron háromszázötven-négyszáz 
ember él fedél nélkül. A legtöbben közülük 
hajléktalanszállókon, anyaotthonban vagy 
úgynevezett kiléptetőlakásban húzzák meg 
magukat, de még mindig több mint százan az 
utcán alszanak. Nemrégiben egészségnapot 
rendeztek hajléktalanoknak.

A programok között reggeli torna, 
tüdőszűrés, ingyenes látásvizsgálat, 
vércukor-, vérnyomás- és kolesz-

Megújult a Fejér Megyei Szent György Kórház fiziko-
terápiás részlege. Az ALCOA Alapítvány negyvenötezer 
dolláros támogatásából új eszközöket vásároltak az osztály 
számára. Huszonöt-harminc éves gépeket cserélt most le a 
kórház, így több betegen tudnak ezentúl segíteni.

A kórház és az alapítvány több mint két 
évtizede ápol jó kapcsolatot. Az alapítvány 
ezalatt több mint egymillió dolláros támo-
gatást nyújtott az intézménynek. 
„A támogatásnak a kezdetektől fogva ugyanaz 
a célja: az ALCOA szeretne valamit visszaadni 
annak a városnak, amitől oly sok mindent 
kapott.” – fogalmazott Katus István, az 
Arconic-Köfém Kft. vezérigazgatója. 
Ebben az évben a Reumatológia osztály és 
Központi Fizioterápiás Centruma fejleszté-
sét sikerült megvalósítani a támogatásnak 
köszönhetően, amit jelképesen a kórház 
főigazgatója vett át, aki köszönetét fejezte 
ki. Csernavölgyi István főigazgató arról is 
beszélt, hogy mindez azt is jelzi: a vállalat 
fontosnak tartja a társadalmi felelős-
ségvállalást, így ilyen és ehhez hasonló 
eszközökkel segíti évek óta az egészségügyi 
intézményt, ezzel is lehetővé téve a színvo-
nalas betegellátást. 
A fizikoterápiás részlegen a krónikus 
fájdalommal küzdő betegeken segítenek. 
A gyógykezeléseket többnyire gerincbete-
gek, porckorongsérvvel küzdők és ízületi 
betegek veszik igénybe. Pulai Judit osztály-
vezető főorvos ismertette, hogy a Központi 
Fizikoterápián 2016-ban közel százhatvan-
ötezer beteget láttak el, az elvégzett kezelé-
sek száma közel nyolcszázezer volt.A tüdőszűrőbusz előtt várakozók száma is mutatta, hogy az egészségnap mindenki számára fontos
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terinszint-mérés valamint ingye-
nes fodrászat is szerepelt, míg az 
ÁNTSZ munkatársai a fertőzések 
veszélyeiről beszélgettek a résztve-
vőkkel. 
„Most véget ért a teajárat, így nehezeb-
ben érjük el az utcai embereket, de a jó 
idő nekünk kedvez, nem lesz fagyhalál. 
Ez nagy könnyebbség, de azért így is 
kijárnak a szolgálat munkatársai az 
emberekhez.” – mondta el a központ 
vezetője, Zsabka Attila. 
Az esemény iránt nagy volt az 
érdeklődés. Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok 

elmondta, hogy a hajléktalanoknak 
rendezett egészségnapon a Humán 
Szolgáltató Intézettel együtt-
működve elvégzik az általános 
szűrővizsgálatokat is a vércukor- és 
vérnyomásméréstől a koleszte-
rinszint-mérésig. Hozzátette, hogy 
sokan vártak a tüdőszűrésre is, 
aminek elvégzésére a Máltai Sze-
retetszolgálat buszában nyújtottak 
lehetőséget. A programok között 
egy kis mozgásra is jutott idő. A 
testet és a lelket átmozgató zenés 
tornára a központ dolgozói is 
beálltak.
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Fehérvár 500
Új utazási sorozat az fmc.hu-n

Barna Béla nem retten vissza a magasságoktól... ...és bátran fejest ugrik a mélybe

lászló-takács kRisztina

Fehérvár 500 címmel új rovat indul az fmc.hu 
online magazinunkban. Egy olyan utazási rovat 
lesz ez, amelyben – ahogy arra a rovatcím is 
utal – a város ötszáz kilométeres körzetében 
található érdekes utazási célpontokat mutatja 
be a szerző, az országosan ismert turisztikai 
szakíró, Barna Béla. Az úti célok sora igen 
változatos, hiszen az ötszáz kilométerbe belefér 
akár a horvát tengerpart, akár Erdély hegyei, 
akár Csehország, de a magyar Alföld egy-egy 
érdekes szeglete is.
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P I H E N J E N  H É V Í Z E N
A  H U N G U E S T  H O T E L S  S Z Á L L O D Á I B A N
É S  F I Z E S S E N  S Z É P  K Á R T YÁ V A L !

