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Így tisztelegtek ötvenhat hősei előtt a fehérvári diákok

A ciszteresek a Magyar Királynál ünnepeltek

A Jáky tornatermében a hatvan éve kitört forradalom és szabadságharc emlékeit az iskola ti-
zenkettedik évfolyamos tanulói idézték fel, miközben elhangzott Ákos 1956 című szerzeménye

Az óvodások nemzeti színű zászlókat festettek az ünnep tiszteletére

A felsőoktatási intézmények hallgatói az ötvenhatos emlékműnél idézték fel a forradalom 
napjait. A hagyományteremtő rendezvényen a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehér-
vári Campusa, a Kodolányi János Főiskola és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara 
hallgatói hajtottak fejet a múlt századi magyar történelem meghatározó időszaka és a 
magyar szabadság éve előtt.

A Tóvárosi Általános Iskola műsorában a fővárosi történéseken kívül a vidéki, így a Székesfe-
hérváron történt eseményekről is beszámoltak

Koszorú és főhajtás hőseink emlékére

Az oldAlt szerkesztette: lászló-tAkács krisztinA

Látványelemekkel tarkított történelemidéző 
műsor, flashmob és koszorúzás – már pénteken 
elkezdődtek a fehérvári iskolák ünnepi megem-
lékezései városszerte.

Az ’56-osok terén tartott néma 
koszorúzással kezdődtek a for-
radalom hatvanadik évfordulója 
alkalmából tartott megemlékezé-
sek. Ezt követően a Jáky József 
Szakgimnáziumban, majd a 
Széchenyi István Műszaki Szakgim-
názium és Szakközépiskolában 
zajlott ünnepség, míg a Ciszterci 
Szent István Gimnázium diákjai a 
Hotel Magyar Királynál emlékeztek 
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A forradalom tizenhárom napja

a szabadságharc eseményeire. A 
pénteki programok a Városház té-
ren rendezett flashmobbal zárultak 
tizenegy iskola 1956 tanulójának 
részvételével. A KEMPP-ben és az 
Összhaderőnemi Parancsnokságon 
szintén ’56 hősei előtt tisztelegtek.
Iskolai megemlékezést hétfőn is 
tartottak: délelőtt a Tóvárosi Álta-
lános Iskola diákjai tisztelegtek a 
hősök előtt a bazilika ’56-os emlék-
keresztjénél. A látványelemekkel 
tarkított műsor nem szűkölködött 
történelmi szemelvényekben, emel-
lett verseket mondtak és novellákat 
idéztek a diákok, majd ezt köve-
tően a megemlékezés koszorúit és 
virágait helyezték el a megjelentek.
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Saját sorsunkról magunknak kell döntenünk!

A megemlékezés este a színházban folytatódott az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertjé-
vel, melyet ezúttal Károlyi Sándor dirigált

Koszorúkkal és zászlókkal tisztelegtek az ötvenhatos hősök előtt

sAmu miklós, Gáspár péter

Október 23-án, vasárnap városszerte ko-
szorúzásokkal, ünnepi műsorral emlékeztek 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulójára. Délután az 56-os 
emlékkeresztnél közösen tisztelgett a városi és 
a megyei önkormányzat. A megemlékezés este 
a Vörösmarty Színházban folytatódott.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc hatvanadik évfordulóján 
Székesfehérvár és Fejér megye ön-
kormányzata közös megemlékezést 
tartott vasárnap délután a bazilika 
’56-os emlékkeresztjénél.
„1989. június 16-án eltemette a nemzet 
Nagy Imrét. Több mint három évtized 
megtorlás, elhallgattatás, kényszerű 
hallgatás és történelemhamisítás után 
édesapáink és nagyapáink nemzedéke 
először emlékezhetett szabadon és 
vállaltan. Szívükben fájdalommal, 
szemükben könnyekkel, hajlott koruk 
ellenére szálfaegyenes belső emberi 
tartással. Akkor még csak lelkükben 
magasodtak emlékművek. Október 
ünnepe számukra a gyászt jelentette. 
Gyászt az elvesztett harcostársért, 
gyászt az elvesztett szabadságért. De a 
hétköznapokban, amikor ’56 dicsősé-
ges napjairól meséltek, felcsillant a régi 
fény a szemükben, és elmondták gyere-
keiknek, unokáiknak, hogy egy évtized 
elnyomása, szenvedése, félelme és ret-
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Öné a lehetőség,
mi hozzásegítjük egy
kedvezőbb hitelhez!
Ez is erősségünk!

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.

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

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

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100
www.oberbank.hu

tegése után hirtelen, egyik pillanatról 
a másikra hogyan vetették le a rabigát. 
Arról beszéltek, hogy az a tizenkét nap 
milyen gyönyörűséges volt számukra.” 
– mondta Vargha Tamás országgyű-
lési képviselő, aki úgy fogalmazott: 
az öröm és a szabadság forradalma 
volt az a néhány nap. 
Az ünnepi beszéd után koszorúzás-
sal adóztak az 1956-os forradalom 

és szabadságharc hőseinek emléke 
előtt. Az ünnep este a Vörösmarty 
Színházban folytatódott.
„Ha valami, hát 1956. október 23-a 
az ifjúság, a fiatalság forradalmá-
nak ünnepe!” – kezdte beszédét 
Cser-Palkovics András: „Azok 
a fiatalok, akik aznap elindultak 
iskoláikba, munkahelyeikre, végül 
bemasíroztak a történelembe. Ám 
hiába volt ’56 forradalma titkolt tudás 
csaknem negyven évig, és hiába telt el 
máig újabb negyed század a rendszer-
változás óta, míg 1848. március 15-e a 
fiatalság teljes elfogadásával, beleélé-
sével találkozik, ez 1956. október 23-a 
kapcsán eddig elmaradt. Megtartottuk 
persze – mindenki megtartotta – az 
ilyenkor szokásos ünnepélyeket, a 

középiskolások idéztek, szavaltak, 
előléptek, aztán vissza a sorba, zene is 
szólt, de annak a lobogásnak, amivel az 
ifjú emberek ’48 forradalmát átérezték, 
’56 forradalma kapcsán jóval kevesebb 
erejét tapasztalhattuk.” – fogalmazott 
a polgármester.
„Ahogyan 1989-nek szüksége volt 
1956-ra, úgy lesz rá szüksége minden 
nagy tettében a nemzetnek a jövőben 
is! Mert mindig ott lebeg majd előttünk 
példaképpen, emlékeztetve minket, 
hogy a saját sorsunkról magunknak 
kell döntenünk, hisz szabadságunk 
a legdrágább kincsünk, amit mindig, 
mindnyájunknak védenünk kell!” – 
fogalmazott ünnepi beszédében 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke.
Nemzeti ünnepünk alkalmából 
Varga Péter dandártábornok, 
Fejér megye rendőrfőkapitánya és 
Huszár János vezérőrnagy, a Ma-
gyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokságának parancsnoka 
előterjesztései alapján Molnár 
Krisztián elnöki elismeréseket 
adott át Bellovics Pál Zoltán 
alezredesnek, Csizmadia Balázs 
őrmesternek, Gál László címzetes 
rendőr főtörzszászlósnak és Világi 
Zita címzetes rendőr alezredes-
nek.
Az est zárásaként levetítették a 
Fehérvár Médiacentrum „A törté-
nelmet mi írjuk” című filmjét, mely 
az 1956-os eseményeket mutatta 
be Schéda Mária naplóbejegyzései 
alapján, aki a székesfehérvári le-
ánygimnázium tanulójaként élte át 
a forradalom reményteli és egyben 
félelmetes pillanatait. A dokumen-
tumfilmet Látrányi Viktória rende-
zésében láthatta a közönség.
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Magyar Advent – a fiatalok forradalma Fehérvár utcáin

Az első, Angyali üdvözlet című jelenetben egy fehér ruhás angyal és Keszei István, a szabad-
ságharc fehérvári hőse érkezett a Városház térre

Megidézték a Rákosi-korszakot is 

Keszei István alakja is megjelent a Városháza erkélyén, és elmondta 1956-os híres beszédét„Ki van velünk?” 

Az oldAlpárt szekesztette: lászló-tAkács krisztinA

Háromszáz fehérvári fiatal idézte fel az 1956-os 
székesfehérvári eseményeket a Magyar Advent 
című misztériumjáték során, amit hétfőn 
délután kísérhettek figyelemmel az érdeklődők 
a történelmi belvárosban. A tavaszias időjárást 
idéző melegben a Városház tértől a Hotel 
Magyar Királyig elevenedett meg az ötvenes 
évek hol nyomasztó, hol kitörően mámoros 
hangulata a korabeli történések dramaturgiá-
jára építve. 

A Magyar Advent a diákok, a 
fiatalok forradalmaként mutatta 
be az 1956-os székesfehérvári 
eseményeket. A háromszáz diák 
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közreműködésével, Matuz János, 
a Vörösmarty Színház művészeti 
intendánsa rendezésében készült 
utcaszínházi produkció túllépett 
a megemlékezések hagyományos 
formáin. Hangban, táncban és 
szövegben, érzékletes módon idézte 
meg a korabeli történéseket, hogy 
a mában való emlékezés valóban a 
lelkünkig hasson. A nagyszabású 
színpadi események során egy-
másra épültek a katonai és a civil 
mozzanatok, szemtanúi lehettünk 
a Jó és a Rossz, a Fény és az Árnyék 
örök küzdelmének. A darab a 
Városház tértől a Hotel Magyar 
Királyig vándoroltatta a nézőket hét 

helyszínen át. Legfontosabb vizuális 
elemei a haditechnikai eszközök 
voltak, melyek szervesen kapcso-
lódtak az eseményhez, és beépültek 
a dramaturgiába. A járművekkel 

együtt mozgott a közönség is, így 
kísérte végig a játékot. A cselekmé-
nyek részét képezték a katonazené-
szek, a kórusok, a népzenészek és 
néptáncosok.
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Korabeli Csepel teherautóval indult meg a forradalmi menet a Fő utcán

Tömegek követték az ötvenhatos eseményeket – hatvan éve és most is

A fiatalok megrohamozták a Hotel Magyar Király előtti térre kiállított tankot, mely folya-
matosan lekaszálta őket. Helyükre újabb és újabb sorok álltak, vég nélkül folytatva ezzel az 
emberaratást és a megújulást.

A megemlékezésen elhangzott az 1956-os forradalom és szabadságharc több fehérvári mártírjá-
nak neve: Bernáth Katalin, Csányi Éva, Gumpl József, Jóvári Imre, Kardos Pál, Versegi Jenő Béla, 
Adolf József, Babolcsai István, Berghammer József, Bodóki Pál, Daróczi Sándor, Farkas István, 
Fülöp Józsefné, Gánya Géza, Rajczi István, Herczeg Tibor, Jáki István, Kéri János, Molnár Sándor, 
Nagy Rudolf, Németh László, Szabó János és Tánczos István életét adta a magyar szabadságért

Az események a fináléba torkollottak, mely össztánccal, nemzeti színű tűzijátékkal és a diákok 
apoteózisával zárta a misztériumjátékot

1956 fiataljai szabad emberként akartak élni, tanulni és dolgozni. Nem hagyták, 
hogy a kommunista diktatúra kisszerűsége és elnyomása felőrölje szárba szökkenő 
életüket, növekedésnek induló jövőjüket. Az igazságtalanság közepette is pontosan 
tudták, mit akarnak és mi a kötelességük. A forradalom székesfehérvári eseménye-
inek kiindulópontja is a diákok mozgalmához kötődik. Október 24-i tüntetésüknek 
hat halálos áldozatot követelő, tragikus sortűz vetett véget. Október 25-től 27-ig 
a város utcáin, a középületek előtti tereken több ezer fős, hatalmas demonstrációk 
zajlottak.
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„Ötvenhat elmúlt, de minden napunkat meghatározza”

A nemzeti összefogás a materiális túlerőnél is erősebb

Gáspár péter

A Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében 
és Spányi Antal megyés püspök meghívására 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hőseire és mártírjaira emlékeztek a történelmi 
egyházak képviselői a székesegyház 56-os 
emlékkeresztjénél. 

Imádságos megemlékezésen 
tisztelegtek szombaton az 56-os 
áldozatok emléke előtt a történel-
mi egyházak képviselői Spányi 
Antal megyés püspök meghívásá-
ra. A megemlékezésen, amelyen 
a katolikus egyház mellett részt 
vettek az evangélikus, református 
és baptista egyházak képviselői is, 
elsőként Kertész Ádám szavalta el 
Jobbágy Károly Rádió mellett című 
versét, majd Rákay Philip újságíró 
mondott ünnepi beszédet.
„Október 23-a azóta nemzeti ünnep, 
hogy együtt vetettünk véget a hazug-
ság rendszerének. Mindez 1990-ben, 
a rendszerváltoztatás idején történt, 
amikor az idegen hatalmakat kiszolgá-
ló szocialista, kommunista elvtársak 
áporodott levegőjű, puha, maszatolós 
és éppen ettől elviselhetetlen diktatú-
rájának befellegzett. Akkor, 1989-90-
ben egy nép újra azt mondta: elég 
volt! Összefogott, és – legalábbis egy 
rövid időre – elkergette azokat, akik 
évtizedeken keresztül üres lózungokat 
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BácskAi GerGely

Sztálin fülétől a bíró írógépéig

A kiállítás február 26-ig tekinthető meg a múzeum Országzászló téri épületében

A Szent István Király Múzeumban Rabok 
tovább… – 1956 és Székesfehérvár címmel 
nyílt kiállítás október 23-án délután, mely 
a székesfehérvári és a budapesti esemé-
nyeket párhuzamosan mutatja be. A tárlat 
különlegesen érdekes összeállításában 
fényképeket, Nagy Imre személyes tárgyait, 
a megtorlásban részt vállaló bíró írógé-
pét, a Sztálin-szobor fülét és korabeli, a 
forradalom harcaiban használt fegyvereket 
tekinthet meg a közönség. 

A tárlatot  Szikora János, a 
Vörösmarty Színház igazgatója 
nyitotta meg. Elmondta, hogy 
a kiállított képek, fotók a gyer-
mekkorát idézték fel – így a 
dokumentumok mellé egy saját 
emléket, egy jellegzetes epizódot 
mesélt el 1956 eseményeire emlé-
kezve. Hatéves volt akkor, család-
jával a Margit körúton lakott, ami 
valóságos tűzfészek volt a forra-
dalom utolsó napjaiban, amikor 
a Moszkva és a Széna teret már 
az oroszok és a kollaboráns 
magyarok uralták, de a körút és 
a Jurányi utca sarkán a felkelők 
még tartották magukat. Hetek 
óta a pincében éltek. A ház előtt 
a forradalmárok hatalmas bariká-
dot emeltek utcakövekből, ron-
csokból, egyetlen autónyi járást 
hagyva. Egy tűzszünet alkalmával 
az erkélyről egy Csepel teherautó 
látszott vörös keresztes zászlóval, 
rajta emberi testek (nem lehetett 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

pufogtatva kértek megértést az ország 
jövőjét elzálogosító gyilkos politiká-
jukhoz, amellyel mind erkölcsi, mind 
materiális értelemben lenullázták 
Magyarországot.” – mondta ünnepi 
beszédében Rákay Philip.
„Ötvenhat elmúlt, de minden napun-
kat meghatározza. Igazodási pont, 
tartozzunk bármelyik korosztályhoz. 
Október 23-a az igazság napja, az 
igazságé és a nemzeti összefogásé. 
Ötvenhat emléke ma olyan országért 
kiált – hiszen éppen ezért küzdöttek 
az októberi szabadságharc hősei 
– amelyben első a nemzeti érdek, 
Magyarország polgárainak biztonsága, 
védelme, szabadsága és boldogulása. 
Ebben a furcsa európai és világpoliti-
kai káoszban 1956 egyik legfontosabb 
üzenete számunkra éppen az, hogy 
még a fegyverekkel, tankokkal, azaz 
a materiális túlerővel szemben is 
van valami, ami mindennél erősebb. 
Ez pedig a nemzeti összefogás. Erre 
volna most szüksége egész Európának, 
de úgy tűnik, ők még csak tanulgat-
ják az 56-os magyar leckét.” – zárta 
ünnepi gondolatait Rákay Philip, 
aki fejet hajtott az ismert és isme-
retlen 56-os hősök valamint azon 
honfitársak becsülete előtt, akik 
több évtizednyi megpróbáltatás és 
szenvedés dacára sem adták fel, 
és akik mindannyiunknak példát 
mutattak.

Az ünnepi beszédet követően az 
egyházak imádsága következett: 
Spányi Antal megyés püspök, 
Bencze András evangélikus püs-

pökhelyettes, Berze János refor-
mátus lelkész és Kovács Dániel 
baptista lelkipásztor mondott imát 
az ötvenhatos áldozatokért.

tudni, hogy sebesültek vagy holt-
testek) és fehér köpenyes embe-
rek. A forradalmárok átengedték 
az autót a barikádon – ami az 
átérést követően lefékezett, a 
testek fölugráltak a platóról, 
géppisztolyokat vettek elő, majd 

a fehér köpenyeket ledobva ha-
lomra lőtték a forradalmárokat.
Bányai Balázs köszönetet mon-
dott kollégáinak a kiállítás 
megszervezéséért. Elmondta, 
hogy több székesfehérvári gyűjte-
ményben található fotót is fel 

tudtak használni a tárlat elké-
szítéséhez, a kutatásokhoz, de 
országos intézmények is hozzá-
járultak a kiállítás teljességéhez, 
hogy a látogatók elgondolkod-
janak 1956-ról, emlékezzenek a 
hősökre és az áldozatokra, mind 
a budapestiekre, mind a székes-
fehérváriakra.
A tárlat párhuzamosan mutatja 
be a budapesti és a székesfe-
hérvári eseményeket, felvázolva 
az 1950-es évek legfontosabb 
történéseit, a forradalom kirob-
banásának előzményeit, okait 
és napi bontásban a forradalom 
eseményeit.
A plakátok, röplapok, fotók 
mellett több tárgy színesíti a 
kiállítást: fegyverek, ruhák, zász-
lók, jelvények, a megtorlásban 
részt vállaló bíró írógépe, Nagy 
Imre személyes tárgyai közül egy 
Rákosi-címeres öngyújtó, egy töl-
tőceruza, egy járdaszegélydarab 
szovjet harckocsi lánctalpainak 
a nyomával a székesfehérvári Fő 
utcáról vagy egy vöröskeresztes 
doboz az Egyesült Államok-
ból. A műtárgyak mellett rövid 
magyarázatok, kis történetek, 
audio-guide-os hanganyagok és a 
forradalmat bemutató dokumen-
tumfilm segíti a látogatókat.
A tárlathoz múzeumpedagógiai 
program kapcsolódik, a közön-
séget előadásokkal és beszélge-
tésekkel is várják a későbbiek-
ben. 
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Megszépült az 56-osok tere

Körülbelül tizenötmillió forintba került a beruházás

sAmu miklós

Az október 23-i forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulója tiszteletére az 56-osok 
terén a teljes parkot felújította a Városgond-
nokság.

A RÉV szálló melletti részen, a 
kitaposott ösvény nyomvonalán is 
új burkolat készült, majd a térköve-
zést követően a zöldfelület rende-
zése is megtörtént, így az október 
23-i forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulójára az 56-
osok tere felújított állapotban várta 
a megemlékezőket.
Cser-Palkovics András szerint a 
város büszkesége lesz a megszépült 
tér: „A hatvanadik évfordulóra készül-
vén sok mindenben gondolkodtunk, 
rendezvényekben, kiállításokban, a fia-
talok megszólításában, városi ünnepsé-
gekben és konferenciában is. Szeret-
tünk volna az épített környezetben is 
jelet hagyni a hatvanadik évfordulóról. 
Erre keresve sem találhattunk volna 
méltóbb helyet, mint az 56-osok terét. 
A forradalom hatvanadik évfordulója 
tiszteletére mindenképpen szerettük 
volna rendbe tenni ezt a teret. A 
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Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága meg-
tárgyalta az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások pályázati eljárás 
keretében, költségelven történő bérbeadására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva a 1112/2016. (X.13.) GSzB 
számú határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bér-
beadására a város területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilá-
gosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meghatáro-
zott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról Sebestyén Zsolt épü-
letüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve a 70/6699-335 telefonszámon, 
vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati 
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati bérlakás pályá-
zat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjá-
ról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 11. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem 
biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján 
(www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartal-
mazza.

Cím

Oskola u. 12. 1/5.
Palotai u. 17. 1/8.

Kelemen Béla u. 23. 4/2.

Alapterület

76 m2

55 m2

50 m2

Szobaszám

2
2
2

Komfortfokozat

komfortos
komfortos

összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
47.500,-
30.250,-
27.500,-

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

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

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési enge-
délyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

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

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

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltéte-
lek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 11. 

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
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-

1.220,-/500,-
800,-

500,-
200,-

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Budai út 68/A 4. j.
Jancsár utca 7. 2. j.
Jancsár utca 11. 3. j.
Jancsár utca 13. 3. j.
Jancsár utca 21. 6. j.
Kossuth utca 15. tetőtér 4. j.
Tóvárosi ln. 44-46.

Várkörút 44.
Repülőtér út 6. 

