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Együttműködési megállapodás Hradec Královéval

A két városvezető kézjegye megerősíti a partnervárosi kapcsolatok jövőjét

Vakler lajos

Együttműködési megállapodást írt alá Cser-Pal-
kovics András, Székesfehérvár és Zdeněk Fink, 
a csehországi Hradec Králové polgármestere. A 
memorandum új fejezetet nyit a két város kapcsola-
tában.

Cser-Palkovics András meghívásá-
ra városunkba látogatott Hradec 
Králové polgármestere, Zdeněk Fink 
és alpolgármestere, Anna Maclová. 
Székesfehérvár partnervárosának 
küldöttsége nevében a városvezetők 
memorandumot írtak alá a kapcsola-
tok bővítéséről. Zdeněk Fink örömé-
nek adott hangot, hogy a két város 
kapcsolatainak bővítése új lehetősége-
ket kínál: „Fontosnak tartom a partner-
városi kapcsolatot, mert ez nemcsak a két 
város polgármesterének barátságát rögzíti, 
hanem a települések polgárai is közelebb 
kerülhetnek egymáshoz. Megismerhetjük 
egymást, a sport és a kultúra mellett ebbe 
az együttműködésbe bevonhatjuk a két 
város valamennyi polgárát.”
Cser-Palkovics András polgármester 
hangsúlyozta, hogy az új együttmű-
ködési megállapodás tovább erősíti és 
segíti az eddig is kiváló kapcsolatokat: 
„Úgy érzem, hogy most egy olyan együtt-
működés jött létre, amire ha pár év múlva 
visszaemlékezünk, úgy tehetjük, hogy ez 
a legsikeresebb testvérvárosi megállapo-
dások közé tartozik, Zadarhoz, Opoléhoz, 
Schwäbisch Gmündhöz hasonlóan. Ez 
reális, hiszen közel van a két város, autó-
val is könnyedén eljuthatunk egyik helyről 
a másikra. Másodsorban vannak olyan 

Választókerületi
programok

Víziváros

Horváth Miklósné

Lakossági fórumot tart szeptem-
ber 3-án, csütörtökön 18 órai 
kezdettel a Vízivárosi Iskolában. A 
fórum napirendje között szerepel 
a Fűtőerőmű felszabaduló terüle-
teinek és a felszedett vasúti sínek 
helyének rendezéséről készült 
terv bemutatása. A találkozó 
meghívott vendégei: Kincses Zsolt 
Dávid hatósági főosztályvezető; 
Kovács Zsolt rendőr alezredes, 
rendőrkapitány; Bozai István, a 
Városgondnokság Igazgatója; 
Grósz Krisztina tervező; Eszéki 
Ágnes, a SZIK főigazgatója; Nagy 
Zsolt, a Közlekedési Iroda vezető-
je; Steigerwald Tibor, a Depónia 
Kft. igazgatója.
Az önkormányzati képviselő 
várja Víziváros polgárait, intéz-
ményvezetőit, vállalkozóit, közös 
képviselőit.

Felsőváros

Földi Zoltán

Fogadóórát tart szeptember 3-án, 
csütörtökön 17 órától 19 óráig a 
Királykút Emlékházban (Mikszáth 
Kálmán utca 25.).
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A Hradec Královét bemutató tavalyi 
cikkünket a www.szekesfehervar.hu 
oldalon újra elolvashatja: http://www.
szekesfehervar.hu/index.php?pg=-
news_157746

Vonakodik a pártelnök 
Heiter DáViD tamás

Mint ahogyan arról korábban beszámol-
tunk, Székesfehérvár múlt heti közgyűlésén  
Horváth-Tancsa Ágnes jobbikos önkormányzati 
képviselő a Gazdasági Szakbizottságból a párt 
által a választások után delegált Fazakas Atti-
lát személyi ellentétekre hivatkozva vissza sze-
rette volna hívni. Ez nem valósult meg, hiszen a 
Jobbik országos alelnöke megakadályozta. 

A Jobbik közelmúltban újjáalakult 
székesfehérvári alapszervezetének 
Horváth-Tancsa Ágnes önkor-
mányzati képviselő maradt az 
elnöke. Mint lapunknak elmondta, 
éppen ezért megvan a jogosultsága 
ahhoz, hogy olyan embert dele-
gáljon a bizottságba, aki feltétel 
nélkül élvezi az alapszervezet 
bizalmát, és szakmailag megkér-
dőjelezhetetlen hozzáértéssel 
rendelkezik.
A Jobbikon belüli nézeteltérések-
kel kapcsolatban megkerestük 
Árgyelán Jánost, a Jobbik Fejér 
megyei elnökét, aki megerősítette: 
Fazakas Attila és Tancsa Ágnes 
között személyes konfliktus van. 
Szerinte ha az érintett felek komp-
romisszumos megoldásra jutnak, 
akkor az ügy lezárul.
Apáti István, a Jobbik önkormány-
zati munkáért felelős alelnöke a 

Fazakas Attila személye áll a fehérvári Jobbik 
újabb belharcának célkeresztjében, aki ugyan 
érintett, de egyelőre nem kíván kérdéseinkre 
válaszolni

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

közös történelmi gyökereink, melyek ösz-
szekötnek bennünket itt Közép-Európában. 
Vannak olyan kulturális kapcsolataink is, 
amelyeket tartalommal megtöltve együtt 

hasznosíthatunk. Hradec Králové nagyon 
hangulatos, szép város, melynek komoly 
történelmi múltja van. A sport és a kultu-
rális életben számtalan kapcsolódási pont 

van a két város életében. A partnervárosi 
kapcsolatokat a közös tisztelet, egymás 
kulturális életének, napi problémáinak és 
nehézségeinek megismerése és megoldása 
vezérli. Fontos, hogy a városok barátság-
gal viszonyuljanak egymáshoz.”
A két fél a memorandumban rögzí-
tette, hogy a kapcsolatok kiépítésébe 
minél szélesebb körben bevonják a két 
város polgárait és a magánszektort is.

Még mindig nem tudni, ki a Jobbik

múlt héten azt mondta, a Jobbik 
nem egy következmények nélküli 
párt, és Horváth-Tancsa Ágnest 
azzal fenyegette, hogy fegyelmezet-
lenségének meglesznek a követ-
kezményei.

Árgyelán János szerint az önkor-
mányzati képviselő bocsánatkérő 
levet fogalmazott meg a párt or-
szágos vezetése felé. Horváth-Tan-
csa Ágnes a levéllel kapcsolatban 
feltett kérdéseinkre úgy válaszolt, 
hogy neki nincsen miért bocsá-
natot kérnie, hiszen a hatékony 
munkát szeretné elősegíteni. Mint 
mondja, a párton belül eddig is 
és ezután is folyamatos kétirányú 
konzultáció zajlik a vezetés és 
közte. Kiemelte, hogy továbbra is 
szeretne új tagot delegálni a Gaz-
dasági Szakbizottságba Fazakas 
Attila helyére.
A témával kapcsolatban meg-
kerestük Fazakas Attilát –  aki 
információink szerint közeli 
baráti kapcsolatot ápol a váro-
sunk önkormányzata felé levelet 
megfogalmazó Apáti Istvánnal, 
a Jobbik önkormányzati mun-
káért felelős alelnökével – ám 
ő későbbre ígért tájékoztatást. 
A Jobbik országos elnöksége 
szerdán késő estig tartott ülést, 
ahol nagy valószínűséggel a szé-
kesfehérvári eset is szóba került 
–  tudtuk meg Fazakas Attilától. 
Megkerestük Vona Gábort, a 
Jobbik elnökét is, aki lapzártán-
kig szintén nem nyilatkozott a 
Fehérvár magazinnak. 
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Megvan a hallgatók gyakorlati helye

Elektromechanikai fejlesztés, szerszámgyártás, kábelkonfekcionálás – egyebek mellett ezekkel fog-
lalkozik a Macher Kft. Szeptembertől egy mérnök informatikus hallgató is megfordul majd a gyártóso-
rok mellett. Az Óbudai Egyetem ugyanis újabb stratégiai partnerrel gazdagodott, a Macher Kft-vel.

leffelHolcz marietta

Újabb stratégiai megállapodást kötött az Óbu-
dai Egyetem – immár hat vállalatnál vehetnek 
részt gyakorlati oktatáson a duális képzés 
hallgatói. 

A SapaProfiles Kft., a VIDEOTON 
Holding Zrt., a DENSO Gyártó 
Magyarország Kft., az ARAK és 
az Emerson Process Management 
Magyarország Kft. után újabb 
stratégiai partnerrel gyarapodott 
az Óbudai Egyetem. A Macher Kft. 
a székesfehérvári kis- és közepes 
vállalatok közül elsőként kötelezte 
el magát az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karának duális kép-
zése mellett. Fodor János, az Óbu-
dai Egyetem rektora szerint a mai 
gyors, technikai vívmányokkal teli 
világban elengedhetetlen, hogy az 
intézmények oktatási-kutatási-fej-
lesztési tevékenységükbe bevonják 
a cégeket. Ráadásul a diákok úgy 
kerülnek ki az iskolapadból, hogy 
már van szakmai tapasztalatuk.
A Macher Kft. az első a kis- és 
közepes vállalkozások közül, mely 
felismerte az együttműködésben rej-
lő lehetőségeket, a cég és a diákok 
szempontjából egyaránt. „A technika 
gyors fejlődése szükségességé teszi a 
kutatás-fejlesztés területén az együttmű-
ködést, ami a cég versenyképességének 
záloga.” – mondta Macher Endréné, 
a cég ügyvezető igazgatója.
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A tervek szerint 2016 szeptemberétől 
a duális képzés keretein belül két 
gépészmérnök- és egy villamosmér-
nök-hallgató gyakorlati helye lehet a 
fehérvári cég.

Heiter DáViD tamás

Barbárok

„Ki ez a barbár zseni?” kérdezte a legenda szerint Picasso 
1937-ben a párizsi Világkiállításon, amikor meglátta Aba-No-
vák Vilmos monumentális alkotását, a „Magyar-francia 
történelmi kapcsolatok” című festményt. Aba-Novák ezzel 
a művével elnyerte a világkiállítás nagydíját, amely azért is 
volt hatalmas teljesítmény, mert Magyarország a trianoni 
nemzetcsonkolás után először lépett ki Európa nyilvánossága 
elé, és művészetével térdre kényszerítette a kényes európai 
ízlésvilágot. A díj félremagyarázhatatlan tisztelgés volt 
egy magyar művész kimagasló tehetsége előtt. 1945 után 
a hivatalos kultúrpolitika mégis agyonhallgatta, dugdosta 
és szégyellte ezt az életművet. A festő ekkor már nem élt, 
védekezni, visszavágni nem tudott. Az új hatalom barbárjai 
freskóit tönkretették, lemeszeltették, festményeit leszedették 
a múzeumok, kiállítótermek falairól. Magát a Pannót lassú 
enyészetre ítélték, mondhatni kínhalálra, hiszen egy mű 
halála nemcsak az, ha fizikailag megsemmisítik, de az is, ha 
elzárják közönsége elől. Darabjai sokáig nyirkos, szennyes 
raktárak mélyén hevertek. A táblaképek felázva, málladozva 
már-már helyrehozhatatlan károkat szenvedtek. Az idén 
lenne 101 éves az a Supka Magdolna, aki megmentette a 
magyar művészettörténet e páratlan alkotását. Ma, amikor 
városunk azzal rója le tiszteletét Aba-Novák Vilmos páratlan 
művészi teljesítménye előtt, hogy szobrot állít emlékének, 
gondoljunk kicsit Manna nénire is, aki hajlott korát megha-
zudtoló harciassággal fogta le, s fogná le minden bizonnyal 
ma is azoknak a barbároknak a kezét, akik műveletlenségük, 
tudatlanságuk, féltékenységük vagy téveszméik ördögétől 
vezérelve megismételhetetlen művészeti alkotások elpusztí-
tására vetemednek. A művészetnek szabadnak kell lennie, 
mert minden ellenkező esetben egyre csak szaporodni fognak 
körülöttünk a barbárok.  

Az oktatási intézmény és az ön-
kormányzat is abban bízik, hogy 
a hallgatókat így Fehérvárra lehet 
csábítani, és később itt is képzelik 
el jövőjüket. „Mára elmondható, hogy 
Székesfehérvár a hazai duális képzés 
mintavárosa. Büszke vagyok arra, hogy 
mind az Óbudai Egyetem, mind az itt 
működő cégek nyitottak az újdonságok-
ra, és az önkormányzat partnerségével 
egyre szélesebb körű az együttműködés 
a jövő műszaki szakembereinek oktatá-
sában. A Macher Kft. saját gazdasági 

tevékenységén túl mindig nyitott volt a 
helyi ügyekre, folyamatosan jelen van-
nak minden fontos fehérvári kezdemé-
nyezésnél, immár a duális képzés kiszé-
lesítésében is partnereink.” – mondta a 
bejelentéskor Cser-Palkovics András 
polgármester.

Októbertől ötven gyermekkel többet fogadnak

A maroshegyi felújítás kivitelezői, tervezői, Brájer Éva alpolgármester és Békésiné Kimiti Ágnes 
óvodaigazgató az utolsó simítások közben járták be a kibővített óvodát

Nagy zoiltáN Péter

Végéhez ért a Maroshegyi Óvoda legújabb 
felújítása, ahol két csoportszobát, hetven 
négyzetméteres tornaszobát és egy sószobát 
alakítottak ki a nyár során.