INFORMÁCIÓ / SZOBAFOGLALÁS: 
Tel.:  06 (83) 341 - 580   •   06 (83) 341 - 074   •   06 (83) 342 - 895
hotelpanorama@hunguesthotels.hu  •  hotelhelios@hunguesthotels.hu
www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu  •  www.hotelhelios.hunguesthotels.hu

ÜNNEPI HOSSZÚ HÉTVÉGÉK
(MAJÁLIS, PÜNKÖSD)
3 éjszaka szállás félpanzióval, fürdőzéssel,                           
üdvözlőitallal, frissítő masszázssal (20’)
46 900 Ft-tól / fő / 3 éj

A szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Az árak tájékoztató jellegűek és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. (500 Ft / fő / éj)
Mindkét szálloda SZÉP kártya elfogadóhely.

A Hévízi-tó csodálatos látványa, a sokszínű 
természet, a város szervezett, egész éves 
programjai, a szállodáink barátságos 
személyzete és a 200 éves tradicionális hévízi 
gyógykúrák teszik felejthetetlenné pihenését.

n HUNGUEST HOTEL PANORÁMA***SUPERIOR

11 900 Ft-tól / fő / éj
n HUNGUEST HOTEL HELIOS***SUPERIOR

12 900 Ft-tól / fő / éj
Érvényes: 2017.06.15-ig (kivéve ünnepi és kiemelt napok),         
min. 2 éj foglalása esetén. Visszavonásig érvényes!

HÉVÍZI FELTÖLTŐDÉS

A célpontok is változatosak lesznek: 
ajánlunk hétvégi kirándulásra is bőséges 
látnivalót nyújtó kisvárosokat, lesz sokféle 
túratippünk családoknak. Bemutatunk 
eldugott kis kirándulóhelyeket hazai 
hegységeinkben, fürdőhelyeket kisgyerme-
kes fehérvári családoknak vagy felvidé-
ki, esetleg osztrák sziklákat magányos 
utazóknak.
Rovatunkban igyekszünk nemcsak a 
túlzottan ismert turisztikai desztinációkat 
bemutatni, hanem a titkos tippeket is. És 
ami a legfontosabb: csakis és kizárólag 

olyan helyeket, ahol az fmc.hu munkatár-
sa, Barna Béla megfordult.
A turisztikai szakíróról tudni kell, hogy 
a Szegedi Tudományegyetemen végzett 
földrajz-kommunikáció szakon. Több 
mint hetven országban fordult meg, és 
már gimnazistaként az évszázados múltra 
visszatekintő Turista Magazin munkatársa 
volt. Jelenleg is több országos turisztikai 
lap munkatársa, több könyvet is írt utazás 
témában – legutóbb az Alacsony-Tátra tú-
rakalauz és a Tematikus utak Szlovákiában 
című könyve került ki a boltok polcaira.

Tanítványaitól és barátaitól tanári pályáján 
ragadt rá a Csámborgó név. Ez a név 
fejezi ki leginkább, hogy a világ bármely 
pontján – Fehérváron, Szegeden, a mátrai 
és a bükki tetőkön, a felvidéki és erdélyi 
sziklákon, a mediterrán mészköveken és 
az Alpesek világában – ugyanolyan szíve-
sen csámborog. A csámborgás azt jelenti: 
bejárja a környező világ eldugott, kellemes 
kis túrahelyeit, közben ír és fotóz, hogy 
a fehérváriaknak bemutassa mindezt, és 
tippeket adjon, hová is utazzanak el akár a 
következő hétvégén.



26 2017. április 12.FehérVár állásPiac

szaBó petRa 

Ünnepélyes oklevélátadással zárult az a pálya-
orientációs képzési program, melyet a város 
támogatásával szerveztek fehérvári iskolákból 
jelentkezett pedagógusoknak. Az országban 
egyedülálló, a diákok pályaválasztását segítő 
szoftvercsomagot fejlesztettek ki.

Negyvenöt pedagógus szerzett 
képesítést az országban egyedülálló, 
pályaválasztást segítő szoftvercsomag 
használatára. Ők ezentúl a középis-
kolásokat segíthetik abban, miként 
válasszanak szakmát. A teszt segítsé-
gével az is kiderül, hogy személyisé-
gük alapján milyen munkahely lenne 
nekik megfelelő. A tanárokat és a 
résztvevő iskolák igazgatóit a város-
házán köszöntötte a polgármester. 
A szoftver az ember és pálya ténye-
zőit veszi számba – mint például 
a képességek, a vérmérséklet, a 

Új pályaorientációs szoftver
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Horoszkóp
április 13. – április 19.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Legyen óvatos a munkahelyén minden tekintetben, 
mert a tény, hogy nem tud előre haladni, nem jelenti 
azt, hogy nem hibázhat! Az anyagiak tekintetében 
is legyen körültekintő, ne adjon kölcsön, és bánjon 
megfontoltan a pénzével!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mámorosan jó kedve lesz egész héten. Ugyanakkor 
állandóan jön-megy, mint aki nem találja a helyét, de 
ez nem negatív nyugtalanság lesz, sokkal inkább az 
a fajta, amikor haladna, cselekedne, csak éppen nem 
tudja, hogy mit és merre.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A párkapcsolati vagy családi nézeteltéréseket 
érdemes lenne elhalasztania, mert ez a hét nem 
igen kedvez a vitás helyzetek rendezésére. Egy-
egy  téma feszegetése többet ártana, mintsem 
használna. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mivel kitűnő formában lesz, jól tenné, ha most Ön 
vállalna többet. Idáig a párja volt az, aki állhatatosan 
segítette és támogatta, időszerű lenne ezt viszonozni 
neki, és levenni vállairól a terheit, amennyire csak 
tudja.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ki sem látszik a munkájából, csak úgy kapkodja 
a fejét. Ugyanakkor ezzel együtt remekel, minden 
feladatot és problémát fantasztikusan teljesít, illetve 
old meg, nem is csoda, hogy nem csak szóbeli 
dicséretet kap.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten rá fog döbbeni arra, ha feltétlenül hisz 
önmagában és bízik a képességeiben, akkor 
tényleg nem lesz olyan, hogy lehetetlen. Már 
csak azért sem, mert kitűnő fizikai és szellemi 
erőnlétnek örvend.