Terület 
(m2)

163
45
35
35
35

16+11
26

16
273

Megnevezés

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

iroda/közös helyiség
iroda

raktár
pince/raktár

Városgondnokság kivitelezésében el is 
készült a mintegy tizenöt millió forin-
tos térrehabilitáció, melynek eredmé-
nyeként méltó környezet alakult ki.”
A beruházásról Bozai István város-
gondnok elmondta: a legfontosabb 
és legköltségesebb beruházás a 
régi murvás járda térkövezése volt. 
A fejlesztés során az emlékműhöz 
méltó, gránitszínű térburkolatot 
készítettek. Megújították a tér 
teljes növényzetét is, sokkal több 
egynyári növényt ültettek illetve az 
egész teret újrafüvesítették. Összes-
ségében – a járulékos munkákkal 
együtt – körülbelül tizenötmillió 
forintot tett ki a beruházás.
Molnár Tamás, a városrész önkor-
mányzati képviselője arról beszélt a 
szerdai sajtótájékoztatón, hogy már 
a munka befejezése előtt is renge-
teg elismerő visszajelzést kapott az 
56-osok terén megvalósult beruhá-
zással kapcsolatban. Megköszönte 
a Városgondnokság hatékony mun-
káját, melynek köszönhetően két 
hónap alatt elkészült a fejlesztés. 
Molnár Tamás hozzátette: a válasz-
tókörzetben több park és közösségi 
tér is megújul a közeljövőben.
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Fogadták az ösztöndíjasokat

A szakközépiskolások havi tízezer forintot, az egyetemisták havi húszezer forintot kapnak

kurucz tünde

Elbírálták az Alba Regia Középiskolai Ösz-
töndíj valamint az Alba Regia Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázatait. Az öt hónapig városi 
támogatásban részesülő diákokat Székesfe-
hérvár polgármestere október 26-án délután 
köszöntötte. 

Az Alba Regia Középiskolai Ösz-
töndíjra és az Alba Regia Felsőok-
tatási Ösztöndíjra szeptember 
30-ig lehetett jelentkezni. Végül 
tizenkét középiskolás és kilenc 
egyetemista nyerte el a támogatást.
A nyertes pályázókat Székesfehér-
vár polgármestere október 26-án 
délután köszöntötte a városházán. 
A találkozón Cser-Palkovics And-
rás elmondta, hogy az ösztöndíja-
kat hagyományteremtő szándékkal 
hozták létre, egyrészt mert Szé-
kesfehérvár iskolaváros, másrészt 
pedig azért, mert a felsőoktatás 
területén a partnereikkel együtt 
az elmúlt években nagyon sokat 
dolgoztak annak érdekében, hogy 
kategóriákat tudjanak előrelépni.
A cél, hogy a felsőoktatásban 
részesülők száma egyre gyarapod-
jon. Ezt több tekintetben segíti 
az önkormányzat. Ennek egyik 
módja ez az ösztöndíjprogram. 
A pályázók tulajdonképpen az 
első mohikánok. A nyerteseknek 
szívből gratulált, majd eredményes 
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Interneten is elérhető a sírhelynyilvántartás

Jól mennek 
a dolgok Fehérváron

A Városgondnokság kezelésében lévő temetők október 30-ig reggel hét és este hét óra között 
tartanak nyitva. Október 31. és november 2. között a kapukat reggel hét órakor nyitják ki a 
megemlékezők előtt, és a temetőkertek legkésőbb 21 óráig tartanak nyitva.

BácskAi GerGely

A sírhelynyilvántartás a temetőüzemeltetés 
egy összetett rendszere, melynek publikus 
adataihoz enged hozzáférést a Városgond-
nokság, így a székesfehérvári köztemetőkben 
nyugvó szeretteink sírja már elektronikusan is 
kereshető. 

A Béla úti, a Börgöndi, a Csutora, 
a Fecskeparti, a Hosszú, a Kisfa-
ludi, a Sóstói rk. és a Szedreskerti 
temetők sírhelyei az elhunyt neve 
alapján kereshetők. A sirhelyke-
reso.varosgondnoksag.hu oldalon 
bárki rákereshet név alapján arra, 
hogy pontosan hol is található 
az adott sírhely. Az elektronikus 
sírhelykereső hosszú, ötéves mun-
ka eredménye, hiszen a mintegy 
harmincezer fehérvári sírhelyet, 

Mind az önkormányzati problémaismeret, mind a döntéshozói 
igénymegfelelés ciklusról ciklusra folyamatosan javul Székesfe-
hérváron. Ez állapítható meg a Magyar Városkutató Intézet által 
készített helyidemokrácia-audit tizenötödik jelentéséből.

A kutatók hat dimenzióban vizsgálták a lakossá-
gi véleményeket, ezek a lakossági elégedettség, a 
döntéshozói problémaismeret, az igénymegfele-
lés, az átláthatóság, a beleszólás, a részvétel és a 
helyi sajtó függetlensége. Az adatfelvételre 2016. 
október 5-e és 11-e között került sor. Az intézet 
kérdezőbiztosai háromszáz véletlenszerűen 
kiválasztott székesfehérvári, tizennyolc év feletti 
lakossal készítettek telefonos interjút.
A kutatásból többek között kiderült, hogy a 
lakosok túlnyomó többsége javulást lát Székesfe-
hérvár életében. Nagy arányban, 53 százalékban 
érzik és látják a város elmúlt egy évében megva-
lósított fejlesztéseit, ez lecsapódik a vélemények-
ben is. Valójában 2013-tól folyamatosan nő azok 
száma, akik javulást látnak a korábbi évekhez 
képest.
A demokratikus társadalmi működés egyik 
fontos eleme, hogy a lakosok beleszólhassanak 
abba, ahogy a városban mennek a dolgok. Idén a 
lakosok 31 százaléka úgy érezte, egyáltalán nem, 
24 százaléka pedig úgy, hogy csak kis mértékben 
tud beleszólni abba, ahogy a városban zajlanak 
az ügyek. A lakosok 27 százaléka gondolta úgy, 
hogy nagyrészt van beleszólása a dolgokba, 18 
százalékuk pedig úgy véli, teljesen bele tud szól-
ni a dolgok alakulásába. A pozitív vélemények 
mögött az önkormányzat által szervezett tele-
pülésrészi konzultációs sorozat pozitív hatását 
lehet kimutatni.
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Összefogás a helyi foglalkoztatásért
Megkezdte munkáját a Székesfehérvári Foglalkoztatási Fórum

Megtartotta alakuló ülését a Székesfehérvári Foglalkoztatási Fórum. Az együttműködő partnerség 
egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően jöhetett létre annak érdekében, hogy Székesfehérvár 
és járása területén segítse a helyi foglalkoztatás helyzetét.

Székesfehérvár önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a „Helyi foglal-
koztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” 
megnevezésű TOP-6.8.2-15 számú pályázati felhívásra. 

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések Székesfehérvár és járása területén” 
című, TOP-6.8.2-15-SF1-2016-00001 azonosítószámú nyertes projekt egyik első 
lépéseként október 24-én délelőtt megalakult a Székesfehérvári Foglalkoztatási 
Fórum, mely stratégiai, egyeztető és érdekegyeztető, konzultációs fórumként mű-
ködik. A fórum felelős Székesfehérvár és járása térségében a helyzetelemzésre 
épülő, foglalkoztatás elősegítésére irányuló stratégia kidolgozásáért, elfogadásá-
ért, a stratégiához illeszkedő konkrét programok kidolgozásáért, végrehajtása fi-
gyelemmel kíséréséért.

A fórum megalakulásakor megválasztotta az öt tagból álló, a partnereket megfele-
lően reprezentáló Irányító csoportot és az elnököt. Elnök az önkormányzati szfé-
rából Székesfehérvár képviselője. Tagok: a kormányzati szférából a Fejér Megyei 
Kormányhivatal, a gazdasági szférából a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségé-
nek Fejér Megyei Szervezete, az oktatási szférából a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum, a civilszférából a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány képviselői.

Székesfehérvár fejlesztési terveiben szerepel a város gazdasági erőcentrummá tör-
ténő alakítása. A nyertes pályázat célja ennek segítése. Alapvető feladat a térség 
gazdasági szereplőinek igényeihez igazodva a hiányszakmákban elhelyezkedni 
tudó szakemberek képzése valamint a hátrányos helyzetű illetve nyilvántartott 
álláskeresők munkaerőpiacra való visszaterelése. 

Egyrészt Székesfehérvár saját humánerőforrásait meghaladó 
mértékben igényel munkaerőt, másrészt a város von-
záskörzetében élők nagy hányada jár be a megye-
székhelyre dolgozni. A program egyik célja a mun-
kaerő-kereslet és kínálat közötti különbségek 
kiegyenlítése, azaz a hiányszakmák feltöltése, a 
munkakeresők elhelyezkedésének segítése és 
a hátrányos helyzetben lévő munkakeresők 
támogatása. A projekt európai uniós forrás-
ból 285 millió forintos támogatást nyert.

Európai Szociális

Alap

azok koordinátáit és adatait illetve 
fényképeit egyenként kellett rög-
zíteni.

tanévet kívánt azzal, hogy azért 
a fiatalos lendület és a jókedv is 
legyen meg!
Cser-Palkovics András hozzátet-
te: nem titkolt célja, hogy minél 
több középiskolás maradjon itt 
a fehérvári felsőoktatásban, míg 
az egyetemisták közül – tanulmá-
nyaik elvégzését követően – minél 
többen maradjanak itt Székesfe-
hérváron, és helyezkedjenek el a 
városi munkaerőpiacon, majd a 
jövőt – benne a családalapítást is 

– itt képzeljék el. A polgármester 
szerint a jövőben a város számít-
hat majd a gazdasági szereplők 
illetve más intézmények támoga-
tására is, ami által a támogatás 
összege a jövőben növekedhet. 
A beszédet követően Cser-Palko-
vics András polgármester, Mészá-
ros Attila alpolgármester és Fűrész 
István, az Ösztöndíjcsoport veze-
tője közösen adták át valamennyi 
nyertes pályázó számára az erről 
szóló emléklapot.
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Az Árpád-ház-programot a 2013. au-
gusztusi székesfehérvári kormányü-
lésen fogadta el a kormány. Célja, 
hogy hazánk 2022-ben az Árpád-ház 
európai rangjához méltó módon ün-
nepelhesse az Aranybulla kiadásának 
nyolcszázadik, 2038. augusztusában 
pedig Szent István halálának ezredik 
évfordulóját. A program miniszteri 
biztosa Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő, honvédelmi államtitkár 
lett.
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Az Európai Unió hulladék kezelési politikája 
sokat fejlődött az elmúlt 30 év során köszön-
hetően a számos elkészített környezet-
védelmi akciótervnek, amelyek a negatív 
környezeti- és egészségügyi hatások 
mérséklését tartották szem előtt.
A törvényhozás és hulladék szabályozási 
előírások folyamatos fejlődésen mennek át 
napjainkban is. Új technológiákat vezetnek 
be és kényszerítik az ipari szereplőket a  
folyamatos alkalmazkodásra.
A legtöbb ágazat küzd ezen új technológiák 
megismerésével, megértésével és alkal-
mazásával. A gépjármű javítás az egyik  
legjobb példa arra, hogy milyen  
nehézségekkel kell szembenézniük az  

iparág szereplőinek, amely zömét főleg kis- és középvállalkozások teszik 
ki. Ezen KKV-k napjaink egyik legnehezebb feladata a környezetvédelmi 
előírások betartása és az ezekhez történő folyamatos alkalmazkodás.
Ezen kihívások hívták életre a CARWASH elnevezésű projektet, amely az 
Erasmus+ Program keretében valósul meg, amelyben a Közép-dunántúli 
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., mint a régió KKV-inak 
elkötelezett támogatója képviseli a magyar érdekeket.
A projekt projekt célja, hogy a fent említett kihívásokra megoldást  
találjon, edukációs szándékkal kifejlesszen egy alkalmazást és oktatási  
anyagot, amelyek hozzájárulnak az ágazat szereplőinek tudásbővítéséhez. 
A játék jelenleg tesztelés alatt van, de a demo változat a projekt honlapjáról 
letölthető.
Amennyiben érdekli a téma és szeretne naprakész információkhoz  
jutni tetszikeljen minket a facebookon illetve, ha szívesen kipróbálná a  
fejlesztendő játékot, azt a projekt weboldalán megteheti.

https://www.facebook.com/Carwash-1608259226116976/?fref=ts
http://www.carwashproject.eu/en/home

Közmeghallgatás az Árpád-ház-programról

Cseh József arra tett javaslatot, hogy az osszáriumban lévő csontok DNS-állományának vizsgá-
latával azonosítsák be Árpád-házi királyainkat

Gáspár péter

Az Árpád-ház-programmal kapcsolatban 
tartott közmeghallgatást a város közgyűlése. 
A nyilvános konzultáción bárki megoszthatta 
a témával kapcsolatos javaslatait. 

Elsőként Cser-Palkovics András 
beszélt arról, hogy megtörtént a 
négykaréjos templom feltárása, 
és a bazilika előtt üvegfedéssel 
tennék bemutathatóvá az egy-
kori épületet. Az önkormány-
zat számos szakmai szervezet 
közreműködésével munkacso-
portot hozott létre, melynek 
feladatai között a Nemzeti 
Emlékhely komplex fejlesztése, 
a királyi koronázótemplom és 
temetkezési hely múzeumának 
megvalósítása és a Nemzeti 
Emlékhely-sétaút kialakítása is 
szerepel.
Smohay András, a Székesfe-
hérvári Egyházmegyei Múzeum 
igazgatója a közmeghallgatáson 
az egyházmegyei látogatóköz-
pont terveiről beszélt, aminek 
köszönhetően „alternatív 
városkapu” nyílhat a Lakatos 
utcában. A látogatóközpontban 
interaktív tárlat keretében a ma-
gyar Szent Családot mutatnák 
be a látogatóknak, akik a kiál-
lítás megtekintését követően a 
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Püspöki Palota kertjén keresz-
tül érkeznének meg a palotába, 

majd onnan a mai egyházme-
gyei múzeum épületébe.

A közmeghallgatáson többen is 
megosztották ötleteiket. Cseh 
József arra tett javaslatot, hogy 
az osszáriumban lévő csontok 
DNS-állományának vizsgálatá-
val azonosítsák be Árpád-házi 
királyainkat, így lehetőség nyílna 
a királyok újratemetésére, és a 
királyok sírjai oda kerülhetnének, 
ahol eredetileg eltemették őket. 
Hollós László az Árpád-ház-prog-
ram kapcsán kiemelte, méltó 
környezetben kell elhelyezni a 
romokat, védett, megőrzött álla-
potban. Hangsúlyozta, hogy élővé 
kell tenni a Nemzeti Emlékhelyet, 
ennek jó példája volt, amikor 
a Királygalériában felavatták 
a Nagy Lajos királyt ábrázoló 
vörösréz domborművet több száz 
ciszterces diák közreműködésével
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Az újraélesztés technikája igen 
könnyen összefoglalható, mindössze 
öt lépésből áll. Nézze meg videó-ösz-
szeállításunkat a www.fehervartv.
hu oldalon, vagy keresse fel a www.
tevagyahos.hu oldalt!

Bárkiből válhat életmentő
látrányi ViktóriA, szABó miklós Bence

A „TEVAgy a Hős!” kampány keretében 
Klupács Péter mentőtechnikus és Mészáros 
Zalán mentőtiszt évek óta oktatják ország-
szerte a helyes újraélesztés technikáját. A 
páros szerint ez a technika akár tizenöt perc 
alatt elsajátítható, és tízből hat esetben 
életet menthet vele bárki. Kedden a város 
testnevelő tanárait oktatta a két szakember 
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky 
József Középiskolájában. 

A Bee Gees zenéjére, a Stayin’
Alive című számra tanultak 
újraéleszteni a testnevelő tanárok 
a Jáky tornatermében. Nem vélet-
lenül választották a szervezők ezt 
a dalt, ugyanis ennek a számnak 
nemcsak a címe bír üzenetérték-
kel, de a ritmusa is megfelelő a 
helyes újraélesztéshez. Később 
pedig labdák segítségével is foly-
tatták a gyakorlást. 
Klupács Péter mentőtechnikus és 
Mészáros Zalán mentőtiszt több 
éve tartanak hasonló foglalkozá-
sokat országszerte. Most a taná-
rokon volt a sor. A nem titkolt cél 
pedig az, hogy rajtuk keresztül 
minél több diák is megismerje 
majd a technikát. 
A keddi bemutató megnyitóján 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok mondott köszön-

Mészáros Zalán a legfontosabb újraélesztési tudnivalókat mutatja az oktatás résztvevőinek 
Klupács Péter közreműködésével. A témával részletesen foglalkozik a Fehérvár Televízióban az 
Együtt magazin csütörtökön este háromnegyed nyolctól.
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tőt: „A testnevelő tanárok hagyomá-
nyos tanévindító értekezletén egyez-
tettünk arról, hogy a legfontosabb 

újraélesztési tudnivalókat átadjuk 
nekik Klupács Péter és Mészáros 
Zalán segítségével. Nagyon bízunk 

benne, hogy a tanárok közvetítésével 
a diákok is elsajátíthatják ezeket  a 
hasznos ismereteket!” 
Míg Németországban ezer ember-
ből kilencszázkilencvenhárman 
tudnak helyesen újraéleszteni, 
addig Magyarországon sokkal 
alacsonyabb ez a szám. Ezer főből 
mindössze tizenhét képes arra, 
hogy életet mentsen, ha kell. Ezt 
az arányt szeretné a páros munká-
jával javítani. 
A rövid elméleti oktatást követőn 
Klupács Péter a gyakorlatban is 
bemutatta, mi a teendő akkor, 
ha eszméletlen embert találunk 
a földön fekve. A legtöbb ember 
számára ugyanis egyáltalán nem 
egyértelmű, hogyan tudna segít-
séget nyújtani. „Az idejében, tehát 
négy percen belül elkezdett újraélesz-
tés tíz esetből hatnál megmentheti a 
beteget, hiszen a mentők kiérkezéséig 
a folyamatos pumpálásnak köszön-
hetően eljut az oxigén az agyba. ” – 
emelte ki Mészáros Zalán, a „TE-
VAgy a Hős!” program kitalálója.
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Még több információ a témával 
kapcsolatban hasznos tippekkel és házi 
praktikákkal a www.fmc.hu oldalon 
olvasható!

szABó petrA

szűcs-Molnár diána sAmu miklós

Gáspár péter

Egészségnap a Palotavárosban

Már igényelhető az oltás Szűrőnap helyben

Átadták a Romhányi-díjat

A színpad előtt többen kedvet kaptak a súlyos golyók emelgetéséhez

Fontos, hogy mindenki tartsa be az alapvető higiénés szabályokat!

Sport- és egészségnapot szervezett október 
22-én délután a palotavárosi tavaknál a 
Szegényeket Támogató Alapítvány. Színpadi 
programok, egészségügyi szűrések, kézműves 
vásár, játszóház is várta az érdeklődőket.

Vérnyomásmérés, kettlebell-be-
mutató, néptáncbemutató és friss 
levegő a tavak partján. Más nem is 
kell, az embernek megjön a kedve 
a mozgáshoz. A Palotavárosi sport- 
és egészségnapra idén immár 
második alkalommal várták az 
érdeklődőket a városrész tavainak 
partján. A gyerekek önfeledten 
játszhattak, míg szüleik közösen is-

Egyelőre nincs influenzajárvány a megyében, a 
figyelőszolgálatban résztvevő hatvanegy praxis 
orvosai alacsony aktivitásról számoltak be. 
A vírussal minden évben késő ősztől tavaszig 
találkozhatunk, így fontos a megelőzés. Az 
influenza elleni oltóanyag már hétfő óta 
igénybe vehető.

Láz, fej- és torokfájás – egyre 
többen fordulnak ilyen tünetekkel 
orvoshoz. Bár még nincs influenza-
szezon, a betegek gyakran összeke-
verik a megbetegedést a náthával 
vagy a meghűléssel. A szakembe-
rek szerint annak ellenére, hogy 
nincs járvány, már most érdemes 
védekezni, védőoltást kérni. 

Másodszor tartottak egészségnapot a Köfém Műve-
lődési Házban. Az érdeklődőket ingyenes állapot-
felméréssel és a legkülönfélébb szűrővizsgálatokkal 
várták, melyeket a Szent György Kórház és a Humán 
Szolgáltató Intézet orvosai, munkatársai végeztek. 
Az eseményen résztvevők ezen kívül változatos 
mozgásformákat is kipróbálhattak.

Sokan éltek a lehetőséggel a hétvé-
gén, és felkerekedtek, hogy helyben 
vegyenek részt az egészségnapon. A 
rendezvényen a vizsgálatok mellett 
ingyenes mozgásprogramot is bemutat-
tak, ráirányítva a résztvevők figyelmét 

A Városháza Dísztermében került sor szerdán 
a Senior Orvosok Találkozójára, ahol átadták 
a 2016-os Romhányi-díjakat is. Az idei évben 
Németh Miklós és Simon Endre vehette át az 
elismerést. A neves fehérvári kardiológus, 
Altorjay András ötlete volt évekkel ezelőtt, 
hogy nagyobb törődést kell biztosítani a sze-
nior pályatársaknak. Az országos találkozókat 
rendre Székesfehérváron és Fejér megyében 
rendezik meg.