Folyik a kialakított helyiségek 
hatósági engedélyeztetése, a 
tervek szerint októbertől vehetik 
birtokba azokat a gyerekek. A 
kivitelezési munkálatok 125 millió 
forintba kerültek, és tízmillió 
forint értékben történtek eszköz-
beszerzések is. A felújítás forrásait 
teljes egészében Székesfehérvár 
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biztosította az Ybl-program kereté-
ből. Az új európai uniós időszak 
tervezésénél szó van több óvoda 
bővítéséről illetve számos óvoda 
felújításáról, korszerűsítéséről, 
amivel az üzemeltetési költsége-
ket csökkenteni lehet – mondta a 
bejáráskor Cser-Palkovics András 
polgármester. Az új épületrész 
megépítésével az eddigi 221 gyer-
mek mellé további 50 kiscsoportos 
óvodás felvételét tudjuk biztosíta-
ni, ráadásul kollégáinknak is ki-
alakítottak egy új öltözőhelyiséget 
– említette az intézmény vezetője, 
Békésiné Kimiti Ágnes.

Brájer Éva alpolgármester, Maroshegy önkormányzati képviselője az 
óvodai bejáráskor talán jobban örült, mint az érintett gyerekek és 
szülők.

Sok álmatlan éjszakája volt a Maroshegyi Óvoda miatt?
Régóta vártam már ezt a bővítést! A város ugyan nem 
küzd férőhelyhiánnyal, de az elosztás nem egyenletes. 
Maroshegy abban a szerencsés és szerencsétlen helyzet-
ben van, hogy sok a kicsiny gyermeke. Ez jó, mert azt 
jelenti, hogy Maroshegyen lehet élni, de hátrány, mert 
az eddigi óvodai kapacitás nem biztosította valamennyi 
maroshegyi gyermeknek az elhelyezést. A bővítéssel több 
gyermek elhelyezése biztosított lakóhelye közelében, 
ráadásul egy szakmai és környezeti szempontból is kiváló 
intézményben.
A bejáráskor látszott, hogy elnyerte tetszését az elvégzett 
munka.
Az önkormányzat építészei tervezték a bővítést, ami-
hez csak gratulálni tudok, és köszönetet mondok, mert 
kívül-belül kitűnő esztétikai élményt ad az új épület, ahol 
egyedi a falak burkolása!
Akkor az óvodafejlesztés pihenőre tér?
Egy régi álom megvalósult, de szó sincs róla, hogy vége 
lenne! Az udvaron – ami ugyan szűkült, de így is több 
hely van, mint általában az óvodáknál – megkezdjük egy 
vár építését, új játékok telepítését. Egy kutat is fúratunk 
a képviselői keret terhére, aminek segítségével gyepe-
síthetjük az udvart. A napellenzők cseréje folyamatosan 
napirenden van, amit szintén képviselői keretből bizto-
sítunk. Az utóbbiba polgármester úr is besegít, mert az 
egyik napellenző árát a polgármesteri keretéből biztosítja.
A tervezők az egészségre is figyelmet fordítottak.
Igen. Egy újabb sószobát alakítottak ki, ahol az eltöltött 
játékidő alatt a légúti panaszokkal küzdő gyermekek – 
és az egészségeseké is – közérzete javul. A tornaszobák 
kialakítása kötelező, de Maroshegyen gyönyörű, tágas, 
minőségi tornaszobát építettek a szakemberek.
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Önkéntes munkát is vállalnak Megújul hazánk leghosszabb túraútvonala

Beindult a vidékfejlesztési program

A felújított vizesblokkokat már birtokba is 
vették az ovisok

A Közép-Dunántúl régió fejlesztéseit Pápán 
mutatták be a Magyar Természetjáró Szövet-
ség és konzorciumi partnerei, a Vadex Zrt. és 
a Verga Zrt. kozreműködésével

Molnár Krisztián és Gyuricza Csaba közös sajtótájékoztatójukon a vidékfejlesztés elengedhetetlen lépéseire hívták fel a figyelmet

Heiter DáViD tamás lászló-takács krisztiNa

Nagy zoltáN Péter

Hétfőn tartották a „Közösségi Értékteremtő 
Program –  Együtt Székesfehérvárért!” önkéntes 
napját a Tolnai Utcai Óvodában és a Tolnai Utcai 
Óvoda Sziget Utcai Tagóvodájában.  Idén már 
több mint húsz fehérvári cég dolgozott közösen 
az önkormányzattal annak érdekében, hogy a 
város óvodáinak vizesblokkjai megújuljanak.

Az idei évben a Tolnai Utcai Óvodá-
ban és a Tolnai Utcai Óvoda Sziget 
Utcai Tagóvodájában a vizesblok-
kokban az alapgépészeti rendszert 
cserélték, így teljesen új víz- és 
szennyvízbekötéseket építettek ki. 
Az elektromos rendszert is újraká-
belezték a nyár folyamán. Hétfőn a 
KÉPES program keretében önkéntes 
napot tartottak az intézményekben. 
Az önkéntes napon résztvevők 
többek között az udvari játékok 
festését, a homokozó felásását, a 
levelek összegyűjtését és zsákolását 
vállalták, valamint a takarításban 
és az ablakpucolásban is segítet-
tek. Sas Erika, a KÉPES program 
2015-ös koordinátora kiemelte: 
nagy öröm, hogy most már felkérés 
nélkül csatlakoznak a kezdeménye-
zéshez a vállalkozások. Hozzátette, 
az óvodai vizesblokkok felújításával 
az idei évben befejeződött az első 
életszakasza ennek a programnak, a 
jövőre vonatkozó terveket az önkor-
mányzattal és a KÉPES programban 
résztvevő cégekkel egyeztetve fogják 
megalkotni.

Hazánk legnépszerűbb és legnagyobb múltú túra-
útvonala, a 2550 kilométer hosszúságú Országos 
Kékkör 2,7 milliárd forintos uniós támogatással 
újul meg szeptember végéig. 

Az országos fejlesztéseket, amelyek 
több mint 210 helyszínt és több száz 
kilométernyi turistautat érintettek, 
huszonegy konzorciumi partner 
segítségével valósítják meg. A 
konkrét feladatokat ismertetve Széki 
Gabriella, a Magyar Természetjáró 
Szövetség munkatársa elmondta, a 
2,7 milliárd forintos támogatás révén 
megtisztították a benőtt növényzettől 
a gyalogos utakat, helyreállították 
a forrásokat, felújították az úton 
található kilátókat és pihenőhelye-
ket, kerékpáros nyomvonalat jelöltek 
ki. Újrafestették a nyomvonalról 
tájékoztató kék jelzéseket, és egysé-
ges információs táblákat helyeztek 
ki. Felújítják a pecsételőhelyeket, 
melyek az Országos Kékkör jelvény-
szerző túramozgalmának ellenőrző-
pontjain találhatóak. Több helyen 
modern turistaszállásokat hoznak 
létre. Szintén része a projektnek egy, 
a túrázókat segítő térinformatikai 
rendszer, a TTR elkészítése is illetve 
több, okostelefonon futó, túrázást 
segítő mobilalkalmazás. „Mindez-
zel az Országos Kékkör így olyan 
ökoturisztikai attrakcióvá vált, ami 
egyaránt igénybe vehető pihenési, 
rekreációs, üdülési és teljesítménytú-

Az agrár- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos 
eddigi programokról és a szeptemberi új 
pályázatokról konzultáltak a megye agrárszak-
emberei és politikai vezetői Gyuricza Csabával, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) elnökével.

Gyuricza Csaba elnök partnerségi 
együttműködést kínált Fejér megye 
vezetőinek. A rendszeres konzultá-
ciók segítségével eredményesebben 
tudunk részt vállalni a megye gaz-
dálkodóinak érdekképviseletében, 
a felmerülő problémáik megoldá-
sában és a milliárdos támogatási 
források hatékony elosztásában 
– mondta a találkozó házigazdája, 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke.
Alaposan átalakult az agrártámoga-
tási rendszer, ugyanis nemcsak az 
alaptámogatás módja változott, de 
a támogatások formája is: har-
mincöt jogcímen vehetnek igénybe 
támogatást a magyar agrárium 
szereplői. Az Unió által szabályo-
zott jogcímek között szerepel egy 
kötelező elem, ami a zöldítéseket 
hivatott szolgálni. Ennek lényege, 
hogy a gazdák az egyes pályázati 
összegek fejében valósítsanak 
meg környezet- és éghajlatvédel-
mi intézkedéseket uniós keretek 
biztosításával. A magyar gazdák 
ötszázezer hektáron zöldítettek. 
A zöldítésnek huszonegy eleme 
van, amibe beletartozhat a fasorok 
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A felújítási munkálatokat a Város-
gondnokság végezte. A programban 
idén több mint húsz székesfehérvári 
vállalat vett részt, akik tizenegymil-
lió forinttal támogatták a felújításo-
kat. Ezt az összeget az önkormány-
zat megduplázta. Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte, hogy 
a városban működő cégek a  közös-
ségformálásban is jelentős szerepet 
vállalnak. A 2013-as Szent Ist-
ván-emlékévben indult programnak 
köszönhetően eddig nyolc intéz-
mény negyvenhárom vizesblokkja 
újult meg teljes egészében.
Oláhné Wágner Erika óvodaigaz-
gató kollégái valamint a gyermekek 
nevében mondott köszönetet az 
önkéntes napon az áldozatos erőfe-
szítésekért. Az intézmény vezetője 
kiemelte, hogy összehangolt munká-
val és rengeteg egyeztetéssel sikerült 
véghezvinni a kitűzött célt, mellyel 
hatalmas boldogságot okoztak a 
több mint háromszáz óvodásnak.
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rázás, sport céljára.” – hangzott el a 
sajtótájékoztatón. Országos össze-
hasonlításban is a közép-dunántúli 
régió az egyik legnagyobb nyertese a 
projektnek, ugyanis itt történt a leg-
több fejlesztés. Összesen hetvenhá-
rom pihenőhelyet alakítottak ki vagy 
újítottak fel, gyalogos átjáró kapukat 
készítettek Bodajk környékén. Elké-
szült az új szigligeti kilátó, továbbá 
megszépült az iszkaszentgörgyi 
(Primita), olaszfalui (Csengőhegy) és 
bakonyszűcsi kitekintő. Új híd épült 
az útvonalon Fehérvárcsurgó kör-
nyékén, Csehbánya környezetében 
további kettőt újítottak fel. Tíz forrás 
rendbetételét végezték el, de Bodajk 
környékén a patak medervédelmére 
is szükség volt. Komoly munkálatok 
zajlottak a turistaszállásokon is, 
emellett a projekt egyik kiemelkedő 
eleme volt a fehérvárcsurgói Ökotu-
risztikai Múzeum felújítása. 
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ültetése, de a gémeskutak állítása 
is öntözéshez, állattartáshoz. A 
hazai agrárszereplők leginkább a 
pillangós virágú növények termesz-
tésére, az ökológiai másodvetések-
re és a parlagterületek művelésbe 
vonására vesznek igénybe támoga-
tásokat. Június derekára beadták 
támogatási igényeiket a gazdák, 
s októberre várható a támogatási 
előleg kifizetése.
Idén először alkalmazták a kis-
termelői támogatási rendszert, 
amit azok a földművesek vehettek 

igénybe, akik hat hektáron gazdál-
kodnak.
Mint ismert, az Európai Bizottság 
már elfogadta a vidékfejlesztési 
programot, amelyhez kapcsolódó 
pályázatok kiírását a Miniszterel-
nökség agrár-vidékfejlesztésért fele-
lős államtitkársága végzi. A tervek 
szerint az első pályázatok szeptem-
berben jelennek meg, és elsősorban 
a vidéki térségek fejlesztésére, az 
állattartótelepek korszerűsítésére 
vehetők igénybe, amit a Gyuricza 
Csaba vezette Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal kezel majd. 
Az új támogatási rendszer magyar-
országi összértéke eléri a négyezer 
milliárd forintot, melynek elosztá-
sát és a pályázati rendszer koordi-
nációját az MVH bonyolítja le.
„Azért látogattam Fejér megyébe, 
mert a vélemények megismerése vezet 
minket a közös sikerhez és az ered-
ményes munkához. A közös munka 
garantálhatja a versenyképességet és 
a fenntarthatóságot növelő projektek 
megszületését” – hangsúlyozta Gyu-
ricza Csaba elnök.
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Van segítség a devizahiteleseknek

Róth Péter alpolgármester és Törteli Zoltán, a MOST Cselekvők Egyesületének elnöke beszélt a 
devizahitelesek problémáinak lehetséges megoldásairól

stefkó krisztiNa

Székesfehérváron is szakértő segítséget kér-
hetnek és kaphatnak a bajba jutott devizahite-
lesek. Sok újdonság van, ezért fontos, hogy az 
érintettek tájékozódjanak a lehetőségekről. A 
leglényegesebb üzenet azonban az: ne féljen 
senki kiállni magáért és az érdekeiért!