Fűrész István, a fejlesztésre és szervezésre felkért Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közala-
pítvány elnöke 

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZVILÁGÍTÁSI-MŰSZAKI 
ÜGYINTÉZŐ 

• ÚSZÓMESTER

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Az amerikai székhelyű Brooks Instrument ipari 
folyamatszabályozó és -mérő berendezések 

gyártásával foglalkozik. 
Székesfehérvári gyárunkba keressük leendő 

munkatársunkat az alábbi munkakörbe:

Hagyományos esztergályos

Feladat: 
• Alkatrészek egyedi és kis szériás gyártása

Elvárások:
• szakirányú végzettség
• 2-3 éves szakmai tapasztalat
• jó rajzolvasási készség
• műszakos munkarend vállalása

Az önéletrajzokat az allas@brooksinstrument.com 
e-mail címre, vagy a Brooks Instrument Kft., 

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. címre várjuk.

www.brooksinstrument.com

szociális kompetencia, az elvárások 
– és vizsgálja kölcsönhatásukat a kö-
vetelményekkel, érzelmi hatásokkal 

és lehetőségekkel a másik oldalon. 
A következő képzésre már van újabb 
huszonkét jelentkező, de jövő pénte-

kig még további érdeklődőket várnak 
az iskolákból. Akik elvégezték a kép-
zést, ingyenes tanácsadást tarthatnak 
a fiataloknak. 



27közéleti hetilap FehérVárállásPiac

kovács v. oRsolya 

Figyeljünk a kedvezményekre az adóbevallásnál!
Aki elfelejtett időben nyilatkozni munkál-
tatójának arról, hogy a családi vagy az első 
házasoknak járó kedvezmény összegét az 
adóelőlegéből vonja le, érdemes mielőbb 
kiegészítve elküldenie adóbevallását!

A visszajáró összeget a beérkezéstől 
számított harminc napon belül utalja 
ki az adóhivatal – mondta a Nemzet-
gazdasági Minisztérium parlamenti 
és adóügyekért felelős államtitkára 
az MTI-nek. A NAV által készített be-
vallási tervezet a jövedelmek mellett 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nemcsak a párkapcsolatában, hanem a munkájá-
ban is egyfajta sikersorozat kezdődik meg. Sikert 
sikerre fog halmozni. Természetesen lesznek 
olyanok, akik nem nézik majd jó szemmel, de 
már megtanulta, hogyan kell őket helyesen 
kezelni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kifogástalanul indul a hete, legfeljebb egy-két bosszú-
ság kavarhatja fel, de azokat is rövid időn belül meg-
oldja, utána ismét kiegyensúlyozott lesz. Jó hangulata 
szeretteire is átragad, úgyhogy ne csodálkozzon, hogy 
örökösen meghívásokkal bombázzák. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kis pénzügyi kellemetlenség van kilátásban. 
Meglehet, hogy üzlettel kapcsolatos, de ott minden 
bizonnyal számol azzal, hogy néha akadhatnak 
rejtett kockázatok is. Mindenesetre később már látni 
fogja, mit rontott el, és tanul a hibájából. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nyitottságának köszönhetően közelebb kerülhet a 
főnökéhez illetve a kollégáihoz, ami hosszú távon nem 
előnytelen lépés. Sőt ezáltalmég eredményesebb is lehet 
a kapcsolatuk.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Összességében elmondható, hogy ez a hét főként a 
kapcsolatok kiépítésére ad majd lehetőséget. Emel-
lett fordítson nagyobb figyelmet az egészségére, 
mert a fokozott munkahelyi megterhelés károsan 
hat rá. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egy új oldalát ismerhetik meg a héten az Önhöz 
közelállók. Előtérbe kerül nyílt természete, meg meri 
mutatni önmagát, képességeit és tehetségét, amihez 
még nagy adag vidámság is párosulni fog.