Az eseményen a város önkormány-
zata részéről Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok 
vett részt, aki elmondta, a város 
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A betegségre fogékonyaknak, 
csecsemőknek, várandósoknak, 
időseknek – főleg hatvan év felett – 
ajánlott az oltás. 
Müller Cecília megyei tisztifőor-
vos megkeresésünkre elmondta: a 
legfontosabb a megelőzés. Ennek 
érdekében mindenki tartsa be az 
alapvető higiénés szabályokat, 
aki pedig szeretné, ezen a héten 
háziorvosánál már felírathatja vagy 
beadathatja az influenza elleni 
vakcinát.

számára fontos esemény a Senior 
Orvosok Találkozója, ezért minden 
évben támogatják a rendezvényt. 
A találkozón Derényi Gábor idézte 
fel Romhányi György alakját, aki 
1905-ben született a Fejér megyei 
Szár községben, és ezer szállal 
kötődött Székesfehérvárhoz, hiszen 
a Ciszterci Rendi Szent István Kato-
likus Főgimnáziumban érettségi-
zett. Pályafutása Pécsen teljesedett 
ki: 1951. október 16-án foglalta el 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Kórbonctani Intézetének katedrá-
ját. Romhányi György a legszéle-
sebb körben oktatói tevékenységé-
vel vált legendává.

merkedtek különféle sportágakkal, 
vagy éppen egészségügyi tanácsok-
ról diskuráltak. 
A terület önkormányzati képviselő-
je szerint fontos, hogy a környéken 
élőknek lehetőségük legyen a 
kikapcsolódásra és az ismerkedés-
re: „Egy ilyen sűrűn lakott lakótelepi 
övezetben az emberek nem feltétlenül 
ismerik a szomszédokat. Egy ilyen 
program keretén belül találkozhatnak, 
beszélgethetnek, jól érezhetik magukat. 
Ez a társadalmi szövet, a mikrokö-
zösség újjászervezésének egy nagyon 
fontos és jó megoldása.” – fejtette ki 
gondolatait Viza Attila. 
A program késő délután koncerttel 
és tűzijátékkal zárult.

arra, hogy a mozgással sokat tehetünk 
egészségünkért. 
A Köfém Művelődési Házban tartott 
szombati egészségnapon lehetőség nyílt 
általános állapotfelmérésre, a testsúly 
ellenőrzésére, testtömegindex-számításra, 
vérnyomás-, vércukorszint-, koleszte-
rinszint-mérésre, rizikókérdőív kitölté-
sére, szakorvos bevonásával kardiológiai 
vizsgálatra, mozgásszervi és melano-
maszűrésre, dietetikai tanácsadásra és 
csontritkulás elleni tornára. Mindeköz-
ben a gyerekek és a felnőttek is kipró-
bálhatták a jógát. A szűréseket a kórház 
orvosai és asszisztensei illetve a Humán 
Szolgáltató Intézet védőnői végezték.
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Tökfesztivál a Palotavárosban

Szombaton délután rendezik a 
Palotavárosi Tökfesztivált a Szent 
Imre Iskolaházban. A SZÉNA Egyesület 
hétvégi programjára a tökfaragás-
hoz kedvet érző családokat várják. A 
részvétel ingyenes, de előtte regiszt-
rálni kell a szenaegyesulet@gmail.com 
e-mail-címen vagy a 30 849 8147-es 
telefonszámon. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak!

Ha tetszett az írás, Temesvári Márta 
biokertészeti sorozatával hétről hétre 
találkozhatnak az fmc.hu oldalon!

temesVári mártA

Termesszük magunk a sütőtököt!

A sütőtök nemcsak finom, hanem gyógyhatású is!

Nemrég toltam be a sütőbe egy jókora 
sütőtököt. Szabálytalanul szétcsapdosott teste 
édesen izgató illatot árasztva sistereg a forró 
szaunában. Pörkölődik a széle – kissé feketébe 
hajló köntösből szeretem igazán kihámozni – és 
az itt-ott meghagyott magvak is víg patto-
gós táncot járnak a hullámzó, bugyborékoló 
narancstengerben. S ha már így rácsodálkoztam 
erre az ízletes, kimondottan őszi-téli étekre, 
ássunk le a gyökerekhez! (Sokáig nem kell ásni, 
mert gyökérzete sekély…)

Töktörténelem

A sütőtök amerikai eredetű kul-
túrnövény, az indiánok kedvelt 
eledele volt. Őshazája feltehetően 
Közép-Amerika és Mexikó lehet. 
Az Ocampo-barlangban (Mexikó) 
talált leletek szerint már Krisztus 
előtt 7000 körül is termesztették. A 
maják, inkák, aztékok kultúrájában 
alapvető tápláléknak számított. A 
tökfélék családjába 114 nemzet-
ség és 500 faj tartozik. 25-26 fajta 
Észak-Amerikában is őshonos.
Európába a spanyolok hozták be 
a közönséges tököt az 1500-as 
években, az amerikai kontinens 
felfedezése után. Száz év múlva 
Ázsiába és Afrikába is eljutott. A 
18. században Itáliában már ter- 
mesztették azt a változatát is, mely-
nek vékonyabb a héja és hosszúkás 
a formája: ez a cukkini. Európában 
hamar a paraszti zöldségtermelés 
szerves részévé vált. Homokos 
ugarterületeken termesztették a 
legjobb minőségű tököket – példá-
ul a szatmári Nagydoboson, ahol 
minden évben hatalmas sütőtök- 
ünnepet tartanak. Sokan a kuko-

trágyát vagy komposztot kell 
bedolgozni. A talaj előkészítését 
már márciusban megkezdhetjük. 
Vízigénye nagy, ezért hosszú, ter-
jedelmes gyökérzetével behálózza 
a termőterületet, hogy csillapítani 
tudja szomját.
A tököt lehet helyben vetni vagy 
üvegházban palántaként előnevel-
ni. Ez utóbbi esetben két-két szem 
magot kell elültetni, a kis palántá-
kat pedig májusban, a fagyosszen-
tek után telepíthetjük ki a szabad 
földbe, de júniusig is nyugodtan 
várhatunk vele. A palántákat min-
dig ritkítsuk ki, mivel a növények 

ricásba ültették. Ára egy időben 
azonos volt a búzáéval. A második 
világháború után néptáplálékként 
tartották nyilván.

Hogyan termesszük a tököt?

Mivel melegigényes, magvai csak 
tizenkét fok fölött kezdenek el 
csírázni. Bárhol megterem, viszont 
nem szereti a savanyú, vízállásos, 
hideg földet. Rajong a jól trágyá-
zott talajért, ezért a földjébe érett 

hosszú indákat növesztenek majd, 
aminek igencsak nagy a helyigé-
nye! Az ültetési távolság kb. két 
méter.
Ha már a földben vannak a kis pa-
lánták, nem igazán kell törődni ve-
lük, csupán kapáljuk és öntözzük 
folyamatosan. A leveleit szeretik 
megrágcsálni a csigák és szívogatni 
a tetvek, de ezekkel könnyedén el-
bánhatunk, ahogyan a lisztharmat 
és az uborka mozaikvírus se jelent 
nagy gondot.

„Futásnak ered”

Augusztusban észlelhetünk egy 
kis távolodást a tök részéről: ekkor 
mondjuk, hogy „futásnak ered”. 
A párkapcsolatokban hagyni kell, 
hogy menjen, aki menni akar, a tök 
esetében viszont legyünk bátran 
erőszakosak, és bírjuk maradásra, 
ha már ennyi energiát fektettünk 
bele! A területről kifutó szárakat 
fordítsuk vissza! Levágni nem 
szabad, mert akkor a tápanyagot 
elvonjuk a megnőtt terméstől! 
Augusztus közepe után a bekötött 
terméseket szedjük le, mert ezek is 
elszívják az életerőt az érő töktől – 
a bekötött termések pedig kifejlőd-
ni már nem tudnak idő hiányában.
Szeptemberben a virágoktól is 
megszabadulhatunk, hogy az ener-
gia áramlása még aktívabb legyen. 
Ezeket a virágokat ki is süthetjük, 
finom éteknek számít! 
A termés késő őszre fejlődik ki tel-
jesen, mialatt a lombozat fokozato-
san elszárad, héja pedig megkemé-
nyedik. Minél keményebb a héja, 
annál tartósabb a termés. Akkor 
kell betakarítani, amikor a dér már 

megcsípte. Ekkor lesz a legjobb az 
íze, legomlósabb a húsa – keményí-
tőtartalma ekkorra elcukrosodik.

Gyógyít és diétás

A sütőtök nemcsak finom, hanem 
gyógyhatású is. Régen vesebe-
tegeknél, májbetegségek során 
használták. Jótékony hatással van a 
szívműködési zavarokra, béltisztító, 
hashajtó és a megfázásos beteg-
ségekre is kiváló: köhögés, légúti 

megbetegedések esetén fogyasz-
szunk minél többet belőle! Erősíti 
az immunrendszert, és rákmegelő-
ző hatásáról is híres.
„Külsőleg” is használatos: égési 
sérülések esetén borogatásként 
alkalmazzuk. Allergia és bőrpa-
naszok során is elővehető. Magja 
csökkenti a köszvényt, nagyon 
sok káliumot, B-vitamint tartal-
maz. Rengeteg béta-karotin is van 
benne, ami A-vitaminná alakul 
szervezetünkben. Kiváló E- és 
C-vitamin-forrás, vastartalma miatt 
hölgyeknek kimondottan ajánlott. 
Mindeközben száz gramm sütőtök 
energiatartalma csupán 336 kJ 
(80 kcal), tehát diétában tökéletes 
választás!
Írnék még az előnyeiről, s recepte-
ket is közölnék szívesen, de már 
tányéromon illatozik a frissen sült 
sütőtök – ami forrón a legélveze-
tesebb, így inkább félreteszem a 
laptopot, s a tökömre koncentrá-
lok…
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Bús keringő a forradalom emlékére

Károlyi Sándor méltó a nagy múltú család hagyományaihoz

Vakler lajos

HorVátH renátA

Gáspár péter

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar emlék-
koncerttel köszöntötte az 1956-os forradalom 
és szabadságharc hatvanadik évfordulóját. A 
Szent István Művelődési Házban megrendezett 
hangversenyen a fehérvári szimfonikusokat gróf 
Károlyi Sándor, a Bécsi Akadémia Szimfonikus 
Zenekarának vezető karmestere vezényelte.

Az esten magyar zeneszerzők művei 
csendültek fel a magyar hősök em-
lékére. Rózsavölgyi Márk, korának 
egyik első csárdáskomponistája volt, 
„Első magyar társastánc” című műve 
a verbunkos műfaj művészileg talán 
legértékesebb példája. Liszt Ferenc 
„Magyar történelmi arcképcsarnok” 
című sorozata híres történelmi szemé-
lyeknek állít zenei emléket (Széchenyi 
István, Eötvös József, Vörösmarty 
Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, 
Petőfi Sándor, Mosonyi Mihály). 
A zongorára komponált darabokat 
Selmeczi György írta át zenekarra. 
Bartók Béla háromtételes Diver-
timento című zenekari műve – me-
lyet a világhírű Bázeli Kamarazene-
karnak és Paul Sachernek ajánlott 
– a szórakoztató és az igényes zene 
találkozása, mely a házi muzsika 
kedvelt műfajának számított a klasz-
szicizmus idején. 
Az est címadó alkotása Vecsey Fe-
renc hegedűművész Magyar virtuóz 

„Ha nem vagyok szerelmes 
a modellembe, abból nem lesz jó kép!”

Csellómaraton és Virtuózok

A nyolcórás kiállításmegnyitó egyik momentuma A hangversenybérlet idei újdonsága a Csellómaraton

Szabó Márta fotóművész ötvenedik születésnap-
ja alkalmából egész napos kiállításmegnyitóval 
várta az érdeklődőket október 22-én, szombaton 
a Szabadművelődés Házában.  A hatvanhat kép-
ből álló tárlat november 6-ig tekinthető meg.

Szabó Márta 2003 óta foglalko-
zik fotózással. 2006-ban Prima 
Primissima különdíjjal ismerték 
el munkásságát, 2010-ben pedig 
megkapta a Nemzetközi Fotómű-
vész-szövetség ( Fédération Inter-
nationale de l’Art Photographique) 
Kiváló Művésze díjat (EFIAP). 2010 
óta ez az első kiállítása. Elmondása 

Számos csemegét tartogat a komolyzene kedvelő-
inek az idei Farkas Ferenc Hangversenybérlet. Az 
első előadásra október 30-án a Felsővárosi Szent 
Sebestyén-templomban kerül sor, ahol Medveczky 
Ádám karmester vezényli Mozart Requiemjét.

„Megint van újdonsága a hangverseny-
bérletnek a Csellómaraton révén. Olyan, 
hogy Székesfehérváron egy napon három 
koncerttel állunk a közönség elé, még nem 
volt.” – hangsúlyozta lapunknak Brájer 
Éva alpolgármester, aki bátor vállalko-
zásnak nevezte a kezdeményezést.
Major István, az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar igazgatója elmondta, 
hogy a Csellómaratonon 2017. április 
3-án három hangverseny is várja a 
fehérváriakat: 17 órakor Viola da 
Gamba és a barokk cselló elnevezés-
sel Szászvárosi Sándor és Karasszon 
Dénes játékát hallhatjuk, kis szünet 
után, 18.30-tól Bécsi és klasszikus 
címmel Nagy Róbert, a Bécsi Filhar-
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darabok hegedűre című műve volt, 
melynek része a Valse triste, azaz a 
Bús keringő. 
Major István, az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar igazgatója rendkí-
vüli estének tartja a hangversenyt, 
hiszen egy kiváló vendégkarmester 
dirigálásával emlékezhettek a 
forradalom hatvanadik évfordu-
lójára: „Ez a találkozás egy hármas 
találkozás, egy olyan magyar műsor, 
amely méltó a forradalom hőseinek 
emlékéhez. Károlyi Sándor pedig olyan 
szintet képvisel, hogy a világ bármely 
hangversenypódiumán szívesen látott 
vendég. Az ünnepre választott darabok 
olyan minőségű zenei alkotások, 
melyek bizonyosan segítenek abban, 
hogy a zene közvetítésével együtt 
idézzük meg a forradalmi események 
történetét.” 
Károlyi Sándor Münchenben szü-
letett, s a bécsi konzervatóriumban 
tanult. Jelenleg a Bécsi Akadémia 
vezető karmestereként, az európai 
klasszikus zene egyik leginkább 
elismert művésze: „Büszkeséggel tölt 
el, hogy erre az évfordulóra meghív-
tak, annál is inkább mert a szüleimet 
az orosz fennhatóság, a kommunista 
rezsim alatt üldözték el az otthonukból, 
Magyarországról. Sorsszerű, hogy Ma-
gyarország volt az első, ahol felkeltek a 
rémuralom ellen. Ez az előadás méltó a 
forradalom emlékéhez.”

szerint nem volt különösebb oka a 
több év kihagyásnak, egyszerűen 
másfelé vitte az élet. Most azonban 
rendhagyó kiállításmegnyitóval 
lepte meg a közönséget, ami a szo-
kásostól eltérően délelőtt tíztől este 
hat óráig tartott.
„Picit túlozni fogok, de ha nem vagyok 
szerelmes a modellembe, abból nem lesz 
jó kép!” – mondta el Szabó Márta, 
majd három oklevelet adott át: egyet 
férjének, mert húsz éve mellette 
van és támogatja, egyet Radovicsné 
Kovács Magdolnának, volt osz-
tályfőnökének, egyet pedig Szabó 
Lászlónak, a Főnix Fotóművészeti 
Kör vezetőjének.

monikusok szólócsellistája és tanít-
ványa, a 18 éves Clemens Kropfitsch 
játékát hallhatjuk, 20 órától pedig 
a Kossuth-díjas Onczay Csaba és 
Onczay Zoltán szólaltatja meg a 
romantikus gordonkát. A Csellóma-
raton nemcsak a közönséget szólítja 
meg, hanem szól a szakmának is, 
hiszen a három koncertet megelőzi 
egy kurzus.
2017. január 1-jén világ körüli zenei 
kalandozásra hívják a közönséget. A 
kaland onnan indul, ahol a bécsi új-
évi koncert befejeződik. Balogh Sán-
dor karmester vezetésével zenevonat 
indul olasz, spanyol, német, francia, 
orosz, argentin és amerikai tájak felé 
Mozarttól Frank Sinatráig.
Február 13-án Boros Misivel és a 
Virtuózok döntőseivel találkozha-
tunk. Dubóczky Gergely karmester 
elmondta: ezen az estén a Virtuózok 
című televíziós műsorban szerepelt 
fiatal zenészpalántákat mutatják be a 
közönségnek.
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Így készítsük fel az autót a télre

A szervizekben már zajlik a gumik cseréje 

Amennyiben hét fok alá esik a hőmérséklet, a vezetőknek érdemes a gépjárműveket gumicse-
rével is biztonságosabbá tenni

Az ablakmosótartályt téli mosófolyadékkal kell feltölteni

A lehulló csapadék, a csúszós út megnehezítheti 
a vezetők dolgát, ezért a szakemberek még 
tél előtt felhívják a figyelmet az ablaktörlő, 
a fagyálló, az akkumulátor valamint a gumik 
ellenőrzésére.

Karbantartás és átvizsgálás 
jellemzi az őszi hónapokat. 
Szezonváltáskor a szakemberek 
a szokásos rutinellenőrzéseket 
hajtják végre a gépjárműveken. 
A szervizekben néhány hete kez-
dődött meg a téli gumik felhelye-
zése.
Spilák Gábor szervizvezető el-
mondta, mire érdemes figyelni eb-
ben az időszakban, hogy a fagyos, 
csúszós utakon is biztonságban 
tudhassuk magunkat, az utasokat 
és járművünket egyaránt: legfon-
tosabb a téli gumik felhelyezése 
valamint a guminyomás ellenőr-
zése. Ebben a hideg időszakban 
a csapadék lefagyhat az utakra, 
kialakulhat jegesedés, így a 
hidakon, felüljárókon fokozott 
figyelemre van szükség.
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október 27. – november 2.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fontos lenne, hogy ezekben a napokban több időt 
szenteljen a pihenésre. Egy kicsit nehezére esik irá-
nyítani, kontrollálni az eseményeket. Nincs értelme 
azon törnie a fejét, hogy mi lehet a baj. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Amennyiben még szingli, ezen a héten számíthat rá, 
hogy nem marad észrevétlen. Végre megtisztulhat 
a régi, rossz dolgoktól, és egy szenvedélyes, tartós 
szerelem kibontakozására számíthat. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten végre újra beindulnak az eddig megre-
kedt ügyei, így sokkal otthonosabban érezheti magát 
a saját életében. A munkahelyi körülményei is napról 
napra javulnak, és kifejezetten kedvezően alakulnak 
a kilátásai. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A karrierjében pozitív változás várható egy új meg-
bízás kapcsán. A munkahelyi sikere a kiváló együtt-
működő képességében rejlik.  Ha még egyedülálló, 
mostanában elég sok ajánlatot kap, csupán az velük a 
gond, hogy egyikük szándéka sem komoly.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Bármit is csinál ezen a héten, legyen fokozottan 
körültekintő a részletekre. Tartózkodnia kell az éles 
véleménynyilvánítástól! Fokozottan ügyelnie kell a 
jó hírnevére, mert a háttérben valaki – pusztán irigy-
ségből vagy féltékenységből – rossz hírbe keverheti!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egyik ismerőse egyre több mindent meg szeretne 
oldani az életében Ön helyett. Ez egy idő után lehet, 
hogy elkezdi idegesíteni. Jobb, ha megelőzi ezt azzal, 
hogy idejében szól neki, mielőtt még elmérgesedne 
a helyzet. 

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.

Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

A szakember hangsúlyozta, hogy 
a következő lépésben az ablaktör-
lőlapátok lecserélése, a szélvédő-
mosó-folyadék és a hűtőfolyadék 
ellenőrzése szerepel. A hűtő- és 
fűtőrendszer átvizsgálása is fontos, 
valamint a fékek ellenőrzése: meny-
nyire kopottak a fékbetétek, milyen 
állapotú a féktárcsa.
Télen érdemes hővédőt tenni az 
akkumulátorra, így az nem fog 

teljesen lehűlni, és nő az élettarta-
ma. A felkészülésben a hajtóanyag 
mennyisége is fontos szerepet 
játszik: mindig legyen az autóban 
bőséges üzemanyag!
A legtöbb szerviz már csomagban 
kínál téli felkészítést, ami tartal-

mazza az alapvető és speciális 
felkészítő átvizsgálásokat. A szer-
vizvezető kiemelte: lényeges, hogy 
időben megkezdődjön a felkészülés 
a téli útviszonyokra, így a különbö-
ző kellemetlenségek és a balesetek 
elkerülhetők.
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Fenyő Mellé Cukiság: keressük 
2016 legfinomabb karácsonyi sütijét!

kurucz tünde

Tavaly a citromos máktorta volt a legfinomabb

A zsűri a külalakot is figyelembe veszi

Lassan közeleg a karácsony, itt az idő leporolni 
a nagymama receptes könyvét, mert a tavalyi 
sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel 
keressük 2016 legfinomabb karácsonyi édes 
süteményét!

A tavalyi megmérettetésen majd-
nem húsz házi cukrász mérte össze 
tudását. A sütemények között a 
modern és a hagyományos cuk-
rászat is képviseltette magát. A 
citromos-mentás muffin mellett 
a zsűritagok megkóstolhatták az 
almából készített rózsát, a diós 
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Fontos tudnivalók!