Egyetlen olyan eset van, amikor 
nem tudnak segíteni, ha az érintett 
otthon marad – mondja a MOST 
Cselekvők Egyesületének elnöke. 
A 2012 óta működő civilszervezet a 
korábban felvett hitelek miatt rossz 
helyzetbe került polgárokon segít 
olyan szolgáltatásokkal, amelyek 
jogi és financiális kérdésekben 
nyújtanak támogatást, hogy az 
adott problémákra megoldást 
találjanak – például értékesítéssel, 
peres eljárással vagy egyezséggel.
Törteli Zoltán mindenkit arra biz-
tat, hogy ne féljen segítséget kérni, 
hiszen – ha nem is azonnal – végül 
minden ügy megoldással zárul. „A 
bankok részéről az eddiginél sokkal 
nagyobb rugalmasságot tapasztalunk 
a megsokasodott peres eljárások kap-
csán. Lassan, de pozitívan változott a 
hozzáállásuk. Most már ők is pontosan 
érzékelik, hogy nagyon-nagyon sok 
ügy van, az ő asztalaikon is. Nagyon 
hosszú ideig tartott ez a négyéves 
huzavona, hogy hogyan fogjuk meg-
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A MOST Cselekvők Egyesüle-
tének elérhetőségei:

honlap: mostweb.hu
e-mail: ugyfelek@mostweb.hu
tel.: 20 351 4031

oldani az ügyeket, és ők is értik most 
már, hogy ha szóba állnak az ügyféllel, 
rugalmasak, közreműködőek, akkor 
az ügyek nagyobb hányada meg fog 
oldódni rövid időn belül.” – mondta 
el kérdésünkre Törteli Zoltán.
Az egyesület elnöke az ügyfelek 
aktivitását tartja a legfonto-
sabbnak, hiszen azok számára, 
akik segítségért folyamodtak, 
rendszerint találtak megoldást. 
A Devizaszerződés-kezelő Iroda 
komoly szakmai apparátussal áll az 

ügyfelek rendelkezésére: ügyvédek, 
pénzügyi szakértők, ingatlanér-
tékesítő szakemberek dolgoznak 
azon, hogy a felmerült probléma 
megoldási lehetőségeit felkutassák. 
A MOST Cselekvők Egyesületének 
elnöke hangsúlyozta, hogy még a 
végrehajtási ügyek esetében is van 
lehetőség a bajba jutottak számára 
megoldást találni, ez azonban aktív 
hozzáállás, nyitottság és szakmai 
segítség nélkül nem megy.
„Az embereknek fel kell vállalniuk 

a saját érdekeik védelmét, képviseletét, 
nem kell ezt szégyellni, ez hozzátar-
tozik a felelős polgári élethez. És azt 
sem kell szégyellni, ha nincs meg 
adott esetben a szaktudásunk hozzá, 
hiszen itt Fehérváron is van olyan 
civil szervezet, amelyik felvállalja az 
érdekképviseletet banki ügyekben. Sok 
jogszabály változott meg az elmúlt 
időszakban, sok új jogszabály lépett 
hatályba, illetőleg a közeljövőben 
fog.” – tette hozzá Székesfehérvár 
alpolgármestere. Róth Péter úgy 
véli, évtizedes gazdasági hibák 
korrigálása zajlik éppen. „A 2000-es 
években, évtizedben keletkeztek ezek 
a problémák, és úgy látjuk, hogy a 
2008-as válság után, 2010-ben indult 
el a megoldási folyamat. Ez nem egyik 
napról a másikra történik, hisz nem 
is történhet, ez egy nemzetgazdasági 
szintű probléma. Figyelemmel kell 
lenni a társadalmi igazságosságra, 
figyelemmel kell lenni az egyéni szoci-
ális helyzetekre. Azt gondolom, hogy 
ez egy évtizedes folyamat.” – tette 
hozzá az alpolgármester.
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„Szeretnék hozzátenni szülővárosom arculatához”
Nagy zoltáN Péter

A nyári vakáció végén, a politikai nagyüzem 
indulása előtt a Velencei-tóról, a hokiról, Szé-
kesfehérvárról és a személyét ért támadásokról 
is beszélgettünk L. Simon László miniszter-
helyettessel, a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkárával.

Egyre gyakrabban látható a fehérvári 
hokimeccseken. Mi ennek az oka?
Móré Attila barátomnak köszönhe-
tően megszerettem a hokit, remé-
lem, legalább a Volán hazai meccse-
it élőben tudom majd követni az 
előttünk álló szezonban is. A sport 
személyiség- és közösségformáló 
erejét egyre többre értékelem, ezért 
állok olyan versenyek mellé, mint 
a Tour de Hongrie vagy az Iron-
man Budapest. Illetve ezért tartom 
fontosnak a velencei-tavi vízi- és 
kerékpáros sport fejlesztését. A jég-
korong nézése, a lelkes szurkolás 
szórakozásnak, kikapcsolódásnak 
is elsőrangú. A csapat motorjának, 
lelkének, Ocskay Gábornak a mun-
káját pedig példaértékűnek tartom.
Lassan véget ér a szezon a fehérvá-
riaknak is oly kedves Velencei-tónál. 
Ismét a fejlesztésekre helyeződhet a 
hangsúly?
Szerencsére túlvagyunk azon a 
rosszízű botrányon, amit a strandok 
bezárásának álhíre okozott. Sikerült 
a károkat minimalizálni, és remél-
jük, hogy az érintett önkormányza-
tok a 2016-os szezonig a kormány-
hivatal segítségével megnyugtatóan 
rendezik a szabad partszakaszok 
sorsát. Ami a fejlesztéseket illeti: 
őszre elkészül a VVSI, azaz a Ve-
lencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi 
telepének 2,2 milliárdos felújítása. 
Sok száz fehérvári fiatal indult itt el 
a profi sportolói pályán, és a tókör-
nyéki gyerekek mellett a jövőben is 
várják a fehérváriak jelentkezését. 
Folyamatban van a teljes partsza-
kasz felújítási terveinek az elkészí-
tése, ehhez közel nyolcszázmillió 
forint támogatást nyert a Molnár 
Krisztián megyei közgyűlési elnök 
által vezetett fejlesztési tanács, 
amely még az én elnökségem idején 
végigvitte az új déli kerékpárút épí-
tését. Molnár Krisztián szerencsére 
a kerékpárutak további fejlesztésé-
ben is aktív, remélhetőleg még idén 
elkészül a Sukoró–Nadap és a Ve-
lence–Kápolnásnyék kerékpárút. A 
jövő évi költségvetésben van forrás 
a rendőrkapitányságok felújítására, 
így reményeink szerint a méltatlan 
állapotban lévő gárdonyi kapitány-
ság is megújulhat. Ehhez a város 
ingyenesen ad telket a rendőrség-
nek. A gárdonyi városháza energe-
tikai korszerűsítése is napirenden 
van, egy időben az új kormányablak 
kiépítésével. Eredményesen zárult a 
Vadex-szel közös, a Bence-hegyi ki-
látó fejlesztését célzó pályázatunk, 
hamarosan indulhat az építkezés. 
Agárdon új tornaterem is épülhet a 
kormány országos tornaterem-épí-
tési programjának köszönhetően, 
de a velencei ötven méteres uszoda 
megvalósítására is komoly esélyünk 
van.
Ez utóbbival kapcsolatban kapott is 
cinikus megjegyzéseket...
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Voltak, akik azon viccelődtek, hogy 
minek nekünk uszoda, tanuljanak 
meg úszni a gyerekeink a Velen-
cei-tóban. A fővárosi gyerekek sem 
a Dunában vesznek úszóleckéket, 
mi is joggal gondoljuk azt, hogy a 
térségünkben, a járásunkban élő 
harmincezer ember is megérde-
mel egy rendes uszodát. Büszkén 
vállalom, hogy mindent próbálok 
megtenni Fejér megyéért, a szülővá-
rosomért, Székesfehérvárért és az 
általam nagyon szeretett Velen-
cei-tóért. Nem magamnak lobbizom 
felújított kikötőkért, új rendőrkapi-
tányságért, hanem mindannyiunk-
nak, a tókörnyék lakóinak. Ugye 
senki sem gondolja komolyan, hogy 
majd a nyírségi vagy a zalai képvi-
selők fognak értünk talpalni? Ez a 
mi kötelességünk, mert mi élünk 
itt, az itteni választók bennünket 
küldtek a parlamentbe.
Lázár János miniszter mit szól ehhez?
Lázár miniszter úr ugyanezt teszi 
a saját körzetében, a saját városá-
ban. A nagyon leterhelő miniszteri 
munka mellett irigylésre méltó 
figyelmet fordít Hódmezővásár-
helyre, Makóra és környékükre. Ez 
a kötelessége. Éppen ezért támogat 
a saját megyémért folytatott küzde-
lemben, mert ő is lokálpatrióta, ő is 
rajong a saját szülőhelyéért. Termé-
szetesen más területeken is számít-
hatok rá, elfogadja a javaslataimat, 
és erős politikai támogatást nyújt a 
szakmai munkában. Nélküle nem 
lenne ma Nemzeti Kastélyprog-
ram vagy Nemzeti Várprogram, 
és nem tudnék ennyi energiát és 
forrást fordítani a budai várnegyed 
felújítására.
Ha már Lázár János illetve az ön kap-
csolatáról beszélünk, nem kerülhetjük 
meg a cége ügyeit. Eladja a tulajdon-
részét?
Ha csak a jogszabályi hátterét néz-
zük, akkor egyértelmű, hogy ilyen 
kötelezettsége egyetlen minisz-

ternek vagy államtitkárnak sincs. 
Természetesen nekünk is lehet 
házunk, földünk, jól vagy akár 
rosszul működő vállalatban tulaj-
donrészünk vagy részvényünk. Az 
elég szigorú összeférhetetlenségi 
szabályokat kimondó törvény sze-
rint viszont vállalkozásban vezető 
tisztséget nem tölthet be állami ve-
zető, nekem sincs ilyen pozícióm. 
Ugyanakkor az embernek a hiva-
tali elöljárója kérését tiszteletben 
kell tartani. Ha a miniszter úr úgy 
látja, jobb, ha nincs valós befolyást 
jelentő gazdasági érdekeltségem, 
azt érdemes megfogadni, mert a 
kettőnk közötti bizalom a legfonto-
sabb. Azt azonban nem szeretném, 
ha a családunk érdekeltségéből 
kikerülne az a cég, amit a szüleim 
hoztak létre 1992-ben, és amely a 
dédapám elvett földjei után kapott 
kárpótlási területen gazdálkodik. 
Egy huszonhárom éves családi 
cégről van szó, míg én csak öt 
éve dolgozom a nagypolitikában. 
Ráadásul ez a cég nem is az L. 
Simon Borászatot működtető cég, 
így azzal kapcsolatban is kifor-
gatták a szavaimat. A helyzetet 
kezelni fogom, hogy a tulajdon-
részem 25% alatt legyen. Az új 
polgári törvénykönyv bevezette a 
bizalmi vagyonkezelő fogalmát, 
akit a tulajdonos nem utasíthat, 
de a javára kell működtetnie a 
társaságot. Lehet, hogy ezzel a 
lehetőséggel fogok élni. Egyébként 
büszke vagyok arra, hogy mind a 
szellemi, mind az anyagi egziszten-
ciámat a politikától függetlenül, az 
aktív politizálás megkezdése előtt 
alapoztam meg. A családi cégben a 
napi ügymenetben rám már nincs 
szükség, a feleségem és özvegy 
édesanyám a cég vezető dolgozói-
val együtt jól boldogulnak. Ennek 
az egész kérdésnek, mint min-
den más, a közéleti munkámtól 
teljesen független magánügynek 

vagy családi gondnak a sajtóbeli 
tálalása a jó ízlés határát súroló 
ellenzéki politikai támadás.
Térjünk vissza Székesfehérvárhoz és a 
Velencei-tóhoz. Miként látja Fehérvár 
helyzetét?
Székesfehérvár a szülővárosom, a 
meghatározó középiskolás éveim 
helyszíne. Különleges érzelmi 
viszony fűz hozzá, ami akkor is 
maghatározó lenne, ha évekig 
külföldön kellene élnem vagy 
dolgoznom. Ráadásul két lányom is 
a Ciszter diákja, és bár csak tizenöt 
kilométerre lakunk a városköz-
ponttól, a feleségemmel jó ideje 
foglalkozunk a beköltözés gondola-
tával. Fehérvár egyébként az utóbbi 
öt évben hihetetlen lendületet 
vett. Ehhez kellett az új szemléletű 
városvezetés, egy fiatal, felkészült 
polgármester. A székesfehérvári 
augusztus 20-i közgyűlésen az 
elmúlt évek egyik legjobb politikusi 
beszédét hallottam Cser-Palkovics 
Andrástól, amelyben összefoglalta 
az öt évvel ezelőtt megfogalmazott, 
már most teljesülni látszó céljait. 
Ebből valóban egy Szent István 
örökségéhez méltó szellemi és 
anyagi építkezés bontakozik ki. 
Úgy éreztem magam a városháza 
történelmi falai között, ahogyan 
nagy képviselő elődjeim érezhették 
magukat Csitáry G. Emil polgár-
mestersége idején. A magam esz-
közeivel segítem a polgármester úr 
által megkezdett munkát. Valamit 
szeretnék hozzátenni a szülőváro-
som arculatához, részt venni abban 
a rehabilitációs munkában, amit 
a fehérvári barátaim megkezdtek. 
Ezért állítottuk fel a Klebelsberg- és 
a Kornis-szobrokat. Ezért tartottam 
fontosnak, hogy egy több évtize-
des méltatlan vita lezárásaként 
Aba-Novák is az őt megillető helyre 
kerüljön a város kultúrtörténeté-
ben: szerdán ő is szobrot kapott a 
Nemzeti Emlékhely bejáratánál.
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„Aba-Novák szobrának avatása elégtétel”

Pomogáts Béla kötetbemutatója

lászló-takács krisztiNa

Vakler lajos

Új köztéri alkotással bővült Székesfehérvár. 
Pogány Gábor Benő szobrászművész Aba-Novák 
Vilmos-szobrának avatását tartották szerdán a 
Koronázó téren. 