Együtt kreatívan! - megalakult a Térségi Kreatívipari Fórum
A kulturális és kreatív iparágak a XXI. század feltörekvő, jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező gazdasági ágazatai közé tartoznak. A sokszínű szektort alkotó 
tevékenységek esetében az egyéni kreativitásnak, tudásnak és alkotókészségnek 
valamint a kulturális háttérnek kiemelkedő szerep jut. Ezáltal legjellemzőbb alkotói a 
reklám, zene, film, előadőművészet, kézművesség, építészet, de minden olyan egyéb 
tevékenység is ide tartozok, amelyre igazak az előző mondatban leírtak.  
Ezeknek a tevékenységeknek támogatását tűzte ki célul a CRE:HUB (policies for 
cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development; PGI01511) 
Interreg Europe projekt, amelyben a hét országból jövő nyolc partner igyekszik 
kidolgozni az ágazat müködését segítő eszközöket. Hazánkat a projektben a Közép-
dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) képviseli, amely tapasztalattal 
rendelkezik kis- és középvllalkozások támogatsában, nemzetközi és hazai projektek 
fejlesztésében valamint kiterejedt regionális és nemzetközi kapcsolathálózattal 
rendelkezik. 
A projekt keretében került megalakításra a Térségi Kreatívipari Fórum, amelynek 
célja, hogy az ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat, kulturális intézményeket 
illetve az érdekelt szakmai szervezeteket, önkormányzatokat összefogja. Az eddigi 
fórumokon szó esett a kulturális és kreatívaipar szerepéről a régió gazdaságában, 
az országos és települési háttér fontosságáról, az együttműködés bővítésének és 
folytatásának lehetőségieről. A KDRIÜ kész a résztvevők ötleteinek támogatására 
szakmai segítségnyújtással, mentorálással illetve a kiterjedt hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerének hasznosításával. Az együttműködés első lépéseként 
elindtásra került a Kreatív Blog  (http://tersegikreativ.blog.hu/), amelyen megtalálhatók 
lesznek a projekthez és a fórum tevékenységeihez kapcsolódó legfrisebb információk, 
a kulturális és kreatívipar regionális hírei, valamint egyéb érdekességek.
A fórum munkájába történő bekapcsolódáshoz keresse fel a projekt magyarországi 
koordinátorát, Baráth Gabriellát (gbarath@kdriu.hu), illetve további információkat talál 
a KDRIÜ és a projekt honlapján: www.kdriu.hu, http://www.interregeurope.eu/crehub/.
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gazdasági ágazatai közé tartoznak. A sokszínű szektort alkotó tevékenységek esetében az egyéni 
kreativitásnak, tudásnak és alkotókészségnek valamint a kulturális háttérnek kiemelkedő szerep jut. 
Ezáltal legjellemzőbb alkotói a reklám, zene, film, előadőművészet, kézművesség, építészet, de 
minden olyan egyéb tevékenység is ide tartozok, amelyre igazak az előző mondatban leírtak.   

Ezeknek a tevékenységeknek támogatását tűzte ki célul a CRE:HUB (policies for cultural CREative 
industries: the HUB for innovative regional development; PGI01511) Interreg Europe projekt, amelyben 
a hét országból jövő nyolc partner igyekszik kidolgozni az ágazat müködését segítő eszközöket. 
Hazánkat a projektben a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) képviseli, amely 
tapasztalattal rendelkezik kis- és középvllalkozások támogatsában, nemzetközi és hazai projektek 
fejlesztésében valamint kiterejedt regionális és nemzetközi kapcsolathálózattal rendelkezik.  

A projekt keretében került megalakításra a Térségi Kreatívipari Fórum, amelynek célja, hogy az 
ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat, kulturális intézményeket illetve az érdekelt szakmai 
szervezeteket, önkormányzatokat összefogja. Az eddigi fórumokon szó esett a kulturális és 
kreatívaipar szerepéről a régió gazdaságában, az országos és települési háttér fontosságáról, az 
együttműködés bővítésének és folytatásának lehetőségieről. A KDRIÜ kész a résztvevők ötleteinek 
támogatására szakmai segítségnyújtással, mentorálással illetve a kiterjedt hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszerének hasznosításával. Az együttműködés első lépéseként elindtásra került a 
Kreatív Blog  (http://tersegikreativ.blog.hu/), amelyen megtalálhatók lesznek a projekthez és a fórum 
tevékenységeihez kapcsolódó legfrisebb információk, a kulturális és kreatívipar regionális hírei, 
valamint egyéb érdekességek. 

A fórum munkájába történő bekapcsolódáshoz keresse fel a projekt magyarországi koordinátorát, 
Baráth Gabriellát (gbarath@kdriu.hu), illetve további információkat talál a KDRIÜ és a projekt 
honlapján: www.kdriu.hu, http://www.interregeurope.eu/crehub/.  
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Az IKARUS Járműtechnika Kft. nagy sorozatszámú 
buszgyártási tevékenységéhez várja szakemberek jelentkezését 

az alábbi munkakörökbe:

• Hegesztő - minősítéssel
• Lakatos és Karosszéria lakatos
• Autószerelő
• Autóvillamossági szerelő
• CNC élhajlítógép kezelő

Önéletrajzát a munkakör feltüntetésével 
az titkarsag@ikarusjarmutechnika.hu címre várjuk!

Cím: Székesfehérvár, IKARUS Ipari Park

• CNC lézermegmunkáló kezelő
• CNC Darabológépkezelő
• 3D lézermegmunkáló kezelő
• CNC csőhajlító, -lemezolló, 

-ívelő gépekre kezelő

Az IK Metál Kft. székesfehérvári telephelyén 
hegesztési és hidegalakítási munkákhoz 

keres munkavállalókat az alábbi munkakörökbe: 

• Hegesztő - minősítéssel  
• Lakatos, hegesztő lakatos 
• Üzemi diszpécser - Készletező  
• Segédmunkás  

Önéletrajzát a munkakör feltüntetésével 
az ikmetal@metalcentrum.hu címre várjuk! 