 A süteményt legalább nyolc főre kell készíteni!
 A karácsonyi finomságokat szakértő zsűri véleményezi
 A zsűri az ízen és az állagon kívül az értékelésnél a külalakot és a tálalást is 
figyelembe veszi
 A versennyel kapcsolatos részleteket keresse hamarosan a facebook.com/feher-
varmagazin oldalon!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Valaki a környezetéből erős vonzalmat ébreszt 
fel Önben megjelenésével, megnyerő modo-
rával és erős karizmájával. Amennyiben már 
kapcsolatban él, párja gyengéd szeretete, szerelme 
halmozza el.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ne foglalkozzon mások gyerekes viselkedésével! 
Legyen óvatos, hogy kivel osztja meg zseniális ötletét! 
Valaki a környezetéből ugyanis lebeszélheti róla, míg 
titokban ő megcsinálja, és profitál belőle. Maradjon hű 
önmagához minden helyzetben! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha saját vállalkozása van, most jót tenne egy kis 
plusz pénzt visszaforgatnia és terjeszkedésen 
gondolkodni, esetleg felvenni egy megbízható 
alkalmazottat. Ez az időszak kedvezőnek bizonyul a 
befektetések terén. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Amennyiben az üzleti partnere az elmúlt időszak 
komolytalan hozzáállását egy kiemelkedő ajánlattal 
akarná kompenzálni, jobban teszi, ha nem fogadja 
el. Most már késő, egy süllyedő hajón semmi értelme 
maradnia.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A változás folyamata még mindig tart az életében. 
Most minden, ami körülveszi Önt, az a változások 
kedvező menetét segíti: az események, az új emberek 
közeledése Önhöz, egyesek eltávolodása, mind-mind 
az Ön javát szolgálja! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szereti több szakterületen próbára tenni magát, 
hiszen így jobban meg tudja ismerni a képessé-
geit. Ezen a héten nagyon jól tudja kamatoztatni 
intuícióját a karrierje és az anyagiak emelkedése 
terén.

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

karácsonyi csomagokat, a mákos-
gubatortát és a postás szeletet is. A 
citromos máktorta azonban mind 
ízben, mind állagban kimagaslott a 
mezőnyből.
Az idei sütiversenyre bármilyen 
édes finomságot lehet hozni: kelt 
tésztát, tortát, szeletet, kockát, 
kekszet vagy éppenséggel egy 
könnyű pohárkrémet, a lényeg, 
hogy elkápráztassa a szakértő 
zsűrit. Az összes jelentkező kap 
egy jelképes ajándékcsomagot, az 
első három helyezett pedig több 
tízezer forint értékű nyereménnyel 
lesz gazdagabb. A legjobb receptek 

bekerülnek a Fehérvár magazin 
Nagy karácsonyi sütimellékletébe, 
a Fehérvár TV-be, a Vörösmarty 
Rádióba és az fmc.hu oldalra!
Jelentkezni november 17-től 
lehet névvel, telefonszámmal, a 
sütemény nevével és részletes 

receptjével a recept@fmc.hu 
e-mail-címen vagy levélben a 8000 
Székesfehérvár, Szent Vendel utca 
17/A. címen „Karácsonyi süti” jel-
igével. A zsűrizés december 10-én, 
szombaton 13 órakor kezdődik a 
belvárosban.
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kurucz tünde

„Már nem érzem magam idegennek!”

Regina most éppen rákattant Gregory Porterre, aki mesterien keveri a dzsesszt a soullal

Lassan egy éve, hogy véget ért a legutóbbi 
Fehérvár hangja zenei tehetségkutató. A győz-
tes, Zabos Regina azóta megjárta Hollandiát, 
elvégezte az első évet a Kodolányi dzsessz-sza-
kán, folyamatosan koncertezik, no és ami a leg-
fontosabb: gyökeret vert Fehérváron. A fiatal 
csantavéri lánnyal a versenyről, a jutalomútjá-
ról és a koncertezésről beszélgettünk.

Ez így nagyon egyszerűen hangzik. 
Mennyire volt a verseny mentálisan és 
fizikálisan megterhelő?
Az első két forduló simábban 
ment. Már az elején tudtam, hogy 
a döntőben egy nehéz dalt fogok 
választani. Jennifer Hudson And 
I Am Telling You I’m Not Going 
című dala nem az a háromakkordos 
szám, így rengeteget kellett vele 

dolgoznom. Csakhogy a döntő előtt 
nem sokkal torokgyulladással küz-
döttem, így végül a verseny előtt 
egy héttel tudtam csak nekiállni 
gyakorolni. Szenvedtem napi négy-
öt-hat órán át. A dalt nemcsak 
tökéletesen akartam elénekelni, 
hanem a magamévá akartam tenni.
Hogyan emlékszel vissza a döntőre?
A főpróbán mindenkit végighall-
gattam, és úgy éreztem, esélyem 
sincs. Az én számomra nem lehetett 
táncolni, így csak azzal foghattam 
meg a zsűrit és a közönséget, ami 
belőlem jött. Emlékszem, még a 
lépcsőn való lesétálásnak is megvolt 
a koreográfiája, amit a hosszú ru-
hámban nem volt egyszerű megolda-
ni. Még most is alig hiszem el, hogy 
végül nyertem. Annyira hihetetlen-
nek éreztem az egészet, hogy egy 
hétig meg se néztem az ajándékokat, 
pedig rengeteg mindent kaptam. 
Nagyon örültem a hollandiai 
nyereményútnak és annak, hogy a 
polgármester úr és az alpolgármester 
úr utólag felajánlotta, hogy kifizetik 
az első éves tandíjamat. Többet kap-
tam, mint amennyit elképzeltem!

Nemrég jöttél haza Hollandiából…
Mindenkinek vannak lelki mély-
pontok az életében, így hiába 
vihettem volna magammal valakit, 
végül magam mentem ki. Egy kicsit 
ki tudtam szellőztetni az agyamat. 
Nagyon jó volt, hogy úgy el tudtam 
menni egy múzeumba, hogy nem 
kellett másra figyelnem. A szerve-
ző, a Panorama Offices jól összeál-

lította a programot, de nem volt túl 
kötött, így azt csinálhattam, amihez 
éppen kedvem volt. Jó volt bicikli-
vel és sétálva felfedezni Amszterda-
mot. Igaz, Hollandiába nem most 
utaztam először. Korábban jártam 
már Rotterdamban. A két város 
ég és föld. Rotterdam – legalábbis 
az a része, amit én láttam – hiper-
modern. Amszterdam igaz, hogy 
turistaváros, de sokkal régebbi, és 
teljesen magával ragadott.
A nyereményeken túl a verseny ho-
gyan változtatta meg az életed?
A Fehérvár hangjának köszönhe-
tően sokkal több lett a fellépésem. 
Augusztusban heti kétszer álltam 
színpadra. Fehérvártól kezdve Bu-
dapesten át Dunaújvárosig renge-
teg rendezvényre hívtak és hívnak. 
Most már nem érzem magam ide-
gennek, mert nemcsak a program-
szervezőket, hanem a hangosító 
srácot is ismerem. Ez borzasztó jó 
érzés, mert nem hittem, hogy egy 
év alatt ennyire sikerül gyökeret 
vernem. Közben azért igyekszem 
hazamenni Szerbiába, ugyanis az 
ottani zenekaromat és a családo-

Decemberben lesz egy éve, hogy meg-
nyerted a Fehérvár hangját. Előtte nem 
sokkal kerültél a városba.
A Vajdaságból jöttem, nem ismer-
tem itt senkit. Előtte a szabadkai 
konzervatóriumba jártam dzsessz- 
és énektanszakra. Magyarországon 
ezen a területen két lehetőség 
van továbbtanulni: a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia vagy a Kodolányi 
János Főiskola. Mivel ismertem 
előtte is Pély Barnabást, és tudtam, 
hogy tanít, ezért az utóbbi mellett 
döntöttem. Éreztem, hogy nem lesz 
rossz helyem.
Annyira nem lett rossz helyed, hogy 
szinte a tanévkezdés után jött a Fehér-
vár hangja…
Szeptember végén láttam meg a 
Facebookon, hogy indul a verseny. 
Már korábban is hallottam róla, 
de akkor még semmi közöm nem 
volt a városhoz. Rögtön megkér-
deztem a régi tanárnőmet, hogy 
szerinte jó ötlet-e elindulni. Gyor-
san rávágta, hogy igen, teljesen 
egyértelmű, hogy jelentkeznem 
kell. És mit is mondjak? Megnyer-
tem...

mat sem szeretném elhanyagolni. 
Nem állt meg otthon sem az élet! 
Az utazás azért elég megterhelő, 
mert Csantavér Fehérvártól kétszáz 
kilométer.
Hány zenekarod is van pontosan?
Hú, erre nehéz válaszolni. Van egy 
Fehérváron, van egy otthon, de 
énekelek különböző formációkban, 
duókban, na meg szólóban is. Sze-

retek minél több zenésszel együtt 
dolgozni, és váratlan helyzetbe 
kerülni.
A dzsessz a fő irány, esetleg nyitott 
vagy más műfajokra is?
Mindig azt hittem, szeretem a 
popzenét. Az elmúlt hónapok-
ban jöttem rá, hogy a dzsesszre 
még nagyobb szükségem van. A 
mai popzenében nincs meg az az 
improvizatív szabadság, ami nekem 
kell. Állítom, hogy aki dzsesszt tud 
énekelni, annak már egy popdal 
nem jelent kihívást. Éppen ezért, 
ha lesznek saját számaim, akkor a 
dzsessz valamilyen módon minden-
képpen benne lesz.
Ha az improvizáció áll a skála egyik 
végén, akkor a playback a másikon. 
Mit gondolsz arról, ha valaki egy 
koncerten eltátog egy számot?
Szerintem a playback nem minő-
síthető előadóművészetnek. Én 
legalábbis nem érzem annak. Per-
sze vannak váratlan helyzetek: ha 
valakinek masszív torokgyulladása 
van, akkor még elnézhető. De hogy 
én végigtátogjak egy koncertet, azt 
nem tudnám elképzelni!
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látrányi ViktóriA

Művészbár a belvárosban

Új hely nyílt a belváros szívében. Kiállításmegnyitóval avatták fel a művészbárt.

Érdekes formák, arcok vagy éppen történetek 
rajzolódnak ki már a padlón és a bútorokon is. A 
megmunkált fa, a festék illata pedig jellegzetes 
köntösbe burkolja a művészbár belső terét. 
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok fogal-
mazódtak meg bennem az Ady Bár és Galéria 
megnyitóján. Az ötletgazda Ónodi Károly és 
barátai mintegy másfél hónapig építették és 
szépítették az új helyet. Nem titkolt céljuk, 
hogy egy közösségi térrel gazdagodjon a 
belváros, ahol jó lenni, s amely bemutatkozási 
lehetőséget biztosít az alkotóknak. A kellemes 
hangulat, a jó társaság és a művészet mentén 
szőtték álmaikat. Október 21-én pedig egy 
kiállításmegnyitóval hivatalosan is „kitárult 
a kapu”.

„Elkészült nyáron a tűzfalfestmény, 
onnan elhurcolkodtunk, és itt már bele 
is vetettük magunkat a munkába.” – 
mesélte lelkesen a megnyitó előtt 
Ónodi Károly. Az ötletgazda azt 
is elmondta, hogy régi álomként 
valósult meg a művészbár a belvá-
ros szívében, hiszen hét-nyolc éve 
érlelődött már benne a gondolat, 
hogy legyen egy olyan galéria, ami 
egyrészt teret ad a fiatal tehetsé-
geknek, alkotócsoportoknak a 
bemutatkozásra, de fenn is tudja 
tartani magát. „A tűzfalfestmény 
készítése során aztán egyre konkrétab-
ban kirajzolódott az ötlet, lettek hozzá 
társak, hiszen négyünk összefogásából 
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jött létre ez az új hely. Végül megta-
láltuk az ideális helyszínt, és lelkesen 
vetettük bele magunkat a munkába. Itt 
mindent mi magunk készítettünk el. 
Betonig lebontottunk mindent, falat 
építettünk, fát csiszoltunk, padlót 
készítettünk, felújítottuk a bútorokat. 
Közben a hivatalos papírokat intéztük, 

a dizájnt terveztük és a programok 
szervezésével is foglalkoztunk, hiszen 
lesznek könyvbemutatók, kiállítások 
is.” – mondta el Ónodi Károly. 
Az első tárlat a házigazda alkotásit 
vonultatta fel, de hamarosan újabb 
művész mutatkozik be. Október 
28-án 19 órakor Nagyvári Csaba 

munkáiból láthatnak ízelítőt az ér-
deklődők. Az Ady Bár és Galéria az 
ötletgazdák szándéka szerint egy 
új, akár nemzetközi közösségi tér 
is lehet majd. A kiállítók között ér-
keznek majd festőművészek a világ 
más tájairól, így például Angliából 
vagy éppen Spanyolországból is. 
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Nézze meg a tévében! A Seuso – 
Rejtélyek nyomában újra a Fehérvár 
Televízióban. A Seuso kedd során 
rögzített felvételt november elsején 20 
óra 20 perctől láthatják. 

Legyen ott a helyszínen! Legközelebb 
november 8-án várja az érdeklődőket a 
Seuso kedd-sorozat. A helyszín a Csók 
István Képtár. A program 17 órakor 
kezdődik.

látrányi ViktóriA

Seuso újratöltve: Dézsy szerint van remény

Dézsy Zoltánt arról is megkérdeztük, mennyire hitelesek azok a tanúk, akiknek szavai nyomán 
eljutott a filmjében és a Fehérvár magazin hasábjain is korábban emlegetett fehérvári vállal-
kozóhoz. Dézsy elmondta, többen is beszéltek erről a személyről, volt egy orgazda, aki azt állí-
totta, üzletelt a hetvenes-nyolcvanas években a gyűjtővel. „Nem azt állítottam, hogy van nála 
a kincshez tartozó tárgy, hanem azt, hogy tud róla. Ez lényeges dolog.” – hangsúlyozta Dézsy.

Újraindult a „Seuso kedd” sorozat a Csók 
István Képtárban, melynek ezúttal Dézsy Zoltán 
oknyomozó riporter, dokumentumfilmes volt a 
vendége. Középpontba kerültek a rejtélyes ha-
lálesetek, a milliárdos műgyűjtők, orgazdák, a 
titkosszolgálatok, a Seuso-kincs kalandos útja, 
valamint számos érdekes legenda is előkerült a 
közel kétórás programon. 

Az érdeklődők egy rendezői 
válogatást láthattak a program 
első felében, mely a Seuso-film 
második részének izgalmas, új 
fejleményeit villantotta fel. A nyi-
tójelent bemutatta a rendező által 
rekonstruált pillanatot: a kőszár-
hegyi bányában munka közben 
rátalálnak a kincsre. Sümegh József 
valószínűleg ekkor még nem tudta, 
hogy ez okozza később a halálát. 
Dézsy Zoltán filmjében megszólal 
az egykori honvédelmi miniszter 
fia, Czinege József is, aki a HM-nél 
dolgozott. Egy napon segítséget 
kért tőle egy polgári alkalmazott, F. 
István, akihez feltehetőleg a pápai 
laktanyából kerültek a kincsek, 
hogy segítsen külföldre juttatni 
az értékes tárgyakat. Járt is nála 
a Retek utcai lakásban Czinege 
József. „F. István azt mondta, örökölte 
egy rokon halálával. Aztán arról is 
szó esett, hogy valós értéken szeretné 
eladni, és megkérdezte, tudok-e segíteni 
abban, hogy külföldre kerüljenek ezek 
a darabok...” – idézi fel a múltat a 
filmben Czinege József, aki azt 
is elmondta, hogy bár ő abban a 
helyzetben volt, hogy ez nem oko-
zott volna gondot, meg tudta volna 
csinálni, de inkább segítséget kért. 
Így aztán összehozta a Shell-Interag 
nagy valószínűséggel titkosszol-
gálati kapcsolatokkal rendelkező 
vezetőjével, Gerő Lászlóval. 
A kincs útját Bécsig ismerjük. Egy 
érdekes adalék, ami a kerekasz-
tal-beszélgetés során is szóba került, 
hogy esetleg többet tudhat Czinege 
József annál, mint amit eddig el-
mondott... S bár jómagam is hiszek 
a véletlenekben, de azt érdekes egy-
beesésnek tartom, hogy az egykori 
honvédelmi miniszter leánygyerme-
kének Bécsben és Cipruson éppen 
műkincskereskedése volt. 

Orosz vonal és rejtélyes halál- 
estek

„Azt mindannyian tudjuk, hogy 
Magyarország többszörösen kifosztott 
ország. Azt is tudjuk, hogy Fehérvár il-
letve Polgárdi térségében is állomásoz-
tak szovjet csapatok. Azok csencseltek, 
csereberéltek. Ez szokás volt, tudunk 
róla. A műkincsek iránt a hetvenes 
években nem volt fizetőképes kereslet, 
nem volt értékük. Az antik bútorokat 
kidobták, az antik tárgyak nem voltak 
fontosak, ráadásul amikor ezek a kato-
nák üzleteltek Sümegh Józseffel, akkor 
válogatás nélkül vittek ki dolgokat. Ez 
kastélyberendezéstől kezdve lehetett 
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bármi. Amire többen is jutottak, az az, 
hogy műkincseket vittek így ki Moszk-
vába, és az is bizonyosnak tűnik, hogy 
nagyméretű ezüstöket is. Így jött be a 
képbe az a bizonyos orosz vonal. Ezt 
nemcsak én gondoltam így, hanem az a 
három titkosszolgálati kötődésű ember 

is, akik jártak is kint Moszkvában. 
A negyedik embertől tudom, hogy az 
orosz fél úgy tekint ezekre a tárgyakra, 
mint római korira és a Seuso-kincsként 
ismertté vált együtteshez tartozóra. 
Azért, mert a polgárdi, fehérvári tér-
ségből kerültek elő, Sümegh Józseffel 
pedig üzleteltek. Tudomásom szerint 
folyamatosan Seuso-ügyként foglalko-
zott ezzel a négy férfi. Nem zárható ki, 
hogy tényleg a Seuso-hoz tartozhatnak 
az általuk említett tárgyak. Az biztos, 
hogy annak idején sok mindent vittek 
el az országból az oroszok, és a mai na-
pig vannak kint műtárgyak.” – össze-
gezte a beszélgetésen Dézsy Zoltán. 
A dokumentumfilmben azzal is 
foglalkozik, hogy a magyar állam 
2009-ben pénzjutalmat ajánlott 
azoknak, akik segítenek a Seu-
so-ügy megoldásában. Három 
kiváló diplomáciai és titkosszol-
gálati kapcsolatokkal rendelkező 
férfi, Vári György, Kulcsár István, 
Mórocz László illetve egy jó ösz-
szeköttetésekkel rendelkező civil, 
S. Sándor fel is ajánlotta a Hiller 
István vezette kulturális tárcának, 
hogy közreműködnek két tárgy 
hazahozatalában. Vári György 
eljutott Moszkváig, ahol igyekezett 

megállapodni az ezüsttárgyakról. 
Az orosz fél egy perdöntő tanút 
is ígért: egy szovjet katonát, aki 
igazolta volna, hogy a tárgyak ha-
zánkból kerültek hozzájuk. S aztán 
következnek a rejtélyes halálesetek: 
Vári nem sokkal ezután magas láz-

zal kórházba került, majd meghalt. 
Egy olyan trópusi betegségben, 
ami hazánkban nem fordul elő, és 
úgy, hogy Vári nem is utazott el. A 
férfi özvegye egyébként orvos, és 
biztos benne, hogy megmérgezték 
a férjét. Ezután Mórocz László egy 
közlekedési balesetben hunyt el, 
majd őket követte Kulcsár István, 
aki agyvérzést kapott, és a szom-
szédja talált rá a kertben. Már csak 
a csoport negyedik tagja, S. Sándor 
van életben, aki azonban elérhetet-
len. A filmben egyébként látható 
egy kép egy kanálról, aminek a 
fotóját Vári özvegyétől kapta meg 
Dézsy Zoltán. S ami akár a Seu-
so-kincsekhez is tartozhat. Nádorfi 
Gabriella, az est házigazdája sze-
rint a fotón látható kanál formailag 
stimmel. A római koros régész 
azt is megjegyezte, hogy szívesen 
venné szemügyre. Az oknyomozó 
riporter pedig megerősítette, hogy a 
kanál itt van Magyarországon. 

Mínusz hetedik szint a Kremlben 
és más legendák

„Vegyük azt, hogy ez egy legenda!” 
– vezette fel a történetet Dézsy 

Zoltán. – „Nem véletlenül nincs 
benne a filmben, de a történet attól 
még akár hiteles lehet, és kifejezetten 
elgondolkodtató: A Kremlben a mínusz 
hetedik szinten van egy osztály, ahol 
mérhetetlenül sok kincset halmoztak 
fel. Többek között amit a németek 
összeharácsoltak Nyugat-Európából, 
azt a szovjetek elvitték Moszkvába. 
Majd a szovjet csapatok itt tartózkodó 
tagjai ezt tovább gyarapították, és 
olyan gyűjtemény áll össze, hogy meg-
rengetné a kulturális világot. És hát 
ott van ez a három ember, akik azért 
jártak ki állandóan Moszkvába, hogy 
ezt feltérképezzék, és negyedik társuk 
is ezen dolgozott. Ők tudták, hogy túl 
sokat tudni nem egészséges. Marad-
junk ennél a megfogalmazásnál. Van 
egy furcsasága a sorsnak, hogy sok a 
rejtélyes haláleset, ami így vagy úgy, 
de a Seuso-kincshez köthető. Nemcsak 
Sümegh József öngyilkosságnak beállí-
tott halálesetéről tudunk, de ott van a 
polgárdi Brizs Károly is, aki a hetvenes 
években szintén sorkatona volt, és az 
ő halálát is öngyilkosságként tálalták. 
Később a testvére keresett meg, a Seu-
so II.-ben az ő történetét is megismer-
hetik.” – összegezte Dézsy.

Hány tárgy lehet még itthon?