Aba-Novák Vilmos a modern 
magyar festészet, különösen a mo-
numentális piktúra egyik eredeti 
tehetsége, a két világháború közti 
időszak ünnepelt freskófestője volt, 
akinek több alkotása található a 
királyi koronázó városban. A Ma-
gyar-francia történelmi kapcsolatok 
című pannón a Csók Képtárban, a 
Szent István-mauzóleum falképe-
in, valamint a városháza emeleti 
falképein állított emléket a magyar 
történelem nagy alakjainak. Pogány 
Gábor Benő bronz alkotása, amely 
Aba-Novák Vilmost pipával a szá-
jában, a kezeiben ecseteket tartva, 
jobb kezét éppen alkotásra emelve 
ábrázolja, a Nemzeti Emlékhely 
közvetlen szomszédságában áll. 
Így emlékeztetve az arra járókat, 
hogy Aba-Novák három fehérvári 
alkotása közül az egyik ismert 
műve Szent István mauzóleumának 
falát díszíti.
A szobor avatásán Székesfehér-
vár polgármestere hangsúlyozta, 
hogy a város életében megjelenő 
értékek – melyek hosszú évszá-

A Városháza dísztermében ünne-
pélyes keretek között mutatták 
be Pomogáts Béla Széchenyi-díjas 
irodalomtörténész Hol vagy István 
király? című gyűjteményes kötetét. 
A hiánypótló könyv Szent István 
alakját idézi meg a magyar iroda-
lomban. A szerző bizonyos abban, 
hogy ez a kötet segíti a nemzeti 
identitás megőrzését, hiszen több 
aspektusból is megmutatja Szent 
István történelmi szerepét. „Az 
egész magyarságnak, Magyarországnak 
szüksége van Szent Istvánra, hiszen 
olyan példát adott személyiségével 
mindnyájunknak, amely örök időkre 
szól. Neki köszönhetjük a nemzeti 
megújhodást, az igazságokat, a taná-
csokat, amelyek mind-mind érvényesek 
a mára is. Ajánlom ezt a könyvet az 
ifjúságnak és mindenkinek, aki hisz a 
Szent István-i gondolatok erejében.” 
– mondta a szerző, Pomogáts Béla. 
Cser-Palkovics András polgármester 
úgy fogalmazott, fontosnak tartja a 
hasonló művek gondozását, hiszen 
ezek erősítik a magyarságtudatot, 
és segítenek megérteni államalapító 
uralkodónk történelmi szerepét. 
„Ez a mű fontos számunkra, hiszen 
növelheti büszkeségünket, megtudhat-
juk belőle, hogy Szent István milyen 
sok szállal kötődött városunkhoz. Az 

Pomogáts Béla a gondoskodó szeretettel készült hiánypótló kötettel

Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása a Nemzeti Emlékhely mellett kapott helyet
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Kultúrszomj
Lírám csokrai
Szeptember 7. 18 óra Szent István 
Hitoktatási és Művelődési ház
Drotleff Zoltán költő irodalmi estje. Az 
est közreműködői: Király Lajos író, költő, 
az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja; Erdősi 
Ildikó tanár, zeneszerző és előadóművész.
 

V. Székesfehérvári Kamarakó-
rus-fesztivál
Szeptember 13. 16 óra Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház, Szent 
István-terem
Kórusműhely: Dr. Kutnyánszky Csaba, 
a Liszt Ferenc Zeneakadémia rektor he-
lyettese vezetésével. Ezt követően kez-
dődik a kórusok hangversenye. Fellép a 
Teleki Blanka Gimnázium Fiúkórusa, a 
várpalotai Bányász Kórus, a pécsi Sze-
ráfi Kórus, az olasz Corale Montefiore 
Kórus, a veszprémi Gizella Nőikar és a 
Vox Mirabilis Kamarakórus.

Páduai Szent Antal, Isten 
szónoka
Szeptember 9. 17 óra Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Olasz filmdráma.

Rövid és hosszú távú célok,
motivációk és lehetőségek egy 
sportriporter életében
Szeptember 28. 17.30 Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Mohay Bence sportriporter, cserkész, 
MTVA-munkatárs előadása a Kaszap 
István-emlékév keretében.

is kiderül, hogy a város milyen sokat 
köszönhet neki, és ebben azok az 
értékek is benne foglaltatnak, amelyek 
fennmaradtak Szent Istvánról, akár az 
épített környezetben, akár a kultúra s 
ezen belül is az irodalom vonatkozásá-
ban.” – fogalmazott a polgármester. 
A könyv gondozója Bobory Zoltán, 
a Vörösmarty Társaság elnöke el-
mondta, hogy a kiadó szándéka sze-
rint a művet rövidesen eljuttatják az 
általános és középiskolákba illetve a 
felsőoktatási intézményekbe is.

Részlet Bobory Zoltán előszavából:

Az ünnepi esztendőket magába foglaló évtizedek 
alatt kapott sok-sok élmény növeli a város 
rangját, a „léleképületét”, és hozzájárul a haza 
magasba emeléséhez. Az egyik kiemelkedő 
ajándék Pomogáts Béla megtisztelő felajánlása. 
Illő tisztelettel és hálával köszönjük, büszke 
meghatottsággal helyezzük le e „virágcsokrot” 
lélekben, gondolatban Szent István-szob-
runk talapzatára, a szarkofág elé, minden 
Mária-szobrunk lábához, valamennyi fehérvári 
polgár és minden magyar ember otthonába.

zadokon keresztül jönnek létre 
– mindig kötődtek személyisé-
gekhez. „Gazdag az a város, amely 
olyan műkincsekkel, olyan alkotások-
kal büszkélkedhet, olyan történelmi 
helyekkel, nevezetességekkel és tör-
ténelmi eseményekkel, mint Székes-
fehérvár. Abba a több mint ezer évbe 
fejezetet írni, már önmagában jelzi, 
hogy valaki valami nagy dolgot tett 
a közösségért. Úgy gondolom, hogy 
Aba-Novák Vilmos ilyen személyiség 
volt.” – osztotta meg gondolatait 

a jelenlévőkkel Cser-Palkovics 
András. Beszédében kitért arra, 
hogy a művész alkotásait évtizede-
kig nem lehetett látni, mert azokat 
lemázolták. A legjelentősebbek 
viszont a restaurálásoknak kö-
szönhetően megvannak, és mind a 
fehérváriak, mind az idelátogatók 
megcsodálhatják ezeket. Úgy, aho-
gyan ő is, amikor kilép az irodájá-
ból, hiszen a város egy csodálatos 
történelmi évét, az 1938-as Szent 
István-év eseményeit eleveníti meg 

Aba-Novák seccója a városháza 
emeleti folyosóján. 
Pogány Gábor Benő szobrászmű-
vész alkotásának avatóján a város 
elöljárói, intézményvezetői, az 
érdeklődő fehérváriak és turisták 
mellett jelen volt a katari nagy-
követ is, aki a Miniszterelnökség 
parlamenti államtitkárával érkezett 
az ünnepségre.
Avatóbeszédében L. Simon László 
államtitkár úgy fogalmazott, 
hogy a szobor avatása nemcsak 
Aba-Novák Vilmosnak, hanem a 
fehérváriaknak, a magyar művé-
szet szerelmeseinek és az alkotó 
művészetét szerető közönségnek 
egyaránt elégtétel. Újabb bizonyí-
téka annak, hogy a szellemi sírból, 
ahová ellenfelei szánták a művészt, 
van feltámadás. De mint mondta, 
nem csupán Aba-Novák feltámadá-
sáról beszélhetünk, hanem a királyi 
városéról is, amelyet deszakrali-
záltak, és meg akartak fosztani 
múltjától, azaz az államalapításhoz 
és első szent királyunkhoz kötődő 
identitásától.
A résztvevők virággal tisztelegtek 
Aba-Novák Vilmos emléke előtt, 
majd a szoboravatáshoz kapcsoló-
dóan különleges programmal ké-
szült a Szent István Király Múzeum 
is: fáklyás idegenvezetést tartottak 
a Nemzeti Emlékhelyen. 
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Színészpalánták Székesfehérváron
Évadnyitó a Vörösmarty Színházban

leFFelholcz Marietta, Vakler lajos

 A Vörösmarty Színház élete nemcsak az új évad 
miatt lesz izgalmakkal teli az elkövetkező idő-
szakban. Országosan egyedülálló projektbe fogott 
a kulturális intézmény. Újszerű képzési forma 
indul el a 2015/2016-os évadtól a Kaposvári 
Egyetem és a székesfehérvári Vörösmarty Színház 
együttműködésében. Az egyetem Színházi Inté-
zetének tizenhárom hallgatója a somogyi megye-
székhelyen megszerzett elméleti oktatás mellett 
a fehérvári teátrumban vehet részt gyakorlati 
oktatáson, a színművészek közreműködésével. 

Az újszerű képzési forma a Kapos-
vári Egyetem kezdeményezésére, 
Székesfehérvár önkormányzatá-
nak támogatásával valósul meg a 
Vörösmarty Színházban. A hallgatók 
kéthetes váltásokban vesznek részt 
az elméleti és a színházi gyakorlati 
képzésen a következő években.
Hosszú tervezgetés után jutottak el 
ehhez a programhoz, amely közelebb 
hozza a színházat és a képzést a régi 
hagyományokra alapozva, ám mégis 
újszerű formában. A cél az volt, 
hogy a diákoknak „szerves ottlétet” 
biztosítsanak egy teátrumban – 
hangsúlyozta Vidnyánszky Attila, az 
egyetem művészeti rektorhelyettese. 
Hozzátette: a Vörösmarty Színház az 
ország egyik legizgalmasabb műhe-
lye, legambiciózusabb, legkomolyabb 
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Cserhalmi György családi okok miatt később tudja csak ellátni a szakmai vezetői teendőiket, 
addig Blaskó Borbála és Radnay Csilla színművészek helyettesítik. A programban Bagó Berta-
lan, Hargitai Iván, Hirtling István és Egyed Attila is részt vesz.

 A fiatalokat a Pelikán Kamaraszínházban köszöntötték, ott, ahol gyakorlati oktatásuk jelentős 
része zajlik majd

Nagy feladatok várnak a társulatra a következő évadban is

és Pécsett. Ezeket a műhelyeket azonban 
a puszta gyakorlati oktatás mozgatta, 
és nem a felsőfokú oktatás minősége. A 
fehérvári gyakorlati képzést úgy valósít-
ják meg, hogy annak helyszínét és teljes 
tanári karát a helyi színház adja. Maguk 
a művészek is lelkesen mondtak igent 
a kihívásokkal teli feladatra” – emelte 
ki Szikora János. Mint azt a színház 
igazgatója mondja, hosszú távú 

élményeken alapuló, az önismeretet 
fejlesztő képzés zajlik majd, melynek 
során a diákok komplex én-élményt 
kapnak.
Augusztus 24-én évadnyitót tar-
tottak a Vörösmarty Színházban. 
A társulati ülésen Cser-Palkovics 
András polgármester átadta a város 
által alapított Pro Theatro Civitatis 
Albae Regalis díjat. Az elismerést 
kimagasló színpadi munkájáért 
Varga Mária vehette át. Az évadnyi-
tón köszöntötték Keller Jánost is, aki 
tizenöt éve a teátrum tagja. Szikora 
János bejelentette, hogy az új évadtól 
együttműködési megállapodást 
kötöttek a Kaposvári Egyetemmel, 
melynek keretében öt esztendőn át 
gyakorlati színészképzést indítanak a 
Vörösmarty Színházban.
Megkezdte huszadik évadát a Vörös-
marty Színház önálló társulata. Az 
évadnyitón Cser-Palkovics András 
köszöntője után Szikora János igaz-
gató bemutatta be a társulat három 
új tagját: Tóth Ildikót, Kerkay Ritát és 
Nagy Pétert. Rögzítette a színház új 
bemutatóinak menetrendjét is: „Azt 
remélem, hogy a jubileumi évadunkban 
minden néző megtalálja azt az előadást, 
ami megragadja, s amit szívesen megnéz. 
Kiváló évet zártunk a 2014-2015-ös évad-
ban, bebizonyítottuk, hogy az a rendszer, 
amelyben a műsorstruktúránkat felépí-
tettük, életképes. Ezen az úton járunk 
továbbra is. Számunkra az ezerfejű cézár 
a legfontosabb, hogy az az ember, aki 
kikapcsolódni vágyik, nevetni szeretne, az 
kikapcsolódhasson és nevessen. Nevessen 