Cím: Székesfehérvár, IKARUS Ipari Park

Adecco Székesfehérvár
Tel.: 22/510-230

szekesfehervar@adecco.com

Stabil munkahelyet szeretne?
Jelentkezzen nálunk!

Hosszútávra, több műszakba 
keresünk fémipari területre

CNC esztergályosokat, festőket, 
raktárosokat, szerelőket!

s u p e r i o r
az alábbi pozíciók betöltésére keres
főállású és alkalmi munkatársakat:

Felszolgáló
Reggeliztető felszolgáló

Éttermi hostess
Jelentkezni önéletrajz beküldésével e-mailben hr@velencespa.com 
címen lehet. Postai úton VRS Part Hotel Kft 2481 Velence, Pf:9.

a kedvezményeket is tartalmazza, de 
csak azokat, amelyekről adata van 
az adóhivatalnak. Tállai András el-
mondta: számításaik szerint mintegy 
hetvenezren nem veszik igénybe a 
családi kedvezményt az adóelőlegük-
ből. 
Az államtitkár szerint az első 
házasoknak is érdemes megnyitni 
a bevallási tervezetüket. A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatai 
szerint tavaly 51 800 házasságkötés 
történt, azonban az adóelőlegük-
ből év közben mindössze 23 700 
pár vette igénybe a kedvezményt 
– jegyezte meg a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV) vezetője. Aki 
az adóelőleg figyelembevételekor 
nem nyilatkozott – holott jogosult 
volt kedvezményre – annak is 
segít a NAV e-szja programja. Az 
erre szolgáló mezők egyszerűen 
hozzárendelhetők a tervezethez. 
Az érintetteknek arra kell figyelni, 
hogy a visszaigényléshez szükséges 
adatokkal – a bankszámlaszámmal 
vagy a lakcímmel – kiegészítsék 
bevallásukat.                    Forrás: MTI



SZÉKESFEHÉRVÁRI

MAJÁLIS

2017. május 1., hétfő 9.30

Székesfehérvár, Bregyó közi Sportcentrum

Szedd össze a csapatod  
és Tiéd a pálya!

Fő támogatók: 
Székesfehérvár Megyei Jogú

Város Önkormányzata
és a Decathlon. 

Rendező és szervező:
Lénia 2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.

Hetedhét határban a legnagyobb kosaras buli!

Szeretettel várunk!
Kategóriák (férfi, női):

15 év alattiak • 19 év alattiak • felnőtt nyílt • felnőtt vegyes  
(legalább 1 lány) • családi • 40 + vegyes (legalább 1 hölgy)

Megjegyzés: a korhatáros csapatoknál a legidősebb játékos kora a 
mérvadó. A 40 + vegyes kategóriában minden csapattagnak  

40 év fölöttinek kell lennie!

Nevezési díj: 
19 év alattiak 4000 Ft/csapat, felnőttek 6000 Ft/csapat

Nevezés: Lénia 2 Kft. (Pozsonyi út 23.),
Fehérvári Ajándékbolt (Hiemer-ház),

illetve a Gáz utcai Alba Sport Kávézóban.

Nevezési határidő: április 28., péntek, 16.30-ig.
További részletek: 22/340-840

MédiatáMogató:  
Fehérvár  

MédiacentruM
Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E
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Shepard, Mohammed és Lóránt – akiket kiállítottak az utóbbi meccseken

Kovácsik Ádám február óta először kapott gólt – rögtön kettőt is

Már megint egy kiállítás…

Országos kettes

soMos zoltán

néMeth kRisztián

Az alapszakaszban sportszerűen küzdő Alba 
Fehérvárból az utóbbi mérkőzéseken három 
játékost is kiállítottak. A ZTE ellen a csapatka-
pitány Lóránt Péter jutott erre a sorsra, pedig 
nem durva kosarasként ismertük meg.

Érzékeny veszteségek érték a Za-
laegerszeg elleni hazai rangadón 
az Albát. A középszakaszban 
előtte Szombathelyen szenvedett 
vereséget a csapat (69-62-re), de 
a legtöbben úgy voltak vele, ez 
belefért. Két eltiltottja, Shepard 
és Mohammed nélkül játszott a 
vasi megyeszékhelyen a Fehér-
vár, őket még Kecskeméten 
állították ki, miután felültek a 
végig keményen, olykor durván 
védekező hazaiak provokáció-
inak. Nagy visszhangja volt az 
esetnek, de mostanra ez elcsen-
desedett, Shepardék a ZTE ellen 
ott lehettek a csapatban. 
Így sem sikerült nyerni: óriási 
csatában és hangulatban, egy 
hihetetlen Szabó Zsolt-dobással 
az utolsó másodpercben kicsi-
karta a sikert a zalai együttes. De 
már ezt megelőzően volt bőven 
feszültség a pályán, érezhető 
volt, hogy fejben is erősnek kell 
lennie annak, aki győzni akar. És 
a kőkemény párharcok maguk-

Az utolsó pillanatban elvesztette a Vasas elleni 
rangadót a Videoton, miközben a Honvéd 
legyőzte a Haladást, és az élre állt a labdarúgó 
NB I-ben. A második helyre csúszó Vidi szerdán 
Gyirmóton folytatja a bajnoki versenyfutást. A 
papírforma egyértelműen a fehérváriak sikerét 
ígéri.