Ez a kérdés sokakat foglalkoztat, 
így természetesen az est során 
többen is kíváncsiak voltak az 
oknyomozó riporter véleményére. 
Azt ugyanis pontosan nem lehet 
tudni a mai napig sem, hogy hány 
tárgyból állhat a Seuso-kincsként 
ismertté vált leletegyüttes. Dézsy 
Zoltán biztos benne, hogy Magyar-
országon vannak még a kincshez 
tartozó darabok: „Volt az a bizonyos 
Katinkánk, aki itt élt, és annak idején 
fuvarozta Sümegh Józsefet. Az ő 
elmondása szerint is több mindenről 
tudunk. Ő sajnos egy betegség miatt 
elhalálozott. Azt gondolom, hogy 
Sümegh egykori tanáránál, Födelme-
sinél bizonyosan volt tárgy. Arról is 
hallhattunk, hogy a Jóska apja ivott, és 
volt, amikor tárgyakkal fizetett. Arról 
is lehet tudni, hogy Sümegh Jóska is 
rejtett el további tárgyakat. Én úgy 
saccolom, hogy húsz-huszonkét tárgy 
lehet még Magyarországon. Emellett a 
föld is rejthet további kincseket.” 
S hogy érdemes-e a harmadik 
részbe belevágni? Nos, erre így 
reagált Dézsy: „Ez nemcsak egy 
film, ez egy ügy. A mi ügyünk. Sokan 
tesznek érte a saját területükön, mert 
fontos elmondani, hogy a kinccsel 
kapcsolatos témát napirenden kell 
tartani. Csak a nyilvánosság az, ami 
segíthet. A harmadik részt ilyen for-
mában nem készítem el. Hozzá fogok 
még forgatni, mert biztos vagyok ben-
ne, hogy lesz még további fejlemény. 
Meggyőződésem, hogy a Seuso nem 
egy kudarc, hanem egy sikertörténet. 
Van esély!” 

Egy biztos: a történetet folytatjuk.
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Vakler lajos

A római Magyarok Nagyasszonya-kápolna

István halála előtt, 1038. augusztus 15-én országát és koronáját a mennybe felvett boldogsá-
gos Szűz Máriának ajánlotta 

A kápolna domborművei a magyar szentek és boldogok emlékét őrzik 

Árpád-házi Szent Margit apjával, IV. Bélával és testvérével, V. Istvánnal Kiss Sándor szobrász-
művész alkotásán Szent Adalbert, Prága püspöke bérmálja Szent Istvánt, és előkészíti királyságát és házasságát

1980-ban készült el a Szent Péter-bazilika 
grottáiban a Magyarok Nagyasszonya tiszte-
letére emelt kápolna, amit II. János Pál pápa 
szentelt fel.

A római magyar közösség egyik 
nagy fájdalma sokáig az volt, hogy 
a II. világháború után nem létezett 
Rómában „magyar templom”. A 
Santo Stefano Rotondo ugyan V. 
Pál máig érvényes bullája szerint a 
magyar nemzet római temploma, 
ugyanakkor évtizedekig romos 
állapotban volt, ahol lehetetlen 
volt szentmiséket celebrálni, és a 
miséket követő összejöveteleket 
megtartani. 
A magyar kápolna létrehozásá-
nak javaslata a nyugati magyar 
lelkészek 1976-ban, a Szent István 
Házban megtartott konferenciá-
ján fogalmazódott meg, és erről 
tájékoztatták Lékai László eszter-
gomi érseket, aki 1977-ben levélben 
fordult VI. Pál pápához, hogy a 
magyarok nagyasszonya tiszteletére 
kápolnát alakíthassanak ki a Szent 
István-bazilika altemplomában, a 
Sacre Grotte del Vaticanóban. 
A pápa engedélye alapján megkez-
dődhetett az építkezés, melynek 
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munkálatait Gerő László vezette. 
A kápolna művészi munkáinak 
programját Lékai László bíboros 
határozta meg, a magyar állam 
biztosította a kor legismertebb 
művészeinek közreműködését. 
Az oltár háttérfalára és a Szent 
István-i felajánlás megjelenítésére 
Varga Imre szobrászművész kapott 
megbízást. A díszítéseken láthatjuk 
a honfoglalás kori tarsolylemezek 
motívumait, az életfát és három-há-
rom szarvast. A szentély falának 
közepén látható a Szűzanya alakja, 
karjában a kis Jézussal. Az oltár 
baloldalán, a kápolnába vezető 
lépcsőn áll Szent István bronz-
szobra. Vállán a koronázási palást, 
kezében tartja a Szent Koronát, 
oltalmat kérve hazája és a magyar 
nép számára. A szentély jobb olda-
lán a magyar nemzet Mária-himnu-
szának első versszakát olvashatjuk: 
„Boldogasszony anyánk,/Régi nagy 
patrónánk,/édes hazánkról/ne fe-
lejtkezzél el,/szegény magyarokról.” 
A kápolna két oldalán magyar 
szentek életét ábrázoló dombormű-
veket, Csíkszentmihályi Róbert, Kis 
Sándor, Kis Nagy Sándor, Kovács 
Kis Gyula, Kő Pál, Lebo Ferenc, 
Marton László, Oláh Éva Arre 
munkáit csodálhatjuk meg. A szen-

tély végében Amerigo Tot Róma és 
Magyarország történeti kapcsolatát 
és a kápolna alapításának történe-
tét ábrázolja.
 1980. október 8.-án a Magyarok 
Nagyasszonya ünnepén a Szentatya 
ezekkel a gondolatokkal köszön-
tötte a kápolna avatásán megjelent 
vendégeket: „E kápolna felszentelése 
az örök zálog és tanulság világos je-
lentésével bír. A művészet szuggesztív 
erejével jelzi a jelen és a jövő nemze-
dékének 
a nemzeti 
öntudatban 
elevenen élő 
történelmi 
pillanatok 
állandó 
hívását. E 
pillanatok 
kapcso-
latban 
vannak annak a népnek a legmélyebb 
eszményével, amelynek Krisztushoz 
való megtérése egybeesik civilizációja 
kezdetével. Amikor veletek együtt e 
monumentális kezdeményezés értékét 
el akarom mélyíteni, az első gondolat, 
mely figyelmünket magára vonja, a 
Magyarok Nagyasszonya iránti tisz-
telet és áhítat. Máriát szakadatlanul 
segítségül hívta a nép élete sorsdöntő 
óráiban. Attól az időtől fogva, hogy Ist-

ván a Szent Koronát, a nemzeti egység 
tisztelt jelképét és az egész népet a leg-
szentebb szűz gondjaira bízta, egészen 
a II. világháború fájdalmas és megrázó 
óráiig sohasem szakadt meg Magyar-
ország gyermekeinek bizakodó imája 
Máriához, aki – a zsinat szavaival – 
anyai szeretetével gondoskodik fiának 
testvéreiről, akik még zarándokúton 
vannak sok veszedelemben és bajban. 
E köszöntés a szív rejtett, de biztos 
útján szeretne eljutni Magyarország 

minden 
gyermeké-
hez. Azt 
kívánom, 
hogy 
mindig 
hűségesen 
megőrizzék 
és egyre 
gyarapít-
sák a múlt 

lelki gazdagságát, vagyis az értékes 
lelki örökséget és a haza nagylelkű 
szeretetét. Jókívánságaimhoz csatolom 
a Magyarok Nagyasszonyához intézett 
buzgó imámat abban a bizakodó 
bizonyosságban, hogy anyai oltalmá-
ban soha nem csalatkoznak segítségét 
esengve váró gyermekei. Mária és va-
lamennyi szentetek közbenjárása által 
esdem le rátok, családjaitokra és egész 
Magyarországra Isten áldását!” 
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A Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány új ingatlannal 
bővült Székesfehérváron, így szeptember 
elejétől a Szent Imre Iskolaház munkatársai 
már két helyen végzik gyermekvédelmi-ne-
velő munkájukat. A Rác utca 25. szám alatt 
kialakított Kamaszház olyan középiskolás 
fiataloknak lett második otthona, akik az 
Iskolaház indulásakor még picik voltak. Az 
épület az Alcoa-Köfém Kft. adománya volt.

„Reméltük, hogy a gyerekeknek lesz 
elég kitartásuk és harci kedvük, 
hogy sikerrel elvégezzék az általános 
iskolát, és kitartsanak azon értékek 
mellett is, amire mellénk szerződtek 
kicsiként, még 2012-ben.” – mondja 
Németh Ádám. Az intézmény ve-
zetője szerint a kitartás az elmúlt 
négy évben olykor nem volt köny-
nyű, ennek ellenére állítja, hogy 
ennyi önfeledt örömben sem lett 
volna részük egymás nélkül. Az 
új ház kialakítását pedagógiailag 
nagy lehetőségnek tartja, hiszen 
egy kiemelten fontos és izgalmas 
életszakaszban segítik a gyere-
keket a fejlődésben és az iskolai 
feladataik elvégzésében. 
A fiatalok a választás szabadságá-
ra vágynak, és fontos nekik, hogy 

Lourdes-i keresztút A reformáció ötszáz éve

Maria de Faykod szobrai és fotói új dimenziót nyitottak a keresztút történetének megismerésében

Hamarosan benépesül a fiatalok által épített 
nyúlketrec: az első magyar óriás Pöri névre 
hallgat

Vakler lajos nAGy zoltán péter

Egy hónapig látható Maria de Faykod magyar 
származású francia szobrászművész lourdes-i 
keresztutat bemutató alkotásairól készült 
fotókiállítás. A tárlatot Spányi Antal megyés 
püspök és Béres Klára, a Béres Alapítvány 
elnöke nyitotta meg a Szent István Művelődési 
Ház Szent Korona Galériájában.

Maria de Faykod legismertebb, 
világhírű munkája a Lourdes-i 
keresztút, amely 2003 és 2008 
között készült carrarai márványból. 
A tizenkét szoborból álló kompo-
zíció együttes monumentalitása, 
liturgikus ereje, harmóniája a hittel 

Székesfehérváron is megkezdődött a felkészü-
lés a reformáció évére, amikor a protestáns 
egyházak közösen ünneplik a reformáció 
ötszázadik évfordulóját.

1517. október 31-én Luther Márton 
kiszögezte 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára, és ezzel 
kezdetét vette a reformáció. Refor-
máció annyit tesz, mint visszaala-
kítani, visszaformálni a keresztény 
vallást eredeti formájára, ahogy 
azt Jézus Krisztustól tanulhattuk. 
A jeles évfordulóra országszerte, 
sőt világszerte szerveznek progra-
mokat, éppen ezért a székesfehér-
váriak már öt csoportot létrehoz-
tak a jövő évi városi események 
szervezésére, koordinálására. Jeles 
személyek, intézmények, testüle-
tek álltak a reformáció évének tör-
ténései mellé. Az emlékév jelentő-
ségét az is növeli, hogy nemcsak 
a protestáns egyházak, hanem a 
Magyar Kormány is a reformáció 
emlékévének tekinti a 2017-es esz-
tendőt. Városunkban az emlékév 
szervezésében a katolikus egyház 
is segítő jobbot nyújt. 
Az öt csoportot összefogó munka-
csoportban mindhárom fehérvári 
protestáns egyház képviselteti 
magát. A reformátusoktól Somo-
gyi László, az evangélikusoktól 
Bencze András, a baptistáktól 
Révész Lajos képviseli a saját 
egyházát.
A létrehozott irodalmi csoport 
feladata az előadások, kiállítások 
szervezése valamint a protestáns 

Krisztusi parancsok és felelősségvállalás 
Megnyílt a Kamaszház

élő embereket mindenképpen arra 
sarkallja, hogy elmélyült, az élet 
misztériumát, a megújulás szentsé-
gét figyelemmel megélő, gondolko-
dó tartalmat keressenek létükben. 
Az alkotó vallomása önmagáról 
rávilágít arra, hogyan sikerülhetett 
valóságos, méltósággal teli, egyedi 
alkotásokkal bemutatni a keresztút 
állomásait: „Azért vagyok szobrász, 
mert Krisztus bennem van, és hiszek 
az emberekben, akikben szintén ott 
van. Ez az alapvető mélység arra 
késztet, hogy a szobraimban ezt adjam 
vissza, ezt tegyem láthatóvá. E mélység 
megerősödik, kapcsolatot, hidat teremt 
égi és földi között.”

aktívan alakíthassák életüket. Ezt 
lehetőségként megélve az Iskola-
ház vezetője pedagógiai szerző-
dést írt velük, melynek lényege, 
hogy a krisztusi parancsokon és 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
hagyományain túl egy szabály 
csak akkor fogadtatik el, ha arra 
mindenki rábólint. 
„Ez nagyon izgalmas döntéshozási fo-
lyamatot eredményezett. A szerződés 
során kimondtuk például, hogy bár új 
épületben, de továbbra is egy csapat 
vagyunk, egy biztonságos második 
család. Leszögeztük, hogy fontosnak 
tartjuk, hogy mindenki részt vállaljon 
a ház körüli teendőkből és a ház tisz-
tán tartásából is. A gyerekek továbbá 
kérték(!) a tanulásbéli segítséget, azt 
mondták, hogy veletek könnyebb és 
gyorsabb.” – mesél a kezdetekről 
Németh Ádám. 
A gyerekek szakközépiskolások 
és szakgimnazisták. A tanulás 
és a gyakorlás így fontos és napi 
szintű elfoglaltság. Emellett négy 
közös projektet határoztak meg, 
melyek koordinálásához bizottsá-
gok alakultak: „Szeretnénk időben 
felkészülni a hagyományos adventi 
vásárra, ahová a feladat kelendő 
portékákat készíteni, és nyáron egy 
cukrász ismerős segítségével fagy-

ezért idegenvezetéssel is szeretnénk 
foglalkozni, és a tervünket, miszerint 
nyulakat akarunk tartani, már meg is 
valósítottuk!”
A Kamaszháztól negyven méterre 
2012 óta folyamatosan működik az 
iskolaház régi csoportja, ahová há-
roméves kortól továbbra is járhat-
nak a székesfehérvári nehéz sorsú 
gyermekek, egészen kamaszkorig. 
„Boldog vagyok, hogy Nagy Georgina 
személyében megbízható és lelkes 
munkatárs kezébe adhattam a csoport 
vezetését. Amellett, hogy elfogadják a 
gyerekek, felelősségteljesen, derű-
sen és igen nagy szeretettel vezeti a 
rábízottakat.” – nyilatkozta büszke 
örömmel Böjte Csaba székesfehér-
vári csapatának vezetője.
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
állami támogatás híján kezdetek 
óta adományokból tartja fenn 
gyermekvédelmi intézményét 
Székesfehérváron. A Szent Imre 
Iskolaház új csoportja, a Ka-
maszház sem működik másként 
– létrejöttét nagyban köszönheti 
az Alcoa-Köfémnek. Továbbra is 
szeretettel fogadják a segítséget 
tartós élelmiszerek, írószerek, 
tisztítószerek formájában, de 
mindenben, ami az élethez szük-
séges.

laltot szeretnénk árulni. Mivel az 
iskolaház mindkét épülete a szé-
kesfehérvári skanzenban található, 
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írók műveinek színházi műsor-
rendbe iktatása. A zenei csoport 
koncertek szervezését vállalta a 
városházán, a színházban, templo-
mokban, közintézményekben, sza-
badtéri színpadokon. A gyermek-
csoport Ki mit tud? vetélkedőket, 
sportos, színdarabos megmérette-
téseket készít elő, jelentős részét 
pályázatok útján. A tájékoztató 
csoport feladata lesz, hogy a 
sajtóval szoros kapcsolatban 
folyamatos tájékoztatást biztosít-
sanak a fehérváriak részére, de az 
országos médiumokon keresztül 
az ország lakóinak is. Már tudott, 
hogy a városban bibliai történe-
tek festett, képzőművészeti és 
számítógépes animációs bemu-
tatására is pályázatokat írnak ki. 
A működtető csoport biztosítja a 
szakcsoportok által tervezett prog-
ramok magvalósításának anyagi és 
tárgyi feltételeit.
Ami már biztos, hogy 2017 január-
jában a Városháza Dísztermében 
nyitják meg a reformáció emlék- 
évét Székesfehérváron.
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Az egészséges életmód követésétől a 
különböző lelki gyógyulásokra való 
törekvéseken át az önismereti gyakorla-
tokig napjainkban szinte mindent áthat 
az ezotéria. Gyakorlatilag kikerülhetetlen 
tényezővé vált, sokszor anélkül, hogy 
felismernénk, tudnánk róla. Sorozatunk 
az ezotériát keresztény szemmel vizsgálja, 
megpróbál képet adni a számtalan, sokszor 
zavaros spirituális irányzatokról.

Az a rengeteg információ, 
amivel nap mint nap szembesü-
lünk, folytonos döntéskényszert 
idéz elő, ezzel együtt rengeteg 
csapdát állít még azoknak is, 
akik keresztény szellemben 
alakítják életüket és a Biblia 
tanításait szeretnék követ-
ni. Tornyai Gábor öreghegyi 
plébános szerint az egészséges 
istenkapcsolathoz – és ezzel 
együtt a megfelelő önismeret-
hez, sőt a lelki gyógyuláshoz is – 
elengedhetetlen, hogy le tudjuk 
tenni a voksunkat amellett az 
értékrendszer és tanítás mellett, 
amely kereszténységünk alapjait 
adja évezredek óta. Ez azon a 
keresztény hitben való elmé-
lyülést célzó szemináriumon 
hangzott el, ahová magukat 
katolikusnak valló, hitben meg-
erősödni vágyó, mégis bizonyos 
értelemben még kereső embe-
rek járnak. Ha az ezoterikus 
tanokat nézzük, a keresés jelen-
ti a kulcsszót, hiszen a kereső 
ember az, aki a transzcendens 
felé vezető irányban tévútra 
tévedhet, általában azért, mert 
nincsen tisztában keresztény-
sége alapjaival, és az ezoterikus 
tanokban való elmélyülés követ-
kezményeivel.

Ezotéria vagy kereszténység?

Az ezotéria nem vallás, hanem 
csupán olyan irányzatok ösz-
szefoglaló elnevezése, amelyek 
valamiképpen a spiritualitáshoz, 
a valláshoz vagy a világnézethez 
kapcsolódnak. Jellemző erre 
az irányzatra, hogy különféle 
történelmi korokból és kultúrák-
ból származó vallási fogalmak 
keverednek benne. Az ezoteri-
kus tanítások szerint minden 
vallás ugyanaz, és nincsen 
abszolút igazság, minden ember 
azt választja ki, ami számára a 
legmegfelelőbb. Sőt ha szüksé-
ges, a vallási felfogásokat meg is 
változtathatja és tetszés szerint 
ötvözheti. „Ma már tömegeknek a 
világnézetében és hétköznapjaiban 
vannak jelen az elemei ennek a ke-
verékvallási divatnak, mely részben 
keleti hiedelmeket és módszereket, 
részben gnosztikus illetve mágikus 
tartalmakat és gyakorlatokat vegyít 
össze, és színezi ezt bármelyik 
vallás fogalmaival, a keresztények 
kedvéért például Jézus nevével, a 
szeretet szlogenjével.” – mondja 
egy interjúban Gál Péter atya, A 
New Age keresztény szemmel 
című könyv szerzője. A római 

Október 28.
 
15 óra: Performansz az Ország- 
almánál
Szent Márton megosztja köpe-
nyét
Közreműködik a Ciszterci Szent 
István Gimnázium színjátszó 
köre
Helyszín: Városház tér
 
15-től 18 óráig: A Székesfehérvá-
ri Egyházmegye szociális intéz-
ményeinek bemutatkozása
Résztvevők:
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Karitász
Karitász Szent Kristóf Ház 
Fogyatékkal élők Nappali Intéz-
ménye
Karitász RÉV Szenvedélybe-
teg-segítő Ambulancia
Lea Otthon Családok Átmeneti 
Otthona
Helyszín: Városház tér
 
15.30: A Szent Márton ma című 
gyermekrajzpályázat díjkiosz-
tója
Helyszín: Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház
 
16 órától 17.30-ig: Előadások 
katonaszentekről és a segítő 
szeretet szentjeiről
Főtisztelendő Holnapy Dénes 
Márton O.Praem. alperjel, zsám-
béki plébános, igazgatóhelyettes: 
Szent Márton
Főtisztelendő Szőke Sándor CM: 
Páli Szent Vince
Főtisztelendő Michels Antal tisz-
teletbeli kanonok, a Budapest-Jó-
zsefvárosi Szent József-plébánia 
plébánosa, helyettes esperes: 
Kalkuttai Szent Teréz anya
Főtisztelendő Hajdu Ferenc 
kanonok, provikárius, az Érd-Új-
városi Jézus Szíve-plébánia plé-
bánosa, helyettes esperes: Szent 
II. János Pál pápa
Németh Ádám, a székesfehérvá-
ri Szent Imre Iskolaház vezetője: 
Bosco Szent János
Főtisztelendő Lovász Rajmund 
OFM, az Esztergomi Ferences 
Rendház házfőnöke: Assisi 
Szent Ferenc
Főtisztelendő Kálmán Peregrin 
OFM, a Mátraverebély-szentkúti 
Nemzeti Kegyhely igazgatója: 
Kapisztrán Szent János
Helyszín: Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház
 
18 órától 19 óráig: Szentmise
Helyszín: Szent Imre-templom 
(Barátok temploma)
 
19 órától 19.30-ig: A Corpus 
Rézfúvós Quartett koncertje
Vezető: Hámori János
Helyszín: Szent Imre-templom 
(Barátok temploma)

A nap folyamán a Székesfehér-
vári Egyházmegyei Múzeum 
A szentek titka című kiállítása 
ingyenesen látogatható.