a Balfácánt vacsorára vagy a Csókos asz-
szony című darabon, ha pedig a drámákat 
kedveli és tanulságokat keres, akkor az 
Augusztus Oklahomában vagy a Velencei 
kalmár történetét tudom ajánlani. Ha pe-
dig csak egyszerűen egy izgalmas emberi 
történetre kíváncsi, arra is van ajánlatom: 
színpadra állítjuk a Kakukkfészek című 
darabot vagy az Abigélt, amit a Fővárosi 
Operett Színházzal koprodukcióban 
valósítunk meg. Kifejezetten ügyeltünk 
arra, hogy minden korosztály és minden 
néző a maga különleges, egyedi ízlésével 
otthonra találjon színházunkban. Húsz év 
egy ember életében nem nagy idő, de egy 
társulatéban igen. Minden társulat életé-
hez hozzátartozik a fejlődés, s ha fejlődés, 
abban benne van nemcsak az idősek 
távozása, hanem a fiatalok megérkezése 
is. Az új generáció jelenléte ösztönöz 
bennünket, és ennek az új nemzedéknek a 
jelenlétével készítjük elő a társulat jövőjét. 
Ez az egyetlen járható út.”
A társulati ülésen Cser-Palkovics 
András átadta a város rangos művé-
szeti elismerését, a Pro Theatro díjat. 
A kitüntető címet kiváló művészi 
teljesítményéért az idén Varga Mária 
érdemelte ki, aki három esztendeje 
a Vörösmarty Színház tagja. „Az elis-
merés mindig fontos dolog egy ember éle-
tében. Úgy gondolom, az, hogy a város 
három esztendő után bizalmat szavazott 
nekem és elismerte a munkámat, kötelez. 
Ennél csodálatosabb dolog talán nincs is. 
Azt érzem, hogy még közelebb kerül-
tem a városhoz és remélem, továbbra 
is megszolgálom a közönség szeretetét. 
Felemelő érzés, amikor boldog arcokat 
látok a nézőtéren, vagy éppenséggel meg-
hatottságot. Mindent megteszek, hogy 
továbbra is kiérdemeljem a színházszere-
tő közönség bizalmát.”
Ugyancsak elismerésben részesült 
Keller János. A közönségkedvenc 
színművész tizenöt esztendeje 
szerződött a Vörösmarty Színházba: 
„Tegnap este jutott először eszembe, hogy 
a mai nap fogom elkezdeni a tizenötö-
dik évemet a Vörösmarty Színházban. 
Ez hihetetlen. Ez a tizenöt év annyira 
tartalmas és sokszínű volt, annyi minden 
történt velem emberileg és szakmai-
lag, hogy igazából nem is volt időm 
végiggondolni. Most, hogy megkaptam 
polgármester úrtól ezt az emlékérmet, 
hihetetlen boldogság töltött el. Most 
kezdtem el belegondolni abba, hogy 
milyen gyorsan elröpült ez a tizenöt év 
az életemből. Mindig arra törekedtem, 
hogy a lehető legjobb tudásom szerint 
álljak a közönség elé. Otthonra találtam 
Székesfehérváron!”

erőkkel működő teátruma, amely 
szép eredményekkel rendelkezik, így 
külön öröm, hogy a hallgatók nem 
akárhol, hanem itt tanulhatnak.
Cser-Palkovics András polgármester 
elmondta: „Az újszerű oktatás kissé 
hasonlít az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karán szeptembertől induló 
duális képzéshez. Úgy véli, fontos, hogy 
a műszaki képzés mellett van egy, a 
színházhoz kapcsolódó humán terület is, 
ahol a város megmutathatja magát. Szé-
kesfehérvár méltán büszke a Vörösmarty 
Színházra, melynek meg kell alapozni 
a jövőjét a fiatalokkal. Kaposvár és 
Fehérvár pedig kellően színes, izgalmas 
városok ahhoz, hogy az egyetemisták jól 
érezzék magukat, és megfelelő képzésben 
részesüljenek.”
„A színházi utánpótlás-nevelés nem új-
donság, hiszen így jöttek létre a színészs-
túdiók a teátrumok mellett többek között 
Kaposváron, Debrecenben, Miskolcon 

elképzelésük, hogy önálló produkci-
ókkal, egy lelkes csapattal a fiatalok 
színházává tegyék a Pelikán Kamara-
színházat.
A program szeptember 28-án indul, 
az első évben főként a személyes 
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Szeptemberben koronázzák a királyt
szabó petra

Még lehet jelentkezni a XI. Lecsófőző vigasság-
ra, a Fehérvári Programszervező Kft. augusztus 
31-ig várja a csapatok nevezését.

Még van idő előkeresni és lepo-
rolni a bográcsokat, ha a kedves 
olvasó versenyzőként szeretne 

Közeleg a Lecsófőző vigasság!

Bory Zsuzsa: Kell sok hagyma, a fokhagyma sem hiányozhat belőle, a füstölt szalonna adja 
meg az ízét. Vöröshagymával kezdjük, aztán lepirítjuk a szalonnát, erre jön a paradicsom. Ha 
levet enged, mehet rá a paprika. Ezután megsózzuk, ízesítjük,  szórunk bele egy kis kakukkfü-
vet, esetleg ütünk bele tojást is, és a kolbász sem rontja el. 

Fehér Gyuláné: Mi kell a lecsóba? Erős paprika mindenképpen, paprika, paradicsom. Én nem 
tojással szoktam főzni, hanem rizst készítek mellé, és csípősen szeretem. Sokkal finomabb, ha 
az ember zsírral csinálja! 

Langmáhr János: Kolbász és erős paprika a lecsó lelke! Lehetőleg házikolbásszal kell főzni, én 
úgy jobban szeretem. Olajon megpirítjuk a hagymát, utána kis pirospaprikát rakunk rá. Megpi-
rítjuk a kolbászt, utána mehet rá a paprika, paradicsom, és a legvégén tojás.

Kertész Lajosné: Hagyományosan főzöm a lecsót. Nem teszek bele semmi különlegeset, csak 
paprikát, hagymát, paradicsomot és tojást. Mi a hagyományos tojásos lecsót szeretjük.

Sipos Csaba: A hagyományos magyar lecsót szeretem. Paradicsom, paprika, piros paprika, 
hagyma és sok kolbász.

Glancz Gábor: Jó minőségű paprika, paradicsom és házi tojás megfelelő kombinációja a lecsó titka. 
Azt szeretem a legjobban, ha jó fűszeres, és a paprika íze dominál. Nem maradhat el a sok tojás sem.

Horváthné Andrea: Paprika, paradicsom, hagyma, lecsókolbász, füstölt szalonna. Ezekből már 
lehet egy jó lecsót készíteni. Néha tojással, néha rizzsel főzöm. 

indulni Székesfehérvár lecsó-
fesztiválján. A gasztronómiai 
összecsapást szeptember 12-13-án 
rendezik meg, a tavalyról már 
ismerős helyszíneken: a Belváros-
ban, a Zichy ligetben és a Móri 
úton. Érdemes időben jelentkezni, 
ugyanis a főzőverseny területe 
véges.

A közös főzés valódi közösségi 
élmény, különleges hangulattal, 
a végén pedig koronázással. Idén 
is megválasztják ugyanis a Lecsó-
királyt vagy Lecsókirálynőt, és 
gazdára talál a Sipi-emlékkupa is. 
A verseny során a nyolctagú zsűri 
pontozással választja ki a legjobb 
lecsót főző húsz csapatot, közülük 
sorsolással dől el, ki lesz a Le-
csókirály. A csapatok kizárólag a 
fesztivál hivatalos honlapján (www.
fehervarilecso.hu) jelentkezhetnek. 
A nevezési díjat a jelentkezést 
követő öt munkanapon belül kész-
pénzben kell befizetni a
Fehérvári Programszervező Kft. 
pénztárába. Cserébe jár egy kényel-
mes főzőhely sörpaddal, tűztálcával, 
kötény, húsz kiló fa és két kiló ke-
nyér, igazi kovászos. A csapatoknak 
csak a jó hangulatról és lecsójuk 
alapanyagairól kell gondoskodni.

A kétnapos esemény nemcsak a 
főzőcsapatoknak kínál szórakozási 
lehetőséget, hanem annak is, aki 
kilátogat a „lecsóra”. Szombaton 
a Zichy ligetben színes progra-
mokkal, kreatív foglalkozásokkal 
és színpadi gyermekműsorokkal 
várják a családokat, a bográcsok 
között pedig különböző zenei 
formációk szórakoztatják majd a 
főzőket és vendégeiket. Vasárnap 
egy különleges, magyar nemzeti 
értékek és hungarikumok köré 
szerveződő napra invitálják az ér-
deklődőket Székesfehérvár és Fejér 
megye értékeit bemutató színpadi 
produkciókkal, imázsfilmekkel, 
kiállításokkal és vásárral. Bár még 
csak augusztus van, érdemes elő-
készíteni a szervezetünket a nagy 
mennyiségű lecsó, valamint a már 
jól megszokott, várost ellepő füst 
befogadására. 
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Horoszkóp
augusztus 27. – szeptember 2.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fontos lenne, hogy ezekben a napokban több 
időt szenteljen a pihenésre. Ez az időszak Önről 
és Önnek szól. Próbáljon meg örülni minden kis 
dolognak, ami Önnel történik. Sokan várják, hogy 
mielőbb újra a régi formáját hozza. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában sokkal többet aggódik, ami le is fárasztja. 
Ez azt váltja ki Önből, hogy eltúlozhatja a felmerülő 
problémákat. Tartózkodni kell az olyan személyek 
tartós társaságától, akik lényegesen konzervatívabbak 
Öntől, mert lelassítják, blokkolhatják Önt. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostantól már otthonosabban érezheti magát 
a saját életében. A munkahelyi körülmények is 
napról napra javulnak. Kifejezetten kedvezően 
alakulnak a kilátásai. Ami nem az Ön terhe, ideje 
letenni. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ha nagyon gyengének érzi magát, jobban teszi, ha 
kivesz egy pár napot, míg felerősödik. Elég csak 
kérni és máris talál segítséget, aki segít Önnek a 
mostani terhei megoldásában. A karrierjében várha-
tó pozitív változás egy új megbízás kapcsán. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Bármit is csinál ezen a héten, legyen fokozottan 
körültekintő a részletekre. Próbáljon meg mindent 
időben elintézni és ne halogasson semmit holnapra. 
Jobb, ha semmit sem bíz mostanában a véletlenre. 
Próbáljon jobban figyelni az egészségére is. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten rá kell jönnie arra, hogy egyik ismerőse 
egyre több mindent meg szeretne oldani az Ön éle-
tében Ön helyett. Ez egy idő után lehet, hogy elkezdi 
idegesíteni Önt. Jobb, ha megelőzi ezt azzal, hogy 
idejében szól, mielőtt elmérgesedne a helyzet. 

Nyár után a kárpitnak is kell a felfrissülés 
Kárpittisztítás házilag

lászló-takács krisztiNa

Egy családi autó kárpitja sok mindent látott 
már: ez egy olyan ülőalkalmatosság, amely egy 
füles fotelhez képest többszörösen dörzsöltnek 
számít, ha szennyeződésről van szó.

Mert ugye ott van a súlyos, ázott 
télikabát, amellyel behuppanunk 
egy átvacogott séta után az ülés-
be; a nyáron megizzadt bőr, amit 
autóklímával kívánunk lehűteni; a 
gyorséttermi kajából kicsöppenő 
ketchup, amit sebtiben törlünk 
fel – vagy inkább kenünk szét – az 
első kezünkbe akadó szalvétával; 
nem beszélve azokról a szertelen 
kis kezekről, melyek időről időre 
csokival vagy színes cukorkák 
bemasszírozásával lepik meg a má-
sodik élettérnek számító autó hátsó 
üléseit. Nincs mese, az autókárpitot 
rendszeresen tisztítani kell, hogy 
megfeleljen a higiéniai és esztétikai 
elvárásainknak! Természetesen profi 
tisztítót is megbízhatunk a dologgal 
jó pénzért, de takarékosabb, ha ma-
gunk végezzük el a piszkos munkát. 
A házi autókárpit-tisztításnak meg-
van a maga módja, amit érdemes 
betartani a jó eredmény érdekében.

Ha ész van, már csak erő kell

Az autómosók általában gőzt 
használnak a foltok ellen, ami 
egy átlagos háztartásban kevésbé 
fellelhető – gondolhatnánk elsőre. 
Pedig ott lapul a szekrényben a 
gőzölős vasaló, ami jól helyettesíti a 
profi gépeket. Első körben gőzöljük 
át ezzel a kárpitot jó alaposan és 
minden részén akkor is, ha csak kis 
helyen található folt. Ezt követően 
hígítsunk fel háztartási kárpittisztí-
tót a szer gyártójának ajánlása sze-
rinti arányban, szoba-hőmérsékletű 
vízzel. Ezt a levet egy jó minőségű, 
sűrű szövésű mikroszálas ruhával 
dörzsöljük bele a kárpitba. Itt is 
fontos, hogy a teljes kárpitfelületen 
dolgozzunk, ne csak foltosodás-
ban érintett területen. Később, a 
száradáskor látjuk majd meg ennek 
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Nyári csendélet az első ülésen – a nyomokat jó, ha frissen takarítjuk!