„Ne hagyjuk a végére!” – egy hete 
ezzel a címmel vezettük fel a Video-
ton–Vasas-derbit. Mégis a ráadásra 
maradt a döntés, de most nem a fe-
hérváriak találtak be a túlórában…
Az angyalföldi csereember, Murka 
Benedek megpattanó lövése után 
valamennyi Vidi-drukkerben 
meghűlt a vér: az utolsó másod-
percekben elért találattal 2-1-re 
kikapott a Videoton. Ugyanakkor 
szép számmal villant a piros lap 
Felcsúton, de a fehérváriak ezen 
az estén nem tudták megoldani 
a „tíz a kilenc ellen” címkéjű 
feladatot.
Henning Berg vezetőedző szerint 
csapata védekezésben és támadás-
ban is többet tud annál, mint amit 
a Vasas ellen mutatott – igaz, a 
mester csak a kezdőknek szavazott 
bizalmat, és a cserepadról senkinek 
sem adott lehetőséget arra, hogy 
javítson az említett feladatkörök 
mutatóin.
Csere nem volt, helycsere viszont 
igen. Országos meglepetésre két 
ponttal előzött a Honvéd. De ez a 
két pont még nem a világ, ráadásul 
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játszik még az első számú kihívó a 
Vidivel az utolsó fordulóban.
A folytatásban négy nap alatt két 
mérkőzés vár a Videotonra, a csapat 
a Gyirmótra és a Mezőkövesdre fen-
heti a fogát. Szerdán az első számú 
kiesőjelölt otthonában lesz jelené-
sük Kovácsik Ádáméknak. A Gyir-
mót elleni meccs totó nyelven egyér-
telműen országos kettes, hiszen a 
szezonban még gólt sem kapott a 

Vidi a sárga-kékektől, ugyanakkor 
nyolc alkalommal is mattolta őket. 
Mindkétszer sima 4-0-val intézték 
el ellenfelüket Juhász Rolandék. A 
sereghajtó Gyirmót a legutóbbi öt 
bajnoki mérkőzéséből kettőt elve-
szített, két döntetlen mellett pedig 
csupán egy alkalommal, az MTK 
ellen tudott nyerni.
A nyugati végek után az ország 
másik feléből kapnak ellenfelet 

a fehérváriak: szombaton már 
a Mezőkövesdet fogadják Fel-
csúton. A matyóföldiek a Puskás 
Akadémiához távozó vezetőedző, 
Pintér Attila híján meglehetősen 
mérsékelt (értsd: pocsék) teljesít-
ményt nyújtanak a bajnokságban, 
és lassan a kiesőzóna felé evic-
kélnek.
Nem kérdés: mindkét mérkőzésen 
kötelező a győzelem a Vidinek!

ban hordozták egy újabb balhé 
esélyét. A ZTE litván centere, 
Drungilas olykor teljesen sza-
bálytalan, de a játékvezetők által 
engedett elzárásokkal osztott 
ki könyökösöket, mégsem őt, 

hanem róla állítottak ki… Tény, 
nekiszaladt Lóránt könyökének, 
de ha az Alba vezérének mozdu-
lata (amit hosszan néztek vissza 
videón a bírók) kiállítást ért, ak-
kor a litván korábbi, Taylor elleni 

hasonló megmozdulása szintén. 
Valójában talán mindkettőért 
sportszerűtlen hibát lehetett vol-
na kiosztani, ám a verdikt más 
lett: Lórántot kizárták, így nem 
játszhat csütörtökön a Szolnok 
ellen sem.
Nyilvánvaló, hogy nem lett 
durvább csapat az Alba az 
utóbbi időben, de úgy tűnik, az 
ellenfelek által felvállalt, tudatos 
faultokra épülő harcmodorral 
szemben nagyon kell vigyázni, 
mi a reakció. Kérdés persze, kit 
kellene védeni a pályán. Nem 
véletlenül volt ideges ezzel kap-
csolatban Dzunics Braniszlav. 
„Mindenki látta, milyen játéko-
sok maradhatnak pályán, hogyan 
játszanak egész meccsen. És akkor 
ilyen szituációban a legjobb magyar 
játékos nemhogy védelmet élvezne, 
hanem még őt állítják ki? Ezzel 
nem tudok egyetérteni!” – próbált 
valamennyire visszafogott ma-
radni az Alba mestere a meccs 
után. Amit 90-89-re nyert meg a 
ZTE, vagyis két meccs után még 
nyeretlen a középszakaszban a 
fehérvári együttes. Csütörtökön 
a címvédő Szolnokot kellene le-
győznie ahhoz, hogy ne csökken-
jen előnye a táblázat élén. Lóránt 
Péterre ebben most biztos nem 
számíthat a csapat.
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Futottak...

...ugrottak, dobtak...