Ezotéria és kereszténység – 1. rész
Az összeférhetetlenség okai A magyar katolikus kultúra napjai 

székesfehérvári programja

Ezotéria – mit is jelent 
pontosan?

• A kifejezés görög eredetű, jelenté-
se: belső, befelé 

• Eredetileg titkos tanokra, spiri-
tuális, érzékelésen túli, pusztán 
logikával meg nem érthető jelensé-
gekre utalt 

• Az ezoterikus tanokat a XIX. század 
óta hirdetik nyíltan, a New Age 
mozgalom nyomán váltak széles 
körben ismertté a nyugati világban

• Napjainkban sokak hétköznapi 
életében jelen van az ezoterikus 
gondolkodás és gyakorlat, sokszor 
anélkül, hogy tudomásuk lenne 
erről. E felfogásba illeszkedik a 
fengsui, a Bach-virágterápia, a 
reiki, a csikung, a taicsi, az asztro-
lógia, a homeopátia, az alternatív 
gyógyászat, az ingázás, a kinezio-
lógia, a drágakő-terápia, a jóga, a 
prána gyógyítás, stb.

Szent Márton üzenete 
tegnap és ma

katolikus teológus, az okkultiz-
mus kutatója szerint a New Age 
mozgalom legnagyobb szem-
fényvesztése, hogy a keresztény-
séggel rokonítja magát – ugyanis 
kibékíthetetlen az ellentét a 
kétféle gondolkodás között. A 
kereszténység lényege, hogy 
van abszolút igazság, és ez az 
igazság felismerhető, tiszta és vi-
lágos: nincs más út az Atyához, 
mint Krisztus.
Az ezoterikus gondolkodásban a 
személyes istent a személytelen 
isteni energiák váltják fel, amit 
gyakran távol-keleti kifejezések-
kel, fogalmakkal jelölnek. Ezzel 
ellentétben a keresztény em-
ber a személyes istenben hisz, 
abban az istenben, akihez szólni 
lehet.
Az ezoterikus tanítások minden 
létezőt a koncentrált isteni ener-
gia kiáradásának tekintenek. 
Még az istenekben, az angya-
lokban, a szellemi lényekben 
is ez az energia fejeződik ki, 
miközben a keresztények abban 
hisznek, hogy Isten teremtette 
az egész világegyetemet, ám ő 
maga fölötte áll. 
Kulcsfontosságú tény a közös-
ségről, a kapcsolatokról való 
gondolkodás különbsége is, 
hiszen az ezotéria alaptézise, 
hogy minden ember egyedül 
maga felelős saját magáért, jó 
sorsáért vagy szenvedéséért, be-
tegségéért vagy egészségéért. A 
rossz gondolatok betegséghez és 
szerencsétlenséghez vezetnek, 
míg a pozitív, helyes gondolko-
dás sikeres életet eredményez. 
Ez a fajta önközpontúság a ma 
emberének szinte programjává 
vált, mindenhonnan az önfej-
lesztésről, az önmegvalósítás-
ról hallani, mintha az teljesen 
független lenne a bennünket kö-
rülvevő személyektől és Istentől. 
A keresztény tanítások szerint 
a szenvedés eredeti oka az Isten 
és ember, illetve ember és ember 
közötti kapcsolat megromlása, a 
bűn megjelenése. A bűn az, ami 
elszakít Istentől – aki maga a 
szeretet – és a bűn az, ami elvá-
laszt a többi ember szeretetétől. 
A keresztények közösségben 
gondolkodnak, és azt vallják, 
hogy Isten az, aki üdvözít, ez az 
üdvözítés kizárólag kegyelemből 
fakad, vagyis a keresztény em-
ber nem önmagát váltja meg.

Jóga az iskolában?

Az ezoterikus irányzatok jelen 
vannak a gyógyászatban, a 
nevelésben, az életformák, a 
párkapcsolatok, de például a 
cégvezetés terén is. Elsősorban 
közvetve, különféle hétköznapi 
tevékenységeken és elgondolá-
sokon keresztül jutnak el hoz-
zánk, s csak később derül ki, mi-
lyen felfogáson alapszik egy-egy 
eljárás. Az ezoterikus eszmék 
tehát észrevétlenül terjednek, 
és ma már sokakra erőteljesen 
hatnak. Emellett sokan úgy 

tesznek magukévá ezoterikus 
nézeteket, hogy nem is sejtik, 
honnan erednek. Legutóbb az 
egyik fehérvári általános iskola 
építette be a jógaoktatást a köte-
lező testnevelési órák rendjébe. 
A szülőknek jó lehetőségként 
ajánlották, az elküldött értesítő 
nem a kérdés eldöntéséről szólt, 
hanem arról, hogy az osztályt az 
a megtiszteltetés érte, hogy jógát 
tanulhatnak. „Kétségtelen, hogy 
a jógának számos pozitív egészség-
ügyi hatása van, de nem gondolom, 
hogy a keresztény családban nevelt 
gyermekemnek olyan különböző 
testtartásokat kellene elsajátítania, 
melyek eredetileg a hindu vallás 
természetisteneinek imádatát 
hivatottak kifejezni.” – mondta az 
egyik édesapa, majd hozzátette: 
létezik a jógához hasonló hatású 
mozgásforma, ezt progresszív 
relaxációnak hívják, Bagdy 
Emőke az egyik szakértője, és a 
lazító gyakorlatok nem járnak 
spirituális tartalommal. 
A keresztény szakirodalom 
szerint a jóga valóban több, 
mint tornaóra. A testhelyzeteket 
meditációk kísérik, amelyek 
szellemi-lelki tartalmat közve-
títenek, és a hinduizmusban 
gyökerező spiritualitás felé 
vezetnek. Legfőbb veszélye, 
hogy a szentháromságos Istentől 
elszakadva – más ezoterikus 
és okkult tevékenységekhez 
hasonlóan – olyan spirituális 
világra nyit kaput, ahol nincs 
védelem a valóságosan létező 
gonosz szellemi erők ellen. Az 
említett általános iskolai osztály-
ban egyébként a többség jógázni 
kezdett. Az a néhány gyermek, 
akinek szülei nem szerették 
volna, hogy gyermekük ezt a 
spirituális testmozgást és medi-
tációt végezze, egy héten egyszer 
szabadtéri tornaórán vesz majd 
részt, télen is.

(Következő lapszámunkban Kristóf 
történetét olvashatják arról, hogyan 
hatott az ezotéria családi életére.)
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Filmnapok és színjátszó-találkozó
Programok október 28-tól november 6-ig

szABó petrA

Október 28.
1956 megidézése
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
10 óra: Rendhagyó történelemóra. 
1956: Ami a történelemkönyvekből 
kimaradt. Sinka Jenő (POFOSZ 
Fejér megyei Szervezete) előadása. 
Középiskolásoknak ajánlott.
17 óra: „Egy nép kiáltott. Aztán 
csend lett.” Az 1956-os forradalom 
Székesfehérvárott. Szikra János 
beszélget Csurgai Horváth József 
kutatóval, a könyv egyik szerzőjé-
vel.

Kultúrszalon
18 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
A szervezők minden zenebarátot 
várnak A dalok titkai című alka-
lomra. A műsorban Liszt Ferenc, 
Bartók Béla és Kodály Zoltán művei 
csendülnek fel. Közreműködik 
Darázs Renáta (szoprán), Wilheim 
András (zongora). 

Lukácsy József: Agyfogyatkozás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Könyvbemutató.

V. Paál István Fesztivál
A Szabadművelődés Háza
Országos amatőrszínjátszó-találkozó.

Október 28.
17.30: Arthur Miller: A salemi boszorkányok 
(PHWI-csoport)
19.10: Szakmai beszélgetés (PHWI-csoport)
19.35: Vak Béla király (vk) (Szabad Színház)

Október 29.
9 óra: Cselédek (Prospero Színkör)
10.35: 1+1, az 1 (Bessenyei Színkör)
11 óra: Szakmai beszélgetés (Prospero Színkör)
11.20: Ebédszünet
12.15: Mezítláb a parkban (KÖZGÉ Színját-
szókör)
13 óra: Szakmai beszélgetés (KÖZGÉ Színját-
szókör)
13.30: Búcsúterápia (Bessenyei Színkör)
14.20: Egyasszony (Papp Sára)
16 óra: Bessenyei Színkör (Szakmai beszél-
getés)
16.30: Acélmagnóliák (Kalocsai Thália 
Társulat)
18.30: Szakmai beszélgetés (Papp Sára, Kalo-
csai Thália Társulat)
19.20: Fél élet
20.35: Szakmai beszélgetés (Szabad Színház)
21 óra: Műhelygyakorlatok (Játék est)

Október 30.
10 óra: Big báng (Vajda Péter Színjátszó 
Csoport)
10.45: Kiszakadva (Össz-Hang Zenés Színházi 
Társulat)
11.35: Szakmai beszélgetés (Vajda Péter 
Színjátszó Csoport, Össz-Hang Zenés Színházi 
Társulat)
12.15: Ebédszünet
15.30: Díjátadó
16.45: Nóti kabaré (vk) (Prospero Színkör)
13.15: Tükör (KDSz Színházi Műhelye)
14.40: Szakmai beszélgetés (KDSz Színházi 
Műhelye)

Gyereksarok
Mesekuckó
Október 28. 18 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Széna téri Tag-
könyvtára
Csóka Judit meseterapeuta az 
elmúlásról és az újjászületésről 
mesél.

Ne dobd ki, gondold újra!
Október 29. 10 óra, Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Kézműves foglalkozás újrahaszno-
sított anyagokkal. Kupakállatkákat 
készíthetnek az érdeklődők.

Gyermekjátszó és táncház
Október 29. 15 óra, VOKE
Muzsikál a Szedtevette zenekar.

Zengő bölcső foglalkozás
Október 31. 9.30, Köfém Művelődési 
Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos 
kortól 3 éves korig, gyermekeknek 
és szüleiknek egyaránt.

Varázstorna – baba-mama-foglal-
kozás
Október 31. 10 óra, Pagony Köny-
vesbolt
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok-sok 
varázslatos eszköz segíti a picik 
mozgását és fejlődését.

Sosemvolt mesék – kreatív foglal-
kozás
Október 31. 16.30, Fehérvári Pagony
Sok játék, mese és kreatív alkotás.

Baba angol Csehné Billig Edinával
November 1. 10 óra, Fehérvári 
Pagony
Vidám Kids Club angolóra 3 éven 
aluliaknak.

Gubancoló
November 1. 16.15, Fehérvári Pagony
Különféle színes dolgokat lehet 
készíteni fonalakból. 

Mesevarázs – mesék és mesterségek 
tematikus napok
November 2. 10 óra, Fejér Megyei 
Művelődési Központ – Művészetek 
Háza
Ajánlott életkor: óvodás és iskolás 
gyermekek. Mesemondás, a mesé-
hez kapcsolódó rejtvényes feladatok 
megoldása, a mese témájához kap-
csolódó kézműves foglalkozás várja 
a kicsiket.

Varázstorna – Baba-mama-foglal-
kozás
November 3. 10 óra, Öreghegyi 
Közösségi Ház
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok-sok 
varázslatos eszköz segíti a picik 
mozgását és fejlődését.

Sakk Lippai Gyuri bácsival
November 3. 16.15, Fehérvári Pagony
Sakkoktatás gyerekeknek.

Zengő bölcső
10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsik-
nek.

Gyermekjóga
November 5. 10 óra, Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár
Elsősorban a 4-12 éves korosztályt 
várják. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 11 

m2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a 

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max.  200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db 

parkolóhely

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Október 29.
A dinnyési tükrös ponty napja – a 
Dinnyési Halivadéknevelő és a 
Dinnyési Hagyományőrző Köz-
pont közös családi napja
10 óra, Dinnyés, Templomkert 
Hagyományőrző Turisztikai Köz-
pont (Gárdonyi Géza utca 25.)
Halsimogató, halászléfőző-ver-
seny, fahalhorgászat, felnőtt és 
gyermek halas próbák és külön-
féle halas finomságok várják az 
érdeklődőket.

Magyarország–Belgium amerikai-
futball-mérkőzés
14 óra, First Field

IV. Tökös mulatság
14 óra, Velence, Velence Korzó 
(Tópart utca 47.)
Játékos feladatok – tökgurítás, 
célba dobás tökkel, lámpáské-
szítés, tökfaragás, „Csokit vagy 
csínyt” csoki- és cukorkagyűjtés 
az üzletekben, tombolasorsolás, 
jelmezverseny, Tökkirály és Tök-
királynő választása és megaján-
dékozása, Lámpás felvonulás 
a sétányon tökhintóval, majd a 
töklámpások felsorakoztatása a 
szökőkútnál.

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

Intoworship-koncert
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Október 30.
Halloween party
17 óra, Árpád fürdő
Szabó Zoltán országos szaunames-
ter-bajnok különféle programokkal 
várja az érdeklődőket.

Halottak napi hangverseny
19.30, Felsővárosi Szent Sebes-
tyén-templom
Mozart: Adagio az A-dúr klarinét-
versenyből.

Október 31.
Halloween retró pajta
20 óra, Nyolcas Műhely
Beöltözős retró buli.

Lights OFF – Zombieland Tour
22 óra, Fezen Klub

November 1.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  
által meghirdetett „Határtalanul!” pályázat 
támogatásával a Székesfehérvári II. Rákóczi 
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyel-
vű Általános Iskola 36 hetedik osztályos  
diákja, 4 kísérő tanárral fedezte fel Erdély 
nevezetességeit 2016. október 1. és 6. között.   
A hat nap alatt csodálatos tájakat, középkori 
hangulatú óvárosokat, magyar vonatkozású 

emlékeket kerestek fel. Útjuk során megtekintették Nagykároly, Érd-
mindszent, Sződemeter, Nagyvárad, Körösfő, Kolozsvár, Torda, Maros-
vásárhely, Segesvár, Fehéregyháza, Világos és Arad nevezetességeit. Az 
iskolai tananyagból ismert költők, írók, történelmi személyiségek emlék-
helyeinek megtekintése egy életre szóló élményt jelentett a tanulók és a 
felnőttek számára egyaránt.
A kiutazók 1 017 000 Ft támogatásban részesültek, amely az utazás és a 
szállás költségét fedezte.

A Vörösmarty Színház műsora

A Barátság mozi műsora

Makrancos évszakok
Október 28. 10 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Figaro házassága
November 4., 5. és 6. 19 óra, 
Nagyszínház

A Herner Ferike faterja
November 6. 19 óra, Kozák 
András stúdió

6. Mozinet Filmnapok

Október 28.
18 óra: A szobalány
Dél-koreai film
A vetítést követően Teszár 
Dávid filmkritikus előadása.

Október 29.
16 óra: A vörös teknős
Színes japán-francia film
18 óra: A sors kegyeltjei...
meg a többiek
Francia-német vígjáték
20 óra: Olli Maki legboldo-
gabb napja
Fekete-fehér finn-svéd-német 
filmdráma

Október 30.
14 óra: A sors kegyeltjei...
meg a többiek
Francia-német vígjáték
16.15: A vörös teknős
Színes japán-francia film
18 óra: Az ügyfél
Iráni-francia filmdráma

Október 31.
18 óra: Olli Maki legboldo-
gabb napja
Fekete-fehér finn-svéd-német 
filmdráma
20 óra: Állva maradni
Francia filmdráma

Macskafogó
Október 29. 10 óra
Magyarul beszélő magyar-kana-
dai-NSZK animációs film

A kis kedvencek titkos élete
November 2. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film

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

tanfolyam

SZÉKESFEHÉRVÁR
ALCOA-KÖFÉM KLUBHÁZ

(Verseci u. 1-15.)

november 19, 20, 26, 27.
információ: 22/319-031

 
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
INGYENES ISMERTETŐ:

november 2-án, szerdán, 17 órakor

Az érdeklődőknek hozzáértő kezek 
segítenek varrni, horgolni, makra-
mézni. Ruhadíszek, textiljátékok, 
hasznos és szép holmik készülnek 
hétről hétre.

November 3.
Egészségügyi szűrőnap
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Ingyenes egészségügyi szűrőnap 
szűrővizsgálatokkal, tanácsadá-
sokkal, előadásokkal Székesfehér-
vár ismert és elismert szakembe-
reivel.

Rejtélyes feliratok – amiről a tége-
lyek mesélnek
16.30, Fekete Sas Patikamúzeum
A program során az érdeklődők 
előadásokat hallgathatnak a a Feke-
te Sas Patikamúzeum gyógyszeres 
edényeinek különleges feliratairól 
és a 18. századi gyógyszerekről.

Bútorfestő délutánok a Kézműve-
sek Házában
17 óra, Kézművesek Háza
A hagyományos székelyföldi motí-
vumokkal való tervezést és festést 
Radetzky Jenőné népi iparművész 

tanítja. A festenivalóról ki-ki 
maga kell gondoskodjon, ehhez 
segítséget nyújtanak a szervezők. 
Festékről, eszközökről az egye-
sület gondoskodik, kivéve a saját 
ecseteket, ebből 0-s, 2-es, 4-es 
méretűre és 1 db két ujjnyi széles 
laposra lesz szükség. Érdeklődni 
a 30 239 2489-es telefonszámon 
lehet.

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctré-
ning.

November 4.
Céhes kézműves hagyományok a 
középkori Székesfehérváron
9 óra, Mesterségek Háza
A szervezők a foglalkozásokon 
a középkori céhek életének, 
tevékenységének megismerését 
kínálják. Bemutatják azokat a 
kézműves szakmákat is, melyek 
középkori eredetűek, de egyre 
kevésbé ismertek városunkban.

Jobbágyi Zsolt: Szent Márton 
kardja, Koppány köpenye
18 óra, Dinnyés, Dinnyési Temp-
lomkert Hagyományőrző Központ 
(Gárdonyi Géza utca 25.)
A Hazatalálás előadássorozat 
estje.

Formák 2.0
18 óra, Városi Képtár–Deák-gyűj-
temény
Az Aniwerk Kreatív Stúdió 
Magyarországon eddig be nem 
mutatott interdiszciplináris kísér-
letként a XXI. századba öltözteti a 
Deák-gyűjtemény egyik klasszikus 
XX. századi alkotását. Matzon 
Frigyes Térdelő nő című szobrát az 
úgynevezett projection mapping 
technikával fogja az alkotópáros 
megvilágítani, egy olyan speciális, 
akusztikai elemeket is magába fog-
laló fényfestéssel, amit eddig főleg 
épületekre, autókra és színházi 
installációkra vetítettek látványos 
show-elemként. 

November 5.
Hajnali vadlibahúzás a Dinnyé-
si-fertőnél
6 óra, Dinnyés (Rózsa utca, Rákó-
czi utca sarka)
Az érdeklődők átélhetik a ter-
mészet csendjét és a vadludak 
zsivaját.

Kiss Noémi operaénekesnő és 
a DailyPart fúziósjazz-zenekar 
koncertje
18 óra, Gárdony, Nemzedékek 
háza (Gárdonyi Géza út 1.)
A koncerten a quartet saját 
műsora mellett Eva Cassidy és 
Joni Mitchell-dalok feldolgozásai 
hangzanak el Kiss Noémi ének-
művész interpretálásában.

Nagy gardróbfrissítés
9 óra, Táncház
Az érdeklődők válogathatnak a 
vállfák között. A nem eladásra 
szánt ruhadarabok a Székesfehér-
vári Anyaotthonhoz kerülnek.

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

”Kell egy kis őrültség is!”

Haufe Andor, a Fehérvár Televízió gyártásvezetője

Eddig csak egy olyan emberrel készítettem 
interjút, aki saját kezében tarthatta a Szent 
Koronát, őt Szelényi Károlynak hívják. 
Meglepetésemre kiderült, hogy a Fehérvár 
Televízió gyártásvezetőjének is vannak ilyen 
élményei, ugyanis ő a Magyar Televízió 
munkatársaként ott volt a repülőtéren a koro-
na hazahozatalakor. Évtizedek alatt az ember 
sok emléket, relikviát összeszed, s ha koronát 
nem is, egy filmes csapót találtam Haufe 
Andor irodájában. Felvetődött a kérdés, hogy 
mikorra datálható az az időszak, amikor még 
filmre vették a televíziós anyagokat, és mivel 
a képet és a hangot külön eszközre rögzítet-
ték, a szinkronizáláshoz elengedhetetlen volt 
a felvételnél a csapó használata. Íme a válasz:

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

produkció, amit én gondoztam, 
a győri székesegyházról készült 
film volt. A művészetis korszak 
1988-ig tartott, ezután kezdődött a 
TeleSport-os időszak.
Mekkora váltás volt ez számodra?
A sport komoly szerepet játszott 
az életemben, mert ifjú korom-
ban elég komolyan atletizáltam 
a Budapesti Honvédban, így az 
sem állt messze tőlem. Nagyon 
jó produkciókon dolgoztam, 
rendszeresen részt vettem például 
a Forma-1 közvetítésein.
Felvételvezetőből gyártásvezetővé 
válni előrelépést jelentett a ranglét-
rán. Mi volt a legmarkánsabb különb-
ség a két beosztás között?