•Horpadás- és jégkár javítás
•Karosszéria lakatos munkák
•Autó fényezés

Lencsés Zoltán
Telefon: 70/270-0603 • www.lene.hu

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

a hasznát: ugyanis ha csak a foltra 
koncentrálunk, akkor a megtisztí-
tott rész kilóg világosabb színével 
a környezetéből, és így egy újabb 
tisztítandó foltot kapunk, csak 
most a régi folt körül. A dörzsö-
léshez a mikroszálas kendőn és a 
kárpittisztítón kívül kell még némi 
kitartás és karizom is, mert több-
menetes munkafázisra számítha-
tunk: dörzsölünk, tisztára mossuk 
a kendőt, majd újra dörzsölünk 
egészen addig, amíg a folt el nem 
tűnik. Előfordulhat, hogy a tisztítás 

és száradás után újra előkerül a 
folt. Ez első tisztításkor viszonylag 
normális és gyakori jelenség. Nincs 
más dolgunk, csak újra megismé-
telni az előbb leírt tisztítási mű-
veletet, de ezúttal kicsit hígabbra 
készítsük a kárpittisztítós vizet.

Ha levehető a kárpit

Annak eldöntése, hogy az autókár-
pitot az ülésen vagy arról lehúzva 
takarítsuk-e ki, nagyban függ a 
folttól. Hiszen a régi, makacs folto-

kat nagy mennyiségű tisztítószeres 
vízzel kell megdolgozni, ami óha-
tatlanul átszivárog az ülés szivacsá-
ba. Ez azért nem jó, mert a szivacs 
lassan szárad és bepenészedhet, 
ezáltal megbüdösödhet. Ilyenkor – 
ha levehető a kárpit – akkor levéve 
végezzük el a fenti procedúrát, és a 
teljesség kedvéért gépben is mos-
suk ki alacsonyabb hőfokon. Ha az 
ülésen hagyva takarítjuk a kárpitot, 
akkor érdemes a tisztítás után egy 
porszívóval kiszívni a vizet belőle, 
majd szárítani.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten olyan emberek is kereshetik az Ön 
társaságát, akikkel Ön nem szívesen áll le beszélget-
ni. Főképp személyes kérdésekről nem, mert tudja 
róla, hogy kibeszélné. A hét közepe fele váratlan 
bevételre számíthat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ne foglalkozzon mások gyerekes viselkedéseivel. Ma-
radjon hű Önmagához minden helyzetben. Nyugodtan 
szakítson több időt gyerekeire, párjára, hiszen ők az Ön 
mindenei. Ezen a héten legyen óvatos, hogy kivel osztja 
meg zseniális ötleteit.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Elég sok tennivalója akad ezen a héten, ha meg 
szeretne felelni a hét elvárásainak. A mun-
kahelyén is felhalmozódnak a teendői, ami 
mellett még a többi kollegái is önhöz fordulnak 
segítségért.  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden jel arra utal, hogy Önnek ez az időszak nagyon 
kedvező úgy gazdaságilag, mint a privát életét illetően. 
Amennyiben Ön még egyedülálló és nyitott egy tartós 
párkapcsolatra, számíthat arra, hogy ebből a találkozás-
ból nagy szerelem lesz. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

A régebbi befektetései kezdenek lassan dolgozni Ön-
nek.  A változás folyamata még mindig folytatódik 
az Ön életében. Minden, ami körülveszi, események, 
új emberek közeledése Önhöz, egyesek eltávolodása, 
mind- mind segítik a kedvező változás menetét. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Pénzügyeiben a hét vége fele egy jól megcélzott 
befektetés nagy szerencsét hoz Önnek. Boldog 
lenne, ha még újra láthatna valakit, de ezt még 
magának sem vallaná be. Ezen a héten reflektor-
fénybe kerül. 

„Az első számú információ- és hírforrás” 
Beszélgetés Schéda Zoltánnal, a Vörösmarty Rádió vezetőjével

Heiter DáViD tamás

A Vörösmarty Rádió vezetőjének bemutatásá-
val véget ér az a sorozatunk, amiben a rádió 
munkatársairól írunk. Schéda Zoltánnal többek 
között a rádiózás jövőjéről, de magánéletéről is 
beszélgettünk. 

Mikor döntötted el, hogy rádiózással 
szeretnél foglalkozni?
A Kodolányi János Főiskolára 
jártam angol nyelvtanár és kommu-
nikáció szakra. Amikor szakosodni 
kellett, picit tanácstalan voltam, 
hogy tévés vagy rádiós szakirányt 
válasszak. Viszont egy székesfehér-
vári rádióadó mindennapjaiba volt 
szerencsém akkoriban betekintést 
nyerni, és rendkívül megfogott, 
hogy az embereket lehet szórakoz-
tatni és a fontos információkról 
tájékoztatni. Azáltal pedig, hogy 
odafigyelnek arra, amit az ember 
mond, véleményformálóvá lehet 
válni. Innentől kezdve a szakoso-
dást illetően a döntésem egyértel-
mű volt.
Kitől tanultad meg a szakma alapjait? 
Vannak példaképeid?
Természetesen vannak rádiósok, 
akiket szeretek, de példaképem 
nincsen. Könnyen beleesik az em-
ber abba a hibába, hogy hasonlítani 
akar valakire. Kezdetben én is ren-
delkeztem allűrökkel, de egy idő 
után megtanultam magamat adni a 
mikrofon mögött. Ettől lesz egyedi 
az, amit csinálok. Próbáltam az 
elején udvari bolond lenni, minden 
megszólalást nagyon humorossá 
akartam varázsolni. Ez persze nem 
mindig megy. A legfontosabb, amit 
tapasztalati úton megtanultam, 
hogy arról kell beszélni, ami az em-
bereket érdekli. Egy rádióadónak 
egy hallgató átlagos napját kell kö-
vetnie, ezt tartom szem előtt. Ebbe 
nálam belefér a humor, a hasznos 
információk, egy kis bulvár és per-
sze a legfontosabb, hogy segítsek 
az embereknek.
Hogyan érintenek a kritikák?
Az elején nagyon lehangoltak a 
negatív vélemények, eddigi tizenöt 
éves pályafutásom során kaptam 
hideget és meleget egyaránt. Azt 
tapasztalom, hogy a stúdióvendé-
geim szeretnek hozzám jönni, mert 
még a legkomolyabb emberekkel 
is lazán beszélgetek, ha lehet, tege-
ződve. Nekem ez a módszerem. Ne-
gatív kritikákat is kapok persze, de 
ez általában abban nyilvánul meg, 
hogy elküldenek melegebb éghaj-
latra. Ezekre nem kell odafigyelni. 
Aki azt mondja, hogy nem érdekli 
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a negatív kritika, az hazudik, a 
trágárság tényleg nem érdekel. A 
legnagyobb kritikusom apukám és 
a feleségem. Sajnos én nem beszé-
lek szépen, nem jól hangsúlyozok. 
A feleségem, aki szintén a Fehérvár 
Médiacentrumban dolgozik és a 
Fehérvár Tv csapatát erősíti, gyak-
ran felhívja a figyelmemet a helyes 
beszéd fontosságára.
Milyen út vezetett a Vörösmarty 
Rádióhoz?
Pont szerencsés időszakban ért 
a megkeresés a Fehérvár Média-
centrumtól, hogy a Vörösmarty 
Rádiónál dolgozzak, hiszen váltani 
akartam. Egy másik székesfehérvá-
ri rádióadónál dolgoztam, viszont 
már meguntam az ott elvárt szere-
pet, komolyabb dolgokkal akartam 
foglalkozni. Szóval elfogadtam a 
felkérést.
Az elvárásaidnak megfelelt az akkor 
megújult Vörösmarty Rádió?
Figyelmeztettek, hogy ez nem az a 
kereskedelmi rádiózás lesz, amit 
már megszoktam. Ezt nem is bán-
tam, mert itt sok lehetőségem van 
a beszédre. Nem okozott gondot az 
átállás, mert van egy másfél éves 
Kossuth Rádiós tapasztalatom, 
tisztában vagyok a közszolgálati 
rádiózás alapjaival is.

A műsorvezetés mellett több mint egy 
éve vagy a rádió vezetője. Okozott 
nehézséget ez a kettősség?
Annyiban okozott nehézséget em-
berileg, hogy a kollégáimmal való 
viszonyom átértékelődött. A csapat 
tagja voltam és vagyok – hiszen 
most is vezetek műsort – de más 
minőségben. Én is fogalmaztam 
meg kritikákat korábban a vezetés 
felé, most ezek felém fogalmazód-
nak meg. A legnagyobb nehézség, 
hogy nekem kell megmondani a 
kollégáknak, ha valamit nem jól 
csinálnak. Ez a régebbi viszonyokat 
átértékeli, és aki nem érzéketlen, 
számára az emberi oldala nehéz 
ennek az átértékelődésnek.
A munkádat hogyan tudod összeegyez-
tetni a magánélettel?
Eljutottam arra a szintre, hogy a 
rádiót nem úgy fogom fel, mint egy 
színház, ahol szerepelni kell. Maga-
mat adom, a rádiós műsorvezetés 
nem okoz nehézséget. Ez annak 
nehéz, aki nem találta meg magát, 
és színészkedik. Persze nem köny-
nyű minden nap fél ötkor felkelni. 
Sokan mondják, hogy a műsorve-
zető csak négy-öt órátt dolgozik. 
Erre azt szoktam mondani, hogy 
tessék megpróbálni! Ez szellemileg 
jobban kimeríti az embert, mint egy 

nyolcórás műszak. Nem véletlen, 
hogy a nagyobb rádióknál is négy- 
órás műsorsávok vannak, ebben a 
szakmában ekörül van az ember 
munkabírása. A korai kelés szem-
pontjából nehéz ez az életvitel. A 
család szerencsére tolerálja. Mivel a 
feleségem is a médiában dolgozik, ő 
sem a szokásos munkarend szerint 
dolgozik, így tökéletesen megértőek 
vagyunk egymással szemben. A 
gyerekek felügyelete, szállítása szo-
kott nehézséget okozni. Számomra 
nagyon fontos a jó alvás és az 
egészséges életmód, így könnyebb 
megoldani a napi problémákat.
Mire vagy a legbüszkébb?
Két gyermekemre rendkívül büszke 
vagyok. A nagyobb kislányomnak 
vannak genetikai problémái, de 
olyan dolgokat is kihozunk belőle, 
amit még az orvosok sem gondol-
tak volna. Ez köszönhető annak, 
hogy a feleségemmel komolyan tá-
jékozódunk, utánajárunk minden-
nek. Tényleg hihetetlen eredménye-
ket érünk el.
Visszakanyarodva a szakmára: hogyan 
látod a Vörösmarty Rádió jövőjét?
A cél az, hogy ha valaki a megyé-
ben tudni akarja a legfrissebb in-
formációkat, az minket hallgasson. 
Mi egy közösségi rádió vagyunk, 
ezért a hatóságnak vannak elvárá-
sai velünk szemben. De a legfonto-
sabb, hogy az első számú infor-
mációforrássá váljunk. Lényeges 
az interaktivitás is. Szerencsére 
az emberek számítanak ránk, és 
ha látnak valami közérdeklődésre 
számot tartót, akkor rögtön hívnak. 
Az infotainment jelleget próbáljuk 
erősíteni a Vörösmarty Rádióban: 
szórakoztató, hallgatható módon 
tájékoztatni a hallgatókat. Ez a stí-
lus az Egyesült Államokban már jól 
működik. Egyre több rádióállomás 
áll rá erre a fajta rádiózásra, mert 
a kereskedelmi rádiók kezdenek 
kikopni. Zenét ma már a legtöbben 
interneten hallgatnak, olyat, amit 
ők maguk válogatnak. A rádiók 
akkor maradnak életben, ha mást, 
ha többet adnak. Nekünk ebben 
hatalmas előnyünk van. Ugyanazt 
csináljuk, mint a közösségi oldalak, 
csak szóban. Ma már az emberek-
nek reggel az az első dolguk, hogy 
megnézik a közösségi oldalakon, 
mi történt. Az is célunk, hogy 
mindenki rájöjjön: erre már nincs 
szükség, a reggel lehet a családé, 
hiszen itt a Vörösmarty Rádió. Egy-
re inkább mi leszünk az első számú 
információ- és hírforrás – természe-
tesen egy-két jó zenével.  
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Akik a romokból is építeni tudnak – a ferencesek
Szerzetesrendek Fehérváron 3. rész

A kolostor falai között sok minden működött a kommunizmus alatt: volt a megyei levéltár irat-
tára, tanonciskola, ÁNTSZ-iroda. A rendszerváltás évében itt kapott helyet a Városi Tanácstól 
a Fidesz első irodája is. A rendszerváltozás után az egyházközség szerződést kötött a mariánus 
szerzetesrenddel, így költözött 1998 novemberében az egyházmegyei múzeum a rendház egyik 
felébe. 

A ferencesek titka a szerénységben rejlik: így 
tudtak újra és újra újjászerveződni, nagyobb 
igények nélkül. A lényeg az volt, hogy adjanak 
azoknak, akiknek nincs: jó szót, jövőbe vetett 
hitet, kenyeret, hajlékot. Évszázadokon át 
szolgáltak Székesfehérváron is, templomuk, 
kolostoruk épülete ma is hirdeti építő jelen-
létüket.

A 12. századi Európában a keres-
kedelem fellendülésével, a városia-
sodással párhuzamosan jelentősen 
megnövekednek a társadalmi 
különbségek, így egyre feszültebbé 
válik a helyzet a szegények és a 
gazdagok között. Az egyházat sem 
kerüli el a szegénység kontra gaz-
dagság kérdése. Ekkor születnek 
olyan vallási mozgalmak, amelyek a 
szegénységet és a vagyontalanságot 
hirdetik, azt, hogy a valódi hatalom 
az anyagiakon felül létezik. Ezek 
nem maradnak az egyház tanítási 
keretein belül, így hamar eretnek 
státuszba kerülnek. A vagyontalan, 
magát teljesen az isteni gondvise-
lésre bízó, karitatív tevékenységű 
mozgalmat – amely az egyház 
keretein tudott maradni – végül egy 
gazdag kereskedőcsaládból szárma-
zó fiatalember indítja útjára.