...és mindannyian nyertek

Mindenki nyert az ARAK AKTIV-gálán 
néMeth kRisztián

A „Fuss! Ugorj! Dobj!” mottó jegyében tizen-
ötödik alkalommal került sor az ARAK AKTIV 
városi fináléjára, amit ezúttal gálának szántak 
a szervezők. Az Alba Regia Sportcsarnokban 
tizenegy fehérvári iskola alsó tagozatosai ver-
senyeztek. A sorozat fináléjában nem hirdettek 
végső győztest, mindenki nyert!

„Az okozza a legnagyobb nehézséget, 
hogy meghatározzam a gálán résztvevő 
csapat összetételét.” –  mesélte izga-
tott tanítványai gyűrűjében Mesz-
lényiné Mocsári Kinga testnevelő. 
Ez is mutatja, mennyire népszerű a 
gyerekek körében a nyolcadik évét 
„taposó” ARAK AKTIV. „Már ősszel 
megkezdtük a felkészülést, minden-
ki látogathatta az edzéseket, majd 
összeállítottuk a válogatottat.” – tette 
hozzá a Széna téri Általános Iskola 
pedagógusa.
A kedv, az elszántság, az akarat 
látszott is a gyerek arcán, testbeszé-
dén: csúsztak, vágtáztak, szökken-
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tek, hajítottak, űzték, hajtották ma-
gukat és egymást. Mi tagadás, van 
respektje az országosan egyedülálló 
versenysorozatnak, amelyen rekord- 
számú, tizenegy intézmény indult 
el. Nevezetesen: az István Király, a 
Hétvezér, a Tóvárosi, a Széna téri, a 
Kossuth Lajos, a Németh László, a 
Felsővárosi, a Bory Jenő, a Talen-
tum, a Munkácsy Mihály valamint 
újoncként a Szent Imre Általános 
Iskola.
„Köszönöm az ARAK-nak, hogy évek-
kel ezelőtt elindították ezt a nagyon 
fontos programot, melynek az iskolai 
versenyek után egy másik fontos 
lépcsője a városi gála.” – mondta 
a rendezvényen Mészáros Attila 
alpolgármester.
Jószerével a megnyitóbeszéd volt 
az utolsó, amit még hallani lehetett 
a csarnokban. Az első feladatot 
indító kürtszó felharsanása után 
elindult a szurkolótáborok hang- 
orkánja. Lobogtak a molinók, a 
transzparensek, a diákok között 
szülők, nagyszülők szorítottak a 
parketten száguldó lurkókért. 
„Az iskolai fordulókban már kihirdettük 
a győzteseket, ezúttal a városi döntőt 

A legAKTIVabb iskola címet 
tehát ezúttal nem a finálé ered-
ményei döntötték el: a rendezők 
a júniusi TESZ futóversenyen el-
induló futók száma alapján adták 
át a legjobb nyolc iskolának az 
értékes sportszervásárlási utal-
vánnyal járó díjat. A gyorsaságot, 
ügyességet igénylő gála végén 
minden résztvevőt díjaztak.
Nem titok, hogy a diáksportso-
rozat az atlétika népszerűsítését 
is célozza: „Ezeregyszáz gyermek 
részvételével bonyolítottuk le az is-
kolai fordulókat. Alsó tagozaton még 
nem alakul ki sportági elköteleződés, 
majd az idő eldönti, hogy kiből lesz 
atléta. Ugyanakkor vannak már 
olyan sportolóink, akik az ARAK 
AKTIV-ban versenyeztek, és már a 
felnőtt válogatott tagjai.” – mondta 
el lapunknak Borsányi Zoltán 
utánpótlás-menedzser.
Szóval mindenki nyert a gálán: a 
gyermekek és pedagógusok kö-
zösségi sportélményt, az ARAK 
pedig sportszerető atlétajelölte-
ket.

gálának szántuk.” – taglalta Borsányi 
Zoltán a diáksportünnep eseménye-
it. „Köszönettel tartozunk a pedagógu-

soknak, akik felkészítik a gyerekeket a 
testnevelés órákon, sőt néha még azon 
túl is!” – tette hozzá a főszervező.
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Kóger Dániel és a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter kézfogása az aláírás után

Kóger Dániel marad Fehérváron
tóth Dániel

A magyar válogatott jégkorongozó két évvel 
meghosszabbította szerződését a Fehérvár 
AV19-cel.

Kóger Dániel Székesfehérváron 
kezdte pályafutását, majd 2007-ben 
úgy döntött, kipróbálja magát a 
Salzburg akadémiáján. Itt két sze-
zont húzott le, leginkább a junior 
csapatban pallérozódott, majd 
2009-ben hazatért, és bemutat-
kozhatott az akkor már az EBEL-
ben játszó fehérvári együttesben. 
Az évad végén rábólintott egy 
észak-amerikai ajánlatra, a kitérő 
pedig igencsak hosszúra sikerült: 
négy évet húzott le a tengeren-
túlon. Komoly tapasztalatokkal 
felvértezve tért vissza ismét a ko-
ronázóvárosba 2014 nyarán. Azóta 
pedig alap-, sőt húzóemberré nőtte 
ki magát a Fehérvár AV19-ben. Há-
rom szezon alatt 146 találkozón 89 
pontot szerzett, nem csoda, hogy a 
válogatottból is kirobbanthatatlan. 