Van erről egy régi mondás: a 
felvételvezetőnek mindent kell 
tudnia, a gyártásvezetőnek csak 
azt, hogy hol van a felvételvezető. 
A felvételvezető a gyártásvezető 
beosztottja, aki a stáb tagjaival 
együtt jár forgatni, és szervezi az 
adott produkció hátterét.
Ehhez nagyon észnél kell lenni a sok 
elszállt, kreatív gondolatokkal terhelt 
alkotó között. Te gyakorlatias ember 
vagy?
Szeretem a rendet, akkor érzem 
jól magam, ha a dolgaim úgy van-
nak, ahogy én azt elképzeltem, 
és szeretem megúszni a káoszt 
– ami gyakorlatilag lehetetlen. 
Nem utolsó sorban jól is kell 
kommunikálni, mert mindenki-
nek lelke van. De hát ez benne a 
szép! Kollégák vagyunk, barátok 
vagyunk, nem szabad ellensé-
ges közeget teremteni, mert ez 
csapatmunka.
Milyen családból jössz? A Magyar 
Televízióba való bekerülésedről úgy 

sejtem, hogy a szüleid nem a média 
világában dolgoztak.
Édesapám katonatiszt volt, de ő 
az ötvenes évek közepén lefoko-
zásra és elítélésre került, politikai 
fogolyként tartották fogva egy 
ideig a Rákosi-kormány idején. 
Ekkor én még nem születtem 
meg, csak 1959-ben jöttem a 
világra. Addigra édesanyám túl 
volt több szülésen, de egyedül 
én maradtam életben, így egyke 
vagyok. Apám vagonkirakodótól 
műszaki ellenőrig volt minden, 
ami éppen adódott, édesanyám 
háztartásbeli volt. Én afféle kul-
csos gyerekként bandáztam végig 
az angyalföldi művésztelepet. 

Nagyon jó barátom volt például az 
a Kalló Viktor, akinek az édesapja 
a fehérvári Háromágút készítette. 
Gyakorlatilag az utcán neveltük 
fel egymást. Nagy közösségi 
összejövetelt jelentett a televízió, 
ugyanis a környéken először 
nekünk volt tévénk, hozzánk jött 
mindenki nézni.
Aztán innen jutottál el a gyártásve-
zetői feladatokig, nem is akárhol, a 
70-es, 80-as évek egyetlen országos 
tévécsatornájánál, a Magyar Tele-
víziónál. Ez komoly rangot jelentett 
akkoriban?
Eleve nehéz volt bejutni: kiha-
lásos alapon, protekcióval vagy 
irgalmatlanul nagy szerencsé-
vel lehetett. De másként is volt 
becsülete a dolognak: akkor ha 
elmentél tévés kocsival valahova, 
„megsüvegeltek”. Ma inkább azt 
érzékelni, hogy „na már megint a 
tévések”, míg akkoriban a kamera 
megjelenése megtiszteltetésnek 
számított. Ennek ellenére vegyes 

érzelmekkel gondolok arra a több 
mint húsz évre, amit a Magyar 
Televízióban töltöttem. Voltak 
nagyon jó időszakok, de nehézsé-
gek is, és gyakorlatilag az akkori 
házasságom erre ment rá. Többet 
voltam ugyanis televíziós, mint 
férj és édesapa. Ez a probléma 
a második házasságommal és a 
Fehérvár Televízióval tulajdon-
képpen megoldódott. 2000-ben 
jöttem Fehérvárra, és azóta itt 
lakom. Pestiből lettem fehérvári.
Szeretsz itt élni?
Igen, nekem való a város, tizenhat 
év alatt mondhatom, hogy az ott-
honom lett. Ha Pestet akarom lát-
ni, negyven perc az autópályán, és 

van is miért járni, hiszen a három 
gyermekem és a három unokám 
is ott lakik. Fehérvár amúgy sem 
volt idegen számomra, hiszen 
korábban is jártam ide rendszere-
sen forgatni: ismertem a sport-
pályákat, egy-két kisvendéglőt 
– megfordultam én itt már több 
helyen, több alkalommal. A szak-
mai nyüzsgés sem sokat változott, 
talán csak annyiban, hogy többen 
vannak a szakmában, mint régen, 
nyitottabb lett a média.
Mi a helyzet a sporttal?
Ahhoz már egy kicsit lusta 
vagyok, de rengeteget olvasok, 
falom a könyveket. Az is tény, 
hogy a régmúltban és most is az 
ismerősök meg szokták jegyezni, 
hogy valószínűleg a hobbim is a 
televíziózás.
Nem sok ez?
Ha belegondolsz, hogy közel 
negyven éve vagyok a szakmá-
ban – ehhez már kell egy kis 
őrültség is!

1977 novembere. Ekkor kezdtem 
el a Magyar Televíziónál dolgozni.
Hogy kerültél oda?
A gimnáziumban egy képzőmű-
vészeti versenyen indultam, amit 
közvetített a televízió. Nagyon 
megtetszett az a nyüzsgés, az a lég-
kör, ami a tévés munkát kísérte, és 
elhatároztam, hogy jelentkezem. 
Elküldtem az önéletrajzomat, majd 
egyszer csak behívtak a Magyar 
Televízióba, és felkínáltak egy dísz-
letfestői állást a Bojtár utcai díszlet-
festő üzemben. Mondtam, hogy ez 
nekem nem igazán fog menni. Ké-
sőbb újra telefonáltak, és az akkori 
zenei és kulturális főszerkesztőség 
képzőművészeti osztályára vettek 
fel felvételvezetőnek.
Nem szakadtál messze a művésze-
tektől.
Művészeti portrékat készítet-
tünk, aztán rövidebb anyagokat 
A hét műtárgya című sorozatba. 
Egyszer-egyszer voltam megbízott 
gyártásvezető is, az első komoly 
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Legutóbbi rejtvényünkben a hagyományokra helyeztük a hangsúlyt, így első kér-
désünk témája is egy fehérvári hagyomány volt. Évről évre megrendezik Maroshe-
gyen a város szüreti mulatságát, a Böndörödőt. Hol szokták tartani a rendezvényt? 
A helyes válasz: Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár előtti területen.
Vincze Mátyás papírmerítőnek nyílt kiállítása az Aranybulla Könyvtárban. Az 
alkotó csak nyugdíjba vonulása után kezdett el foglalkozni ezzel a kétezer éves 
módszerrel. Mi volt Vincze Mátyás eredeti foglalkozása? A választ megtalálták a 
második megfejtésben: üzemmérnök volt a Videotonban.
Mostani keresztrejtvényünk az ötvenhatos fehérvári eseményekhez kapcsolódik. 
Október 23-án a középiskolások tartottak gyűlést. Az első megfejtésből kiderül, 
hol gyülekeztek. 

A fiatalok ötpontos követelést fogalmaztak meg, melyben többek között bejelen-
tették a Székesfehérvári Középiskolás Diákszövetség megalakulását, és kezde-
ményezték március 15. és október 6. nemzeti ünneppé nyilvánítását. A második 
megoldás azt takarja, hogy a közleményüket hogyan hozták nyilvánosságra. 
Október 24-én délelőtt a pesti események hatására leállt a termelés az üzemek-
ben. Késő délután pedig óriási tömeg gyűlt össze a belvárosban, akik elindultak 
az ÁVH székháza elé. A harmadik megoldás a székház köznyelvi elnevezését 
rejti. 
A békésen tüntető fiatalokra a karhatalmisták először könnygázgránátot dobtak, 
utána pedig közéjük lőttek. A negyedik megfejtésből kiderül, hogy a sortűzben 
hányan vesztették életüket.
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Szeretne tűzoltóként 
másokon segíteni?

A Fehérvári Tűzoltó Egyesület 
önkéntes segítőket keres. Ahhoz, 
hogy a különböző káreseteknél bárki 
beavatkozhasson, el kell végezni 
egy negyvenórás tűzoltó alaptanfo-
lyamot. A szervezet várhatóan még 
novemberben indít ilyen képzést, 
de mivel az egyesületnek számos 
jelenleg is aktív illetve nyugdíjas 
hivatásos tűzoltó is a tagja, a magas 
színvonalú oktatás a képzésen túl is 
garantált. Részletek és jelentkezés 
a tuzoltoegyesulet.fehervar@gmail.
com e-mail-címen.

Pados Tímea elnökségi tag, Viza Attila közbiztonság tanácsnok, Magosi Lajos tűzoltó ezredes, 
Koppán Viktor Dávid elnök és Molnár János tűzoltó parancsnok a Fehérvári Tűzoltó Egyesület 
laktanyájában

noVák ritA

Tisztújítást tartott a Fehérvári Tűzoltó 
Egyesület. A szervezet az elmúlt hónapokban 
több tucatnyi alkalommal nyújtott segítséget 
a hivatásosoknak, és a hosszú távú céljuk sem 
változott: létesítményi tűzoltóságot szeretné-
nek létrehozni Maroshegyen.

Egy kazaltűz volt a Fehérvári Tűz-
oltó Egyesület huszadik vonulása 
augusztusban, miután április végén 
együttműködési megállapodást kö-
töttek a Fejér Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal. A helyszínre 
akkor elsőként a hivatásos tűzoltók 
érkeztek, de a leégett kazal őrzését 
aznap éjszaka az önkéntesek 
vállalták magukra, így a kataszt-
rófavédelem munkatársai máshol 
segíthettek. 
Mint azt az új elnök, Koppán 
Viktor Dávid mondja, az önkén-
tesség erősítése az egyesület egyik 
célja, melyhez vállalkozó kedvű 
fiatalokat és idősebbeket is vár 
a szervezet. Akik csatlakoznak 
hozzájuk, ingyenesen végezhetik 
el a negyvenórás tűzoltó alaptan-
folyamot. 
A szervezet működését a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szakmailag és anyagilag is 
támogatja. Pályázaton ebben az év-
ben nyolcszázmillió forint értékben 

Megújult a Fehérvári Tűzoltó Egyesület

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. október 29-től november 4-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 10. 29. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Old Death

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Vidám délelőtt Horváth-
Winter Diával

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

12:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

12:40 Pénzügyi percek. Vendég: 
Galántai Gergely

13:10 A pénz szerepe a 
párkapcsolatokban. 
Vendég Koller Krisztián

14:10 Nyersételek, 
nyersétkezés. Vendég: 
Antal Vali és Lénárt Gitta

15:10 A tisztánlátó médium 
és gyógyító. Vendég: 
Acél Ágnes

16:10 Így él egy egészséges nő! 
Vendég: Dudás Natália

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 10. 30. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

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

09:10 Természetesen 
egészségesen – A köröm 
és a bőr védelme. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

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

11:10 Főzzünk együtt finomat, 
táplálót, egészségeset!

12:10 Őszi népszokások. 
Vendég: Bordács Andrea

13:10 Jóga és meditáció. 
Vendég: Tölgyesi 
Zsuzsanna és 
Séllei Györgyi

14:10 A férfi egészség. 
Vendég: Séllei Györgyi

15:10 Városgondnoksági hírek 
– a temetők rendje. 
Vendég: Király Edit

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

16:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás Ferenc. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus.

17:10 Moziműsor Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 10. 31. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:10 Építőipari hírek. 
Vendég: Puska József

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

13:10 Sportágak története 
és szabályai

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Negyedéves beszámoló. 
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester. 
Vörösmarty költészete. 
Vendég: Praznovszky 
Mihály, Bakonyi István 
irodalomtörténészek

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Vanek úr Párizsban

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 1. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Old Death

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ.

08:10 A műsorvezető 
Németh Gábor

 Műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
speciális hétvégi 
horoszkóp, érdekességek 
és aktualitások.

12:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

13:10 Egyházi gondolatok. 
Vendég: Tornyai 
Gábor plébános

17:10 Seuso kedd Látrányi 
Viktóriával

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Koncertek, lemezbemutató. 
Vendég: Teleki Miklós 
orgonaművész, Téli 
madármesék, Barnabás 
meséi. Vendég: Telegdi 
Ágnes író-szerkesztő, 
természetfotós

2016. 11. 2. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

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

09:10 Egészségügyi szűrőnap. 
Vendég: dr. Kárpáti 
Róbert és dr. Cseh József

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség. Vendég: 
Dobrovitz Klára

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 A pszichiátriai betegek 
stigmatizációja. Vendég: 
Dr. Lőrintz Zsuzsanna 
pszichiáter. Őszi fellépések. 
Vendég: Szabó Adrienn, az 
Ars Musica kórus karnagya

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Vanek úr Párizsban

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 11. 3. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May: 

Winnetou – Old Death
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

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

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Európai utazások. 

Vendég: Igari Antal. 
 Viselkedésminták 

az egyes népeknél. 
Vendég: Schéda Zoltán

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Járőr a Szaharában

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 4. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May: 
Winnetou – Old Death

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 A férfi és a 
munkanélküliség. 
Vendég: Egey Tímea 
pszichológiai mentor. 
Filozófiai percek. Vendég: 
Grúsz Róbert filozófus

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Járőr a Szaharában

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

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

nyertek különböző eszközöket és 
védőfelszerelést. 
A tisztújítás után első alkalom-
mal kedden délelőtt látogatott 
a megyei igazgató a Maroshegyi 
Tűzőrségre, az egyesület laktanyá-

jába. Magosi Lajos tűzoltó ezredes 
szerint nagy szükség van az 
egyesület munkájára. Az igazgatói 
látogatáson a város közbiztonsá-
gi tanácsnoka is részt vett. Viza 
Attila köszöntőjében az önkén-

tesség és a biztonság fontosságát 
emelte ki. 
Az egyesület alapításakor az egyik 
fő feladat a nyugdíjas tűzoltók 
közösségének építése volt, erre az 
új elnök szerint a továbbiakban 
is figyelmet fordítanak. A korábbi 
elnök, Varga Lajos a nyugdíjas korú 
tagok összefogásához és a szerve-
zet társadalmi szerepvállalásához 
nyújt segítséget. Az elnökségben 
Pados Tímea és Laskó Gábor hi-
vatásos tűzoltók kaptak helyet, az 
új tűzoltási parancsnoknak pedig 
Molnár János hivatásos tűzoltót 
választották meg.
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Nem fájdalmában üvölt: Justin Edwards a mezőny legjobbja volt a belgák ellen

Egy nemzetközi szinten is bevethető fiatal játékos: Filipovics Márkó az Európa-kupában

James Farr a legutóbbi három meccsen összesen huszonnyolc pontot dobott, rendre a kispadról 
érkezve

Itthon nem hibázott az Alba Fehérvár
somos zoltán

Első három bajnokiját megnyerte a szezonban a 
fehérvári kosárcsapat, így utazott el múlt héten 
az Európa-kupa lisszaboni rajtjára. Ott szoros 
vereséget szenvedett, és ugyanez történt vele 
Sopronban is a hétvégén. Ezek után jött az első 
hazai kupameccs, és egy szép győzelem.

A Benfica ellen múlt szerdán 
éjszakába nyúlóan küzdött az 
Alba, és bár többször is úgy tűnt, 
megnyerheti a meccset Damian 
Hollisék otthonában, végül emlé-
kezetes módon, egy hosszabbítás 
végén kapott triplával vereséget 
szenvedett (77-73). Demoralizáló 
volt, pláne, hogy ezt követően 
hosszas utazás várt Lóránt Péterék-
re, így fizikálisan és mentálisan is 
elcsigázva érkeztek haza. De fel kel-
lett pörögni, mert Sopronban várt 
rájuk a bajnoki. Tisztességgel meg 
is tették a magukét, sokáig vezettek 
is a hűség városában, végül mégis 
el kellett könyvelniük első bajnoki 
vereségüket (80-73). 
Hogy aztán ezen a héten már az 
első Európa-kupa-győzelemért 
lépjenek pályára, végre itthon, a 
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Brussels Basketball ellen. Jegyezzük 
meg, hogy a Gáz utcai csarnokban 
nagyon-nagyon régen nem láthat-
tunk európai kupameccset, mivel 
három évvel ezelőtt Veszprémben 
játszotta hazai meccseit az Alba. 
Azt megelőzően pedig a kétezres 
évek elején szerepelt a csapat nem-
zetközi kupában. Össze is gyűlt 
szépszámú közönség az ünnepi 
alkalomra.

dában ritka öngól is előfordult egy 
fehérvári kísérlet után, komoly 
fejfájást okozva a meccs statisztiku-
sainak. Végül Kellernek adták, bár 
ő „ott se volt”. Igaz, saját jogon is 
felkerült aztán a táblára a váloga-
tott center, de Pita tizedik pontjával 
megint a vendégek vezettek, és 
minimális előnnyel vonulhattak 
szünetre. Az Alba csak 13 pontot 
szerzett a második negyedben. 

Bezzeg a harmadikban! Szenzá-
ciósan kezdte a második félidőt 
Edwards és a Fehérvár is. Feltartóz-
tathatatlanul jutott el az amerikai 
hátvéd egy tucat pontig, csapata 
pedig ekkor remekül védekezett. 
Tíz lett a különbség a javunkra, a 
belgák a zónavédekezés ellenszerét 
palánk alatt és tőle távolabb sem 
találták. Csatlakozott a mezőny leg-
jobbjához James Farr is, vajkézzel 
hintett be több közép-távolit. 60-
46-nál egész megnyugtatónak tűnt 
az előny, a harmadik negyedben 
minőségi támadójátékot mutatott a 
Fehérvár. Azért Lubry és Ubel villa-
násai mutatták, nincs még lefutva 
a meccs. 
Hogy mennyire így van, azt belga 
triplák jelezték a negyedik játék-
rész elején. Farr válaszolgatott 
rájuk centerből. Amikor nem 
sikerült, a vendégek pedig betöré-

sekből, kettő-kettő elleni játékok-
ból kosarakat dobtak, időt kellett 
kérnie Dzunicsnak. Loubry nagyon 
elkapta a fonalat, szerencsére a 
hazai irányító, Brandon Taylor is 
bevágta első tripláját. Fáradtak a 
csapatok, ezt rossz dobások mu-
tatták, bár a védekezésbe beletette 
a melót rendesen az Alba. Táma-
dásban viszont nem idézte előző 
negyedbeli önmagát, hosszabb gól-
csend után jól jött Lóránt duplája. 
Két perccel a vége előtt kilenc pont 
volt az előny, jött egy belga tripla, 
válaszul Edwards bezsákolta hu-
szadik pontját. A végjátékban nem 
volt hibátlan, de megőrizte előnyét 
az Alba Fehérvár, megszerezve első 
győzelmét az európai kupa idei 
kiírásában: Alba Fehérvár–Brussels 
Basketball 86-79.
Megállás nincs, szombaton Jászbe-
rényben játszik bajnokit az Alba.

Mindkét csapat vereséggel kezdett 
a kupában, a belgák hazai környe-
zetben kaptak ki egy hete az Elan 
Chalontól. Az Albából ezúttal hi-
ányzott a Sopronban sérülést szen-
vedő Markovics Luka, aki szomba-
ton a csapat legjobb pontszerzője 
volt. De nem ezért volt ijesztő a 
meccs eleje, hanem mert két és fél 
percig nem talált be az Alba, 0-8 
állt a táblán, mikor végre Lóránt 
igen. Hamar irányítót cserélt Dzu-
nics Braniszlav, de szorosabb akkor 
lett az állás, amikor védekezésben 
jobban figyeltek játékosai. Burgess 
hármasával a 8. percben fordított is 
a házigazda. Adok-kapok kezdő-
dött, amiből Farr szép kosaraival és 
Tóth Péter hármasával nagyon jól 
jött ki a negyed végére az Alba. 
Hatpontos volt az előny, amit majd-
nem eltüntetett a Brüsszel, de cen-
terük, Ubel túlhúzott egy zsákolást. 
Edwards ellenben a „plafon alól” 
rántott be egy felperdülő labdát, 
ami jót tett a csarnok hangulatá-
nak. Kimaradt Shepard-dobások 
után fordított a vendégcsapat, köz-
ben a játékvezetők is középpontba 
kerültek olykor. Még a kosárlab-
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Az Innsbruck ellen is csak átmenetinek bizonyult a fehérvári vezetés

Ismét a fehérvári First Field ad otthont a magyar amerikaifutball-válogatott mérkőzésé-
nek. Szeptember végén a Takarodó úton aratta történelmi, első győzelmét a nemzeti csapat 
Lengyelország ellen, most szombaton pedig a belga válogatottal méri össze tudását. A meccs 
14 órakor kezdődik, a kapukat délben nyitják a szurkolók előtt. A tizenöt éven aluliak ingyen, a 
fehérváriak kedvezményesen nézhetik a mérkőzést.                                                                            S. Z.

Második alkalommal rendezték meg a Videoton Oktatási Központban a Hajnal Mozgástér 
országos légtáncversenyt. Több mint ötven induló érkezett Pécsről, Debrecenből, Győrből és 
egyéb településekről, természetesen a hazai egyesület is indította versenyzőit. A fehérvári 
lányok kitettek magukért: Molnár Hajnalka tanítványai (Baricza Anna, Baricza Zsófia, Bencze 
Zsófia, Herédi Hanna, Hock Dorina, Lehel Sára, Major Alexa, Szabó Szilvia, Szuna Vanda, Tőgyi 
Fanni) hét arany, hat ezüst és két bronzérmet szereztek.                                                                    S. Z.

Az egyik leggólerősebb játékos egy védő. Manavian dicsérete a csatárok kritikája...

Pozitívnak kell maradni! 

Kecsesek Kemények

tótH dániel

Sorozatban négy vereséget szenvedett el hazai 
pályán a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. Az 
együttes ezekkel együtt legutóbbi nyolc mér-
kőzéséből hetet elveszített, de Benoit Laporte, 
a gárda vezetőedzője nem szeretné kongatni a 
vészharangot, próbálja megőrizni hidegvérét.