„Menj, és javítsd meg a há-
zamat!”

Eredeti neve Giovanni di Pietro Ber-
nardone volt, de olaszul leginkább 
Francesco néven ismerték, ugyanis 
édesanyja francia nemesasszony 
volt, és Franciácska néven szólítot-
ta a fiát. Édesapja Pietro di Bernar-
done, Assisi-beli gazdag kelmeke-
reskedő, a tehetős vállalkozói kör 
egyik befolyásos tagja volt. Frances-
co művelt volt, szeretett öltözködni, 
énekelni, barátait megvendégelni, 
ugyanakkor apjához hasonlóan ő 
is telve volt ambícióval. Úgy tűnt, 
ügyes kereskedő lesz, miközben 
lovagként is megállta a helyét. 
Aztán 1205-ben, egy lovagi út során 
különös álma volt, amelyben meg-
hívást kapott: álljon egy nemesebb 
úr szolgálatába. Assisiben napo-
kon át egy barlangban elvonulva 
imádkozott. A megtérés számára 
is folyamat volt, több istenélménye 
volt, amelyek arra sarkallták, hogy 
változtasson életén, és fedezze fel 
valódi hivatását. Ettől fogva kerülte 
a barátaival való világias időtölté-
seket, helyette inkább magányos 
helyeken imádkozott, s közben az 
Assisi mellett élő leprások ápolá-
sával törődött. Hamarosan zarán-
doklatra indult Rómába, melynek 
során misztikus élményben volt 
része még szülőföldjén, Szent Dam-
ján templomában. A megfeszített 
Krisztus képmása életre kelt előtte, 
és háromszor így szólt hozzá: „Fe-
renc, Ferenc, menj, és javítsd meg a 
házamat, mert látod, hogy romokba 
dől!” Ferenc ezt úgy értelmezte, 
hogy ez arra a rossz állapotban 
lévő templomra vonatkozik, ahol 
éppen imádkozott, ezért eladta a 
lovát és egynémely ruhaneműt az 
apja készletéből, majd az árát a 
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templom papjának adományozta. 
Hazatérvén szembeszállt feldühö-
dött apjával, aki jövendő örökösét 
látta veszni fiában, majd Francesco 
a püspök előtt nyilvánosan lemon-
dott örökségéről Isten gyermeké-
nek szabadságát választva. Ez a 
pillanat jelentette teljes megtéré-
sét. Remeteként, majd követőkre 
találva vándorprédikátorként élt 
évekig. „Egyszerűen, kendőzetlenül 
mondta ki az igazságot, úgyhogy 
mindenütt üdvös félelemmel hall-
gatták.” (Puskely Mária: Keresztény 
szerzetesség – Történelmi kalauz I.) 
Ferenc soha nem szenteltette pappá 
magát. A közösség, amit vezetett, 
egyenrangú testvérekként élt 
együtt, „fratres minores”-nak, vagy-
is „kisebb testvéreknek” nevezve 
magukat. III. Ince pápa a hagyo-
mány szerint a rend szabályzatát 
1209. április 16-án hagyta jóvá, s 
máig ezt a momentumot tekintik a 
ferences rend hivatalos megalapítá-
sának. A rend tagjait frátereknek, 
azaz testvéreknek nevezték. Céljuk 
az apostoloknak adott krisztusi 
útmutatás szerinti élet volt. Ennek 
érdekében szegénységi fogadalmat 
tettek, és vállalták, hogy életüket 
Isten szolgálatának rendelik alá.

Mennyire legyünk szegények?

„A Szent Ferenc nevével fémjelzett 
szerzetesrend úgy mutat fel az egyház 
szegénységgel való egyesüléséről pél-
dát, amire addig nem volt precedens. 
Tehát egy jó pillanatban ad jó választ, 
amellyel felmutat egyfajta sorsközös-
séget a szegények felé, aminek óriási 
lesz a jelentősége.” – magyarázza 
Mózessy Gergely, a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Levéltár igazgatója, 
majd hozzáteszi: „A rend életén 
azonban állandóan húzódik az a vita, 
amely arról szól, hogy a Szent Ferenc-i 
nincstelen szegénységet mennyire 
kell komolyan venni. Éljünk-e úgy, 
mint Szent Ferenc, vagy valamink 
azért mégiscsak lehet? Az első rend, 

amely a nincstelenségéből adódóan 
koldulórendként a városokban él, nem 
vonul el a hegyekbe, hanem a nép 
között tanít. A szegénység mértékének 
kérdéséből azonban súlyos szakadások 
lesznek renden belül és kívül egyaránt. 
Ezért nem ferences rendről beszélünk, 
hanem ferences rendcsaládról.”
A történelmi Magyarország terü-
letén öt ferences rendtartomány 
működik, ebből három területi ala-
pon, de van kettő, amely területileg 
kevert, és az irányzat határozza 
meg hovatartozását: az egyik egy 
szélsőségesebb irányt képvisel, 
ők a szalvatoriánusok, és van egy 
engedékenyebb, a mariánusok 
ferences közössége. A 18. századtól 
Székesfehérváron mariánus feren-
cesek éltek és szolgáltak.

Ferences testvérek a középkori 
Fehérváron

Magyarországra viszonylag hamar, 
egyes történetírások szerint talán 
még Szent Ferenc életében jöttek 
ferences szerzetesek, és Esztergom 
után több nagyvárosban, így Fehér-
váron is otthonra leltek. Hóman 
Bálint szerint már a tatárjárás előtt 
ferencesek voltak városunkban. A 
tatárok azonban szinte mindent 
elpusztítottak, a szerzeteseket fel-
koncolták szerte az országban. Ké-
sőbb az országépítő IV. Béla a ren-
det is pártfogásába vette, segítette 
őket kolostorai rendbehozatalában. 
Előny volt igénytelenségük, hiszen 
nem rendelkeztek nagy monosto-
rokkal, szálláshelyükhöz könnyen 
igazodtak, így hamar újra tudtak 
szerveződni. Karácsony János rend-
történeti írása szerint a ferencesek 
középkori kolostora a fehérvári 
Nagyboldogasszony-bazilikától 
észak felé, a keleti bástyafalhoz 
közel állt. A kolostor kiválóságát bi-
zonyítja, hogy itt többször tartottak 
rendtartományi káptalanokat – írja 
Takács Ince rendtörténeti munká-
jában. A kolostor virágzásának és 

a rend magyarországi jelenlétének 
végül a török vetett véget. 1543-ban 
tönkremegy a fehérvári kolostor 
is, és százötven évig nem tapossa 
ferences szerzetes a város utcáit.

Társadalmi összefogással

A török utáni időszakban a feren-
cesek szinte azonnal visszatérnek 
Székesfehérvárra, az 1720-as 
években a kolostort és a templomot 
is elkezdik építeni. Ebben az idő-
szakban ez az első szerzetesrend, 
amelyik stabilan megtelepedik 
városunkban – mondja Mózessy 
Gergely. A fehérvári kolostor 
tevékenysége túlnyúlik a városon, 
ugyanis huszonhárom településen 
látják el a pasztorációs feladatokat. 
Miközben a rendház és a templom 
épül, a szerzetesek a környező 
házakban laknak, istentiszteletet 
pedig a törökök által korábban 
fegyverraktárnak használt épület-
ben tartanak. A ma is álló templom 
és kolostor a vármegye, a város és a 
polgárok adományaiból épült. A vá-
ros elöljárói téglaégető kemencéket 
adtak a rend használatára. Ezen-
kívül alapítványok és hagyatékok 
segítették a fehérvári ferencesek 
munkáját, a környékbeliek pénzbe-
li és természetbeni adományokkal 
támogatták a szerzetesek létfenn-
tartását és karitatív munkáját.

A parasztság és az oltalom 
temploma

A ma is álló ferences (Szent Imre-) 
templom végül felépült és megtelt 
hívekkel. Míg a belvárosi intelli-
genciának kedvelt lelkipásztorai a 
ciszterek voltak, érdekes módon 
a ferences templom a felsővárosi 
parasztságnak lett kedves helye. A 
szokásrend akkor is fennmaradt, 
amikor már nem voltak Fehérváron 
ferences atyák – meséli Mózessy 
Gergely.  Másik érdekesség, hogy 
volt a templomnak azilum joga. Ez 
egy középkori eredetű jog, amely 
létezett még a 18. században is. En-
nek értelmében, ha egy gyilkos vagy 
bűnöző az egyház oltalma alá mene-
kült, akkor nem a világi törvények 
alá, hanem a püspök-érseki törvény-
szék alá került, ami sokkal ember-
ségesebb ítéletet mondott, mint az 
állami perrendtartás – jegyzi meg 
Takács Ince a rend fehérvári törté-
netét tárgyaló kéziratában. Mivel a 
városi tömlöc éppen a ferencesek 
mellett állt, érthető, hogy a rabok a 
ferencesekhez szöktek át oltalomért. 
A ferencesek látták el a börtönpasz-
torációs faladatokat is Fehérváron. A 
II. világháborút követő kommunista 
hatalom nagyon szűk kereteket 
szabott a rendek működésének, 
gyakorlatilag ellehetetlenítette őket, 
így a székesfehérvári ferences élet is 
megszűnt. Új formában, de a karita-
tív-nevelő vonalat képviselve 2012. 
óta újra jelen van a rend a városban, 
ugyanis Böjte Csaba ferences szerze-
tes egy iskolaházat hozott létre, ahol 
civil nevelőkkel napköziotthonos el-
látásban és oktatásban részesülnek 
a segítségre szoruló gyermekek.
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A Ciszterci Gimnázium épülete az Oskola utcában. Klökner Péter felvétele, 1879

lukács lászló

Jelentős szerepe volt Székesfehérvár magya-
rosodásban az egyháznak, az iskoláknak, a 
magyar nyelvű színjátszásnak és a reformkor-
ban alakult egyesületeknek is.

A város magyar és német lakossá-
ga között vallási különbség nem 
volt. Pasztorálásukat a török alóli 
felszabadulás után a városba tele-
pülő jezsuita, karmelita és ferences 
szerzetesek látták el. A vegyes 
nemzetiségű plébánia pasztorá-
lására a jezsuita rend bizonyult a 
legalkalmasabbnak, mivel magyar 
és német anyanyelvű tagokkal is 
rendelkezett. Kezdetben a fehérvári 
jezsuita házfőnökök általában né-
met anyanyelvűek, a másik rendtag 
pedig magyar anyanyelvű volt. A 
házfőnök plébános a német hívek 
lelki gondozását látta el 1786-ig a 
középkori királyi bazilika északi 
oldalához épített Mátyás király sír-
kápolnában. A magyar anyanyelvű 
jezsuita rendtag a magyar híveket 
gondozta a IV. Béla király által 
építtetett középkori Szent Péter 
és Pál templomban. A XVI. század 
közepéig a koronázási szertartások 
egy része, az ítélkezés és a lovag-
gáütés itt zajlott le. A török alóli fel-
szabadulás után a templomot Szent 
István király tiszteletére szentelték, 
a város első plébániatemploma, 
majd barokk stílusban történt 
megújítása, 1777 után püspöki 
székesegyház lett. A jezsuiták 1745-