Eredmények

Ifjúsági leány: 13. Horváth Petra
Felnőtt nő 1. kat.: 4. Mester Dóra
Felnőtt nő 2. kat.: 1. Slett Emese, 6. 
Kaminszki Vanda
Szenior nő 1. kat.: 4. Sümegi Eszter
Szenior nő 2. kat.: 2. Czettl Andrea
Újonc fiú 1. kat.: 8. Várnai Dávid
Újonc fiú 2. kat.: 9. Ganesz Ádám, 25. 
Csabai Vince
Gyermek fiú: 31. Lédeczi Péter
Felnőtt férfi 4. kat.: 3. Varga István, 
6. Skoff Gábor, 10. Staudt Attila, 16. 
Bujdos Tamás
Szenior férfi 1. kat.: 10. Varga Barnabás
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Hamarosan itt a nyár,
áprilisban is vár a Cutler Fehérvár! 

Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

Még mindig van a tarsolyban Remek szezonkezdet

Fa Nándor közel négy órán keresztül mesélt élményeiről Slett Emese remek munkát végzett a felkészülés során, ennek meg is lett az eredménye

kaiseR taMás kaiseR taMás

Fa Nándor már több mint két hónapja célba ért 
a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásverse-
nyen. Ennek ellenére még mindig több száz fős 
termeket tud megtölteni élménybeszámolóival. 

Ezúttal Agárdra, a VVSI-hez 
invitálta meg Szipola Antal a világ 
legnehezebb vitorlásversenyén 
nyolcadikként célba érő fehérvári 
sportembert. Fa Nándor szerényen 
annyit mondott az újabb élménybe-
számoló előtt, hogy nem igazán sze-
reti az ilyen jellegű felhajtást, mert 

Tizenöt versenyzővel képviseltette magát a 
székesfehérvári Alba Triatlon SE a vasárnapi, 
veresegyházi országos duatlon (futás, kerékpár, 
futás) ranglistaversenyen. A januártól Dévay Lász-
ló irányítása mellett dolgozó triatlonisták a szezon 
első versenyén remekül helytálltak. 

A kisebbek életük első országos 
szintű versenyén vettek részt, és nem 
vallottak szégyent: ketten is a legjobb 
tíz között végeztek. A klub legna-
gyobb sikerét kétségkívül a korábbi 
öttusázó, Slett Emese érte el, aki élete 
első duatlonversenyén korosztályában 
rögtön a dobogó tetejére állhatott. 
De a férfiak is kitettek magukért, 
olyan mezőnyben szerepeltek kivá-
lóan, amelyben ott volt a Fehérváron 
edző, a tokiói olimpiára készülő 
Dévay Márk is. Az Alba Triatlon SE 
összesen három érmet és számos 

– mint mondja – ő a tettek embere. 
Szereti, nem szereti Fa Nándor, a 
publikum közel négy órán keresz-
tül hallgatta a hétköznapi ember 
számára szinte elképzelhetetlen 
kilencvenkét napos kaland legérde-
kesebb történéseit. 
Fa Nándor egyébként elárulta, hogy 
bár van még tennivaló a Spirit of 
Hungary-vel, az utóbbi hetekben 
nem hajójával, sokkal inkább 
„szárazföldi életével”, a családjával 
valamint vállalkozásával foglalko-
zott. De hamarosan újra találkoznak 
Les Sables-d’Olonne-ban.

értékes helyezést szerzett. A fehérvári 
klub sportolói legközelebb április 22-
én, a balatonboglári duatlon országos 
bajnokságon állnak majd rajthoz.

– mondta a huszonhét esztendős 
támadó. 
Kóger Dániel teljesítménye a 
vezetőedzőt is meggyőzte. Benoit 
Laporte szerint a támadóra fiatal 
kora ellenére igazi „vezérszerep” 
hárulhat a következő szezonban: 
„Ő egy olyan játékos, aki megér-
tette, milyen szisztémában gondol-
kodik az edzői stáb. Átlátta, hogy 
mit várunk el tőle, és az elmúlt 
szezon második felében az egyik 
legjobbja volt a csapatnak. Sokat 
várunk tőle a továbbiakban, a gárda 
egyik meghatározó alakja kell, hogy 
legyen, nemcsak a jégen, hanem az 
öltözőben is.” 
Kóger az első hivatalos igazolása 
a fehérvári jégkorongcsapatnak a 
2017/18-as évadra. A klub me-
nedzsmentjének nem titkolt célja, 
hogy az EBEL-alakulat leginkább 
helyi kötődésű, magyar játékosok-
ra épüljön. Továbbra is gőzerővel 
dolgoznak a keret kialakításán, 
így az elkövetkező hetekben újabb 
igazolások bejelentése várható.

„Székesfehérvári vagyok, és mió-
ta hazajöttem Amerikából, itthon 
játszom. Hosszú távon is itt képzeltem 
el a jövőmet. Örülök, hogy a világbaj-

nokság előtt jött az ajánlat, hogy a klub 
is úgy tervezi: hosszú távon a csapat 
tagja legyek. Sikerült megállapodnunk, 
így nyugodtan készülhetek a vb-re!” 
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