Salzburg, Znojmo, Bolzano, 
Innsbruck. Ez a négy csapat vitt 
el kettő vagy annál több pontot 
az utóbbi másfél hétben az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnokból. Leg-
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utóbb hétfőn a „Cápák” kerekedtek 
felül Benoit Laporte legénységén. 
A forgatókönyv hasonló volt mind 
a négy találkozón: a fehérváriak 
korán megszerezték a vezetést, a 
második, de leginkább a harma-
dik harmadban azonban minde-
gyik alkalommal a vendégcsapat 
dominált, és örülhetett a találkozó 
végén.
„Az Innsbruck a harmadik harmadban 
nyomás alá helyezett minket a saját 
harmadunkban, mi pedig nem tudtunk 
mit kezdeni ezzel. Mindenki jól akart 

teljesíteni és mindenki a játékostársa 
feladatát próbálta megoldani. Legin-
kább ezen dolgoztunk kedden, min-
denkivel megértettük, hogy mi a saját 
feladata, és hogy erre koncentráljon. 
Ha ezt mérkőzésen is betartják a játé-
kosok, akkor csökkenthetjük az ellenfél 
helyzeteinek számát.” – vélekedett a 
vezetőedző.
Ami pozitívum, hogy az imént 
említett mérkőzések első felében 
valóban uralni tudta a játékot a 
csapat. „Nem vertek miket rommá 
ezeken a meccseken, egy-egy gólon 
múlott mindegyik találkozó. Persze 
nem azt mondom, hogy ez így van jól, 
hiszen ezekért az eredményekért nem 
jár pont, de ami optimizmusra adhat 
okot, hogy képesek lehetünk nyerni 
ezek ellen a csapatok ellen.” – osztotta 
meg álláspontját Benoit Laporte, 
majd elmondta, mi lehet a változás 

kulcsa: „A harmadik harmadokban 
elkövetett hibák számát le kell csökken-
tenünk. Emellett a legfontosabb, hogy 
nem szabad pánikba esnünk és ezzel 
nyomást helyeznünk a csapatra, meg 
kell próbálnunk pozitívnak maradni!”
A Fehérváriak ezzel lecsúsztak a 
táblázat tizenegyedik helyére, és 
javítani sajnos szerda este Znojmó-
ban sem sikerült. Bár Kóger Dániel 
kétszer is egyenlített, a csehek há-
romszor vezettek, és ők nem enged-
ték kiénekelni a sajtot a szájukból. 
3-2-re kapott ki a Volán. 
A válogatottak meccsei miatt a 
jövő héten kezdődő szünet előtt 
vasárnap még két mérkőzés vár a 
Fehérvárra: pénteken a Klagenfurt 
érkezik az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokba, vasárnap pedig 
Villachban lesz jelenése a Lapor-
te-legénységnek. 
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Egy jó rúgás döntő lehet

Fehérvári sikerek Budaörsön
kAiser tAmás

Két fehérvári karateklub, a Fehérvár 
Karateakadémia és az Alba Regia SC karate 
szakosztálya is szép eredményeket ért el 
a Dream Cup World 2016 elnevezésű Kyo-
kushin világkupán Budaörsön. A versenyen 
14 ország 56 klubjából 357 versenyző vett 
részt.

A Japánban rendszeresen meg-
rendezésre kerülő „Dream Cup” 
elnevezésű óriási utánpótlástor-
na sikerén felbuzdulva határozta 
el az európai shinkyokushin 
szervezet, hogy Európa is meg-
érdemel egy hasonlóan nívós 
utánpótlás rendezvényt. Október 
22-én pedig „Dream Cup Word” 
elnevezéssel meg is kezdődhetett 
Budaörsön az „álomverseny”.
A súlycsoportok erőssége kiszá-
míthatatlan volt. Az egyik leg-
keményebb próbatétel a serdülő 
könnyűsúlyú fiúkra várt, mivel 
a kategória határát a főbíró 55 
kg-ban határozta meg. A Fehér-
vár Karateakadémia versenyzői 
közül hárman, Szűcs Ferenc, 
Hortobágyi Kristóf és Németh 
Máté kerültek ebbe a kategó-
riába. Sajnos mindhárman 40 
kiló alatti súllyal mérlegeltek, 
így az esélytelenek nyugalmával 
vághattak neki a küzdelmeknek. 
Bár mindegyikük hozta első mér-
kőzését, a nyolc közé jutásért 
sorra elvéreztek. 
Megnyugtató volt viszont a 
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Géresi Krisztián remekül bánik a labdával, az egész szezon bizonyítja

Makón hatszor ünnepelhettek a fehérváriak, de a hazaiaknak is ünnep volt a meccs

Két meccs, tizenegy gól
somos zoltán

Alaposan megszórta ellenfeleit a Videoton 
legutóbbi két mérkőzésén. A bajnokságban ötöt 
lőtt a Paksnak, a kupában hatot a Makónak. Az 
igazi vizsga azonban szombaton következhet.

Miután Diósgyőrben kikapott, hazai 
környezetben látványos „hibajaví-
tást” végzett a Vidi, hiszen 5-1-re 
múlta felül a szezonban rettentően 
alulteljesítő Paksot. A tolnaiak 
sereghajtók, és Felcsúton sem mu-
tattak semmit abból, ami alapján 
ennél többre taksálják őket, pedig 
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KWU világbajnokságra ké-
szülő akadémisták szereplése. 
Herzcog Ádámot csak egy vitat-
ható megítélésű fejrúgás tudta 

megállítani a döntőbe vezető 
úton, végül harmadik helyen 
zárt. Fekete Gergely bemutatott 
egy nagyon szép, villámgyors 

test KO-t lengyel ellenfelén, 
majd az elődöntőben orosz 
riválisát búcsúztatta meggyőző 
fölénnyel. A döntőben egy általa 
jól ismert kitűnő magyar fiúval 
került szembe, akivel a már 
tőlük megszokott óriási csatát 
ismét megvívták. Ebben ezút-
tal Gergő maradt alul, miután 
egy pillanatnyi figyelmetlenség 
következtében ellenfele ravasz 
találatot ért el rajta. 
A junior lányok 55 kg-os me-
zőnye teljes magyar sikert 
hozott, a dobogó legfelső fokát 
Kreitl Kitti, a harmadikat Dezső 
Kata foglalhatta el. 
Az Alba Regia SC hat fővel 
indult a versenyen küzdelem és 
formagyakorlat kategóriákban, 
és ők sem maradtak adósak a 
szép eredményekkel. Fehérvári 
Ádám győzni tudott a serdülők 
kata versenyszámában – népes 
mezőnyben öt fordulót megnyer-
ve lett első. Édes Eszter második 
lett az ifjúsági kata és harmadik 
az ifjúsági 55 kg-os küzdelem 
versenyszámban. A formagya-
korlat kategóriában három 
fordulót megnyerve valamennyi 
magyar riválisát megelőzte, és 
csak a döntőben maradt alul 
egy svéd versenyzővel szemben. 
Édes Virág bronzérmes lett az 
ifjúsági kata versenyszámban. 
Két fordulót nyert, majd kika-
pott a nővérét a döntőben legyő-
ző svédtől.

az előző idényekben megbízható 
középcsapat volt a Paks. 
A Vidi ellen ez egy vezető gólig volt 
hihető, utána könnyen megadta ma-
gát Csertői Aurél csapata. A szezon 
felfedezettjének is nevezhető Gé-
resi Krisztián bombagólját a légió 
találatai követték. Miután előélete 
alapján Scsepovics, Hadzics és 
Lazovics is sztárigazolásnak számít 
Magyarországon, várjuk is tőlük a 
jó teljesítményt a továbbiakban is.
Szerdán Makón egyikük sem lépett 
pályára a Magyar Kupában, ám a 
Vidi kerete annyira bő, hogy több 

alapember nélkül is erős együt-
test küldhetett fel Henning Berg 
a megyei első osztályban szereplő 
kiscsapat ellen. Horváth – Stopira 
Fejes, Vinícius, Nego – Kovács S., 
Pölöskei – Bódi, Kovács I, Olivei-
ra – Feczesin volt a Vidi kezdője, 
amely a 13. percben már két góllal 
vezetett. Szünetig pedig hárommal, 
az is belefért, hogy betaláljon a lel-
kes házigazda. A második félidőben 
Varga, Lénárt és Bévárdi is pályára 
lépett, a fehérváriak rúgtak még 
két gólt, így 6-1-re nyertek. Fecezsin 
kétszer, Bódi, Kovács, Bévárdi 

és Pölöskei egyszer talált be. A 
győzelemmel a legjobb harminckét 
csapat közé jutott a Vidi a kupában.
Attraktív tehát a játék, de aligha 
túlzás kijelenteni, a szombati fordu-
lóban akár egyetlen gól többet érhet 
a Paks és a Makó elleni tizenegy-
nél. A listavezető Vasasnál vizitál 
ugyanis a Vidi. A meglepetéscsapat 
Felcsúton legyőzte Juhászékat, de 
a visszavágásnál is lényegesebb 
szempont, hogy jelenleg öt pont vá-
lasztja el egymástól a két együttest, 
vagyis egy győzelemmel felzárkóz-
hat az első helyezett nyakára a Vidi. 
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Claudine Mendy egyre jobb formába kerül: a HCM ellen hat, a Fradinak hét gólt dobott

A Fehérvár kettős győzelemmel, összesítésben 55-49-cel jutott tovább az EHF-kupában

A sérülése után visszatérő Tilinger is egyre inkább magára talál

A Romant kiverték, a Fradit megszorították
kAiser tAmás

Mozgalmas időszakon van túl az Alba Fehér-
vár KC. Székesfehérvár női kézilabdacsapata 
vasárnap továbbjutott az EHF-kupában, 
szerdán pedig megszorongatta a Bajnokok 
Ligájában vitézkedő Fradit. A kettő között, 
kedden pedig két sorsolásra is figyelni kel-
lett a klub illetékeseinek és szurkolóinak.

Két kupacsapat csapott össze 
szerdán a Köfém Sportcsarnok-
ban. Az EHF-kupában továbbjutó 
Alba Fehérvár KC fogadta a Baj-
nokok Ligájában győztes hétvégét 
letudó Ferencvárost. A találkozó 
elején fej-fej mellett haladt a két 
gárda, négy perc után 3-2-re ve-
zettek Tilingerék. 6-6-ot követően 
azonban megrázta magát a Fradi, 
és ellépett. A szünetre már 20-12-
re vezettek Szucsánszkiék. 
A második félidőre egy sokkal 
gyorsabb, koncentráltabb Fehér-
vár futott ki. Deli Rita együttese 
szép lassan elkezdte ledolgozni 
hátrányát, ami olyan jól sike-
rült, hogy néhány perccel a vége 
előtt a pontszerzés lehetősége is 
felcsillant a hazaiak előtt. Alig két 
perccel a vége előtt Mendy hete-
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dik gólja után kettőre csökkent a 
zöld-fehérek előnye. A hajrában 
azonban taktikusan játszott a 
Fradi, és előbb Szucsánszki, majd 
pedig Kovacsics is betalált, így 
végül 31-27-re győzött a Ferenc-
város.
„A második félidőben elhittük, hogy 
van keresni valónk a mérkőzésen” 
– kezdte a meccsbe remekül 
beszálló Sipeki Flóra az értéke-
lést. – „Sajnos az elején túlságosan 
is tiszteltük őket, sok hibát vétet-
tünk, az ő hibáikat pedig nem tudtuk 
kihasználni. Annak viszont nagyon 
örülök, hogy a második félidőre ösz-
szekaptuk magunkat, és akkor már az 
igazi arcunkat tudtuk mutatni.” 
A csapat vezetőedzője elárulta, 
nem biztos, hogy ugyanazzal a 
csapatszerkezettel kezdene a Fra-
di ellen, ha újra lehetne játszani 

a szerdai mérkőzést. Ezzel együtt 
Deli Rita elégedett volt a második 
félidőben látottakkal: „Az első 
félidőben megint volt egy tíz-tizenöt 

perces kihagyásunk. A szünetben 
azt mondtam a lányoknak, hogy 
most már a becsületükért kell, hogy 
játsszanak! A félidőben kicsit átvari-
áltam a csapat szerkezetét, gyorsabb 
csapattal álltunk fel. Ez nekem is 
tanulság, hogy mindig az első gondo-
lat a jó, ami meccs előtt eszembe jut… 
Nyilván most már nem tudjuk meg, 
mi lett volna, ha… De le a kalappal a 
lányok előtt, hogy a második félidő-
ben így fel tudtak állni, hiszen óriási 
előnyt adtunk a Fradinak, amit más 
csapat ellen sem szabad. A második 
harminc percből lehet építkezni. Az a 
baj, hogy ezt a Ferencvárost ma meg 
lehetett volna verni…”

A HCM Romant meg is verte még 
vasárnap a Fehérvár, így kettős 
győzelemmel jutottak Sipekiék az 
EHF-kupa harmadik kvalifikációs 

körébe. Kedden pedig sorsoltak 
is az EHF bécsi központjában, az 
Alba Fehérvár KC-nak a Bajnokok 
Ligájából „áteső” szlovák Iuventa 
Michalovcéval, azaz Nagymihály 
csapatával kell megküzdenie a 
csoportkörbe jutásért – először 
idegenben, várhatóan november 
13-án, vasárnap 13 órától. A vissza-

vágót egy héttel később rendezik.
„Nagyon szimpatikus ellenfél a Mi-
chalovce! De nem dőlhetünk hátra, 
az nem jelent semmit, hogy a nyáron 
kétszer is sikerült őket legyőznünk. 
Nyilván kaphattunk volna erősebb 
ellenfelet, szóval azért örülünk, hogy 
így alakult a sorsolás.” – közölte 
Sipeki Flóra. 
Deli Rita pedig talán annak örült 
a legjobban, hogy nem kell túl 
messzire utaznia a csapatnak a 
következő körben. A vezetőedző 
kívánságlistájának élén a bécsi 
Hypo szerepelt, a gárda ereje 
és földrajzi közelsége miatt. A 
Michalovce miatt sem bánkódik 
azonban: „Kaphattunk volna sokkal 
nehezebb és sokkal könnyebb ellen-
felet is, és távolságban is lehettek 
volna horrorisztikus túrák. Nyilván 
a sorsolásnak örülünk, de nagyon 
okosan kell készülnünk. Nagyon jó 
csapat a Michalovce, azért a Baj-
nokok Ligájába készült. Játszottunk 
velük két felkészülési mérkőzést, 
amelyeket megnyertük, de az már 
nagyon régen volt. Van esélyünk a 
továbbjutásra. A cél, hogy bejussunk 
a csoportkörbe, az egy megoldható, 
sőt megoldandó feladat számunkra!”
Sorsoltak a Magyar Kupában is, 
a következő körben a Siófok-
kal találkozik majd a Fehérvár. 
A mérkőzést november 2-án, 
szerdán 17 órától rendezik majd 
Székesfehérváron.
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. október 29-től november 4-ig
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   2016. 10. 29. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Mits	Gergő
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Tóth	Péter	
11:45	 Paletta	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Köteles	Leander
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Marton	Bernát	
dallasi ciszterci szerzetes

14:10	 Közéleti	és	Kulturális	
Szalon	1.	rész	

15:10 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Börgöndi	Repülőnap	2016	
16:00	 Iskola	az	Üllői	úton	–	

dokumentumfilm	3-4.	rész
17:05	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Csepregi Éva

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Fehérvár	AV19	–	Klagenfurt	

jégkorongmérkőzés	

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
közvetítése	felvételről

21:30	 Mansfeld	–	magyar	
film	(12)

23:30 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:50 Képes hírek

2016. 10. 30. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Csepregi Éva

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Mits	Gergő
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Tóth	Péter	
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
14:00	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon	2.	rész	
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Hol volt, hol nem volt 

–	dokumentumfilm	
16:40	 Hőlégballon-karnevál	2016
17:05	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
17:30	 Velencei-tavi	

ütősfesztivál	2016	
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Vendég:	

Szinyei	Katalin
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Jászberény	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:10 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

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

órakor A hét hírei ismétlése

2016. 10. 31. Hétfő

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20	 Köztér	–	ismétlés
10:45	 Épí-Tech	Magazin	
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése
13:00 A hét hírei – ismétlés
13:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hét hírei ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Nagy	
Zoltán	Péter.	Vendég:	
Szinyei	Katalin

17:00	 Épí-Tech	Magazin	
17:30	 Köztér	–	ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kóger	István
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:15	 Valse	Triste	–	Bús	keringő

20:45 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

22:15 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2016. 11. 1. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

07:15 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

10:15	 Valse	Triste	–	Bús	keringő
11:45	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés 
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kóger	István

17:00	 Közéleti	és	Kulturális	
Szalon	1.	rész	

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Bartyik	Csaba	
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Hírek
19:05	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon	2.	rész	
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában
21:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

2016. 11. 2. SZerdA 

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	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	Bartyik	Csaba	

16:50	 Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Dávid	

Renáta.	Vendég:	
Kalányos	Tamás		

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvári beszélgetések 

Extra 
	 Szerkesztő:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Schéda	Mária

20:50	 A	történelmet	mi	
írjuk	–	1956

21:30	 Molnár	Dániel	–	Elszakadni	
a	földtől	1.	rész

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

2016. 11. 3. CSüTörTöK
 
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
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

15:10 Alba Fehérvár – Elan 
Chalon kosárlabda 
Európa-kupa-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Dávid	
Renáta.	Vendég:	
Kalányos	Tamás

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

Viktória.	Vendég:	
Tölgyesi	Zsuzsanna

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Alba	Fehérvár	KC	–	Siófok	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:50	 Molnár	Dániel	–	Elszakadni	
a	földtől	2.	rész

22:30 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:15 Képes hírek

2016. 11. 4. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tölgyesi	Zsuzsanna

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

Dávid	Tamás.	Vendég:	
Pápai	Barna

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	 Muksó,	a	szaxofon	királya
21:30 Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
22:25	 Köztér	–	ismétlés	
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 1. 20:20 Seuso – Rejtélyek nyomában

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

Tekintse meg weblapunkat: 
louisgaleria.hu

A Louis Galériában  
az értékbecslés ingyenes!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  
súlytól függően 50 000–100 000– 
200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!
1000–3000 Ft/g-ért vásároljuk csak ezt a típust!  
Minél nagyobb, annál jobb!
Korall ékszereket vásárolunk! 5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany  
felvásárlás!

Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes  

Zsolnay porcelánt  
megveszünk kimagasló áron! 

Töröttet is!  
1 000 000–5 000 000 Ft-ig 

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

Festményeket keresek!
Scheiber Hugó műveit  
keresem! Művektől függően  
300 000–2 000 000 Ft-ig!

Órákat készpénzért vásárolunk!
Patek Philippe
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

Rolex Oyster Chronograph
Acél: akár 600 000 Ft

Arany: akár 1 500 000 Ft

Briliáns ékszereket 
vásárolunk!
brossokat briliánssal 
300 000–800 000 Ft

Aranypénzek  
grammja akár  
18 600 Ft

Magyar 10 koronás, 1914

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

November 3. (csütörtök) 10–16-ig 
Hotel Novotel • 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

www.facebook.com/fehervarteto

Székesfehérvár,  Őrhalom u. 3.
Telefon: 22/500-047

www.fehervarteto.hu

Szín: natúr téglavörös

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban hosszúság 50 cm

megengedett legkisebb hajlásszög
(vízhatlan alátétfedéssel)

15°
szélesség 30 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 37-42,5 cm profil magasság 32 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,5 kg/db

Műszaki adatok

Nativa
A TONDACH® Nativa tetőcserepet azoknak ajánljuk, 
akik az egyszerű formákat kedvelik. A nagyméretű 
tetőcserepek minden jó tulajdonságával rendelkező 
Nativa egyszerű, esztétikus fedést tesz lehetővé 
gyorsan, egyszerűen és gazdaságosan.

Felújításra 
ideális

Eltolható 
fejhoronyrendszer

-

-

alapanyag minden előnyös tulajdonságát maximálisan 
képviseli. Porózus szerkezetének köszönhetően segít 
kiegyenlíteni a nappali és éjszakai hőmérsékletingado-
zást, ennek következtében egészséges lakókörnyezetet 
és kellemes lakóklímát biztosít.

 

ÚJ

Termékelőnyök

• igazi kerámia tetőcserép költségtakarékosan

• dupla hornyok, biztos fedés

• nagy méret, gazdaságos tetőfedés

• natúr felület, természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam, 

33 év garancia

Alapcserép Hornyolt kezdő gerincs-
cserép

Hármas 
gerincelosztó elem

Hornyolt gerinc kezdő-
elem

Hornyolt gerinc lezá-
róelem

Szegőcserép 
(balos)

Szegőcserép 
(jobbos)

Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel

Szellőzőcserép

Sajtolt sima XXL 
gerinccserép gerincrög-

zítővel

Sajtolt sima 
kezdő 

gerinccserép

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és 

lezáróelem

• TERMÉSZETESEN SZÉP

• TARTÓS ÉS ÉRTÉKÁLLÓ

• MEGBÍZHATÓ

• GAZDASÁGOS

• 33 ÉV GARANCIA

A natúr termékcsalád elemei, méretei és szükségletei
alapcserép 30x50 cm 8,8-10,6 db/m2

szellőzőcserép 30x50 cm
1 db/10 m2 

(szarufaközönként)

szegőcserép jobbos 30x50 cm 2,35-2,7 db/fm

szegőcserép balos 30x50 cm 2,35-2,7 db/fm

sajtolt sima XXL vagy hornyolt gerinccserép 46x25 cm/38x19 cm 2,5/3 db/fm

Akciós ár:
1980 Ft/m2

8,8 db/m2

szükséglettel számolva

Nativa
téglavörös 
cserép
Az akció 2016.10.27-11.30-ig tart.