51 között épült barokk templomát 
a rend feloszlatása után, 1773-ban a 
magyar pálos rend, majd 1786-ban 
német hívek kapták meg a romla-
dozó Mátyás-sírkápolna helyett. 
A templom 1813-ban a ciszterci 
rend birtokába került. Dréta Antal 
zirci apát és a város között ekkor 
létrejött szerződés értelmében a 
rend egy német káplánt köteles volt 
tartani a német anyanyelvű hívek 
részére. A mai püspöki székes-
egyházat magyar templomnak, az 
egykori jezsuita templomot német 
templomnak nevezték Székesfehér-
váron.
A karmelita szerzetesek a XVI-
XVII. század elején főként német 
anyanyelvűek voltak. Karmel-hegyi 
Boldogasszony napján (július 16.), a 
karmeliták rendi ünnepén például 
nem tartottak magyar nyelvű szent-
beszédet. Karmel-hegyi Boldogasz-
szony ünnepe működésük nyomán 
kedvelt ünneppé vált Székesfehér-
váron, a céhek zászlóikkal vonultak 
ki a körmenetre. 1732-ben a város 
átengedte a karmeliták temploma 
és kolostora számára a régi katonai 
kórházat a hozzá tartozó telekkel 
együtt. Ennek fejében a város a 
renddel szemben több kikötést tett, 
egyik kívánalma, hogy legalább egy 
magyar ajkú páter legyen a kolos-
torban.
Az 1720-as években a városban 
ugyancsak rendházat és templo-
mot építő ferencesek az egyszerű 
földművesek és iparosok körében 

működtek nagy hatással. Főként a 
nép körében kedvelt körmenetek 
és zarándoklatok szervezésében 
buzgólkodtak. A székesfehérváriak 
Dunántúl legaktívabb búcsújárói: 
nagy csoportjaik ott voltak a bodaj-
ki, csatkai, andocsi, celldömölki 
és a máriacelli búcsúkon. Tudjuk, 
hogy 1751-ben a fehérvári magya-
rok és németek külön csoportban 
indultak a celldömölki búcsúra.
Magyar iskolája a török kori 
Székesfehérvárnak is lehetett, 
mert Parrag András oskolamester 
nevével már az 1688-as telekössze-
írásban találkozunk. 1728-ban már 
két tanító két iskolában tanított. A 
magyar iskola (Hung. Schull Haus) 
és a német iskola (Teutsche Schull) 
a városháza 1930-as években épült 
új, déli szárnyának helyén állt. A 
magyar tanító ((praeceptor) tanítá-
son kívüli feladata volt a harango-
zás, a német tanítóé (Schullmeister) 
a templomi orgonálás. A tanítók 
a XVIII. században főként mester- 
emberekből és obsitos katonákból 
kerültek ki. II. József korában, 
1786-ban az elemi iskolai tanítók-
tól német és magyar nyelvtudást 
követeltek. Ezzel kapcsolatban a 
székesfehérvári tanács joggal álla-
píthatta meg: „ez eddig is így volt a 
városban”.
Jelentős szerepet játszott a város 
magyarrá válásában a jezsuita (ké-
sőbb pálos majd ciszterci) gimnázi-
um is. A jezsuita gimnázium diák-
jai a XVIII. század második felében 

már magyar nyelvű színdarabokat 
adtak elő. 1767-ből magyar nyelvű 
betlehemes játékuk szövegét ismer-
jük, amelynek címe: „Három Szent 
Királyok utazása, az az némely 
rendes magyar Versek, mellyekben 
leírattatik az három sz. királyoknak 
Csillag vezérlése által Betlehembe 
az újonnan született Királynak, 
Jezusnak felköszöntésére és imá-
dására való utazások, mellyet leg 
elsőben Székes fejér vári Magyar 
népnek kívánságára, az után Nagy 
Győr Városának nagyobb vígassá-
gára illendő pompával szolgai köte-
lességektül repraesentálták némely 
érdemes ifjak Deákok Ao. 1767 és 
1768-dik esztendőben.” A pálosok 
a XVIII. század végén már a magyar 
nyelvet is tanították. A ciszterciek 
1813 után az alsóbb osztályokban 
már magyarul oktattak.
Budai, pécsi, zágrábi német szín-
társulatok először a XVIII. század 
utolsó évtizedében szerepeltek 
Székesfehérváron. Az első magyar 
színtársulat 1813-ban lépett fel a bel-
városi Pelikán fogadó színháztermé-
ben. Ez adott helyet 1818-24 között a 
pesti színházépület lebontása miatt 
otthontalanná vált magyar szín-
társulatnak, amelyet Fejér megye 
nemessége támogatott. A színtársu-
lat fenntartására indított közadako-
záshoz csak három székesfehérvári 
polgár járult hozzá. A magyar nyelvű 
színjátszásnak, az itt bemutatott 
színvonalas daraboknak is szerepe 
lehetett a város magyarrá válásában.
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Májer Lajos
Született: 1956
Egyesületei: Videoton (1972-1987, 
1988), Rába ETO (1987)
ASK Bruck (Ausztria), TSV Straubingen 
(NSZK)
Mérkőzései a Videotonban: 289 mérkő-
zés, 54 gól
Sikerei: UEFA-kupa 2. (1985), magyar 
bajnoki 2. (1976), 3. (1984-1985)
Válogatott mérkőzéseinek száma: 
3, Jugoszlávia, Svájc és az Egyesült 
Államok ellen

Vakler lajos

A legendák örökké élnek
Májer Lajos Székesfehérvár posztumusz díszpolgára

A kép fekete-fehér. A nagyszerű csapatot azonban színes, nagyszerű egyéniségek alkották.

Matyi az égi válogatott jobbszélsője

Májer Lajos nyugvóhelye minden futballbarát számára kegyhely

Augusztus 20-án, államalapító Szent István 
királyunk ünnepén Székesfehérvár önkor-
mányzata a város sportéletében nyújtott 
kimagasló teljesítményének elismeréseként, 
posztumusz Székesfehérvár Díszpolgára díjat 
adományozott Májer Lajosnak, aki a Videoton 
labdarúgócsapatának kiemelkedő egyénisége 
volt, és pályafutása során tizennégy éven át 
szolgálta hűségesen a piros-kék együttest. 
Májer Lajos oroszlánrészt vállalt a fehérvári 
labdarúgók harminc évvel ezelőtti legendás 
UEFA-kupa-meneteléséből, amely mindmáig 
az utolsó és egyik legnagyobb sikere a magyar 
labdarúgásnak. 1998. szeptember 20-án tragi-
kus körülmények között hunyt el. Negyvenkét 
éves volt.
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Csongrádi Ferenc, a Videoton 
legendás csapatának kapitánya 
tinédzser kora óta az egyik legjobb 
barátja volt Májer Lajosnak. Tör-
ténetei felelevenítik azt a legendás 
korszakot, amikor minden idejüket 
együtt töltötték, jóban-rosszban:

Matyi a jugoszlávok ellen mutatkozott 
be a nemzeti csapatban. Egy hónap 
volt a különbség, mindössze húszéve-
sek voltunk. A teljes pályafutásunk 
párhuzamos volt haláláig. Érdekes, 
hogy 1987-ben együtt döntöttünk úgy, 
hogy más utat választunk, így kerül-
tünk Győrbe, ahol egy évet töltöttünk.
Mindent tudtunk egymásról, hiszen 
a túrákon együtt laktunk, kiegészülve 
Szabó Józsival. Nem voltak titkaink 
egymás előtt. Több időt töltöttünk 
egymással, mint a családunkkal. Az 

megtaláltuk a módját, hogy kiszakad-
junk abból a közegből, és ebben legin-
kább Matyi volt az ötletgazda. Együtt 
vonultunk be katonának, természe-
tesen ő volt a felső, én az alsó ágyas. 
Sokat segítettünk egymásnak, hogy 
ne szálljunk el a sikerektől, hiszen ez 
fiatalon bizony meg-meg történt. A ku-
darcokat együtt viseltük el, szerencsére 
abból volt a kevesebb. A fájdalmaink is 
egyformák voltak: a 76-os ezüstérem, 
ami akkor kudarcnak minősült, hiszen 
messze mi voltunk a bajnokság legjobb 
csapata. Sokat beszélgettünk arról, 
hogy a Matyi jogtalan kiállítása után 
még vezettünk az Üllői úton, de sem 
Müncz játékvezető, sem az ország nem 
akarta, hogy egy akkori kis vidéki klub 
diadalmaskodjon a pesti sztárcsapatok 
előtt. Az elmaradt aranyéremért is 
kárpótolt bennünket az UEFA-siker.
Matyi igazi vicces ember, viccbajnok 
is volt. Egyszer Csepelen játszottunk, 
akkor gyakoroltuk az úgynevezett letá-
madásos térfélkiürítést, ami abból állt, 
hogy villámgyorsan visszazárkóztunk. 
Nos, ezen a mérkőzésen valaki bera-
gadt, és gólt kaptunk belőle. Amikor 

néztük vissza a filmet, a Matyi, mint 
mindig, mindenkinél okosabb volt: 
kiabált, hogy nézzétek meg, azért nem 
volt les, mert ott a jobb oldalon valaki 
beragadt. Miatta kaptuk a gólt. Nézte, 
nézte, mi már röhögtünk, és akkor 
felfedezte, hogy ez ő maga volt. Így 
már más, mondta.
Amikor befejeztük a futballt, levezetni 
Ausztriába és Németországba mentünk 
kisebb csapatokhoz. Ezt követően – 
már itthon – mindketten edzősködni 
kezdtünk, gyerekekkel foglalkoztunk. 
Nem tudjuk, milyen edzői pályafutá-
sa lehetett volna, ha nincs a baleset, 
hiszen trénerként is végig kell járni azt 
a bizonyos szamárlétrát, és ő még az 
út elején járt. De az biztos, hogy olyan 
maximalista lett volna edzőként is, 
mint játékosként. A gyerekek szerették, 
a szülők nemkülönben, de a sors nem 
engedte – életében talán először – hogy 
befejezze, amit elkezdett. Számomra 
1998. szeptember 20-a örök gyász-
nap...”
Szabó József, a Videoton legendás 
középcsatára, aki 224 piros-kék 
mérkőzésen 108 gólt szerzett, tagja 

„A Matyi és Végh Tibi voltak azok a 
társaim, akikkel közösen megéltünk 
mindent. Tinédzserként találkoztunk, 
mi hárman együtt kezdtük, és végig 
együtt játszottunk. Emlékszem rá, ami-
kor megérkezett Sárbogárdról. Falusi 
srác volt, ahogy én is, igazi vagány, 
amilyen kicsi, olyan belevaló volt már 
akkor is. Hamar beilleszkedett velünk 
együtt, húzóember volt már fiatalon is, 
és persze tisztában volt az értékeivel. 
Egyszerre kezdtük az NB-I-es pályafu-
tásunkat is, és szinte egyszerre lettünk 
válogatottak. Én az argentinok ellen, a 

utazások és az edzőtáborok annyira 
összekovácsoltak bennünket, hogy 
egyszerűen hiányzott már akkor is, ha 
egy-egy napot nem voltunk együtt. A 
miénk több volt, mint egy futballba-
rátság, ismertük egymás rezdüléseit, 
közös volt az életünk a pályán és a pá-
lyán kívül is. Fiatalként a Rákóczi úti 
munkásszálláson laktunk, számtalan 
ma már hihetetlen történetet tudnék 
mesélni erről, hiszen mint az akkori 
munkásszállások többsége, a Rákóczi 
út is olyan volt akkoriban, mint egy 
laktanya. Szerencsére azért mindig 
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Azért vannak a jó barátok... Az UEFA-kupa menetelés évfordulója mindig ünnep lesz Sóstón, 2010-ben is az volt.

A díszpolgári kitüntetést ifj. Májer Lajos vette át Cser-Palkovics Andrástól

volt az akkori triumvirátusnak, Má-
jer Lajos testi-lelki jó barátjaként. 
Góljai felét saját bevallása szerint 
Matyi beadásaiból szerezte:
„A „Törpe” igazi nyerő típus volt. 
Amikor pályafutásunk végén kimen-
tünk Ausztriába futballozni a harma-
dosztályba, általában csütörtökön volt 
az edzés, és ott maradtunk a mérkő-
zés végéig. Péntek szabadnap volt, 
szombaton a bajnoki. Ahol laktunk, a 
szálloda étterme fölött volt egy biliárd- 
szalon. Volt vagy tíz asztal, s mivel 
nem volt más dolgunk, szabadidőnk-
ben többször felmentünk játszani. Jó 
játékos volt, de rossz passzban képes 
volt a legjobb állásokat is elrontani. Ha 
velem játszott, nem tudom miért, nem 
tudott győzni, és ez annyira frusztrál-
ta, hogy az éjszaka kellős közepén is 
képes volt fölkelni, hogy menjünk föl, 
játsszunk egyet! Egyszerűen képtelen 
volt beletörődni a vereségbe.
Együtt voltunk katonák is. Tudni 
kell, hogy a Lajos képzelt beteg volt, 
és ebben is a maximumra törekedett. 
Ha egy kicsit fújt a szél, már azonnal 
leveses volt a nózija, legalábbis szerin-
te. Fájt minden porcikája, és rohant a 
gyengélkedőre. Előfordult, hogy télen 
tíz emberből nyolc lázas volt a szakasz-
ban. Persze kitalálta, hogy ő is, rohant 
a „gyenguszra”. Kiderült, hogy 37.2 a 
láza, de természetesen ezzel is ő volt a 
legbetegebb.
Sokan kérdezik tőlem, mi volt az oka 
annak, hogy a pályafutása végén 
parttalan lett, és azt is, hogy egy-
általán akart-e edző lenni. Erre azt 
tudom mondani, hogy igenis akart. 
Amikor abbahagytuk a futballt, a Vidi 
utánpótlásában kezdtünk el dolgozni 
a legtöbben. Szerintem jó edző volt, 
jó szeme volt a kiemelkedő képességű 
fiatalok felismeréséhez. Czvitkovics 
Petit például neki köszönheti a magyar 
futball. Szerette csinálni, futhatott 
volna be karriert ezen a pályán is. 
Ha nem is volt hirtelen haragú, de 
felindulásból gyakorta elmondta, hogy 
szerinte szándékosan nem engedik 
az edzői pályáját kiteljesedni. Szóval 
a futballpályafutása végén nem volt 
minden fenékig tejföl, anyagi problé-

mái is voltak, megviselte a válása is. 
Egyébként ha az anyagiakról beszélünk 
– és ezt jószerivel mindnyájan mond-
hatnánk – ilyen pályafutással szilárd 
anyagi helyzetben kellene lennünk. 
Azt mondom, hogy neki is elengedték 
a kezét, vagy talán nem elég szorosan 
fogták. Érdekes volt, hogy mégsem 
adta fel, örök optimista volt, mindig 
azt mondta, hogy egyszer eljön majd 
az ő ideje.
Amióta elment, jószerivel minden nap 
eszembe jut az első találkozásunk. Az 
utánpótlás válogatottban játszottunk 
együtt, én még dorogiként, Csongival, 
Végh Tibivel és vele. Tőlük kaptam 
azokat az információkat, amire szük-
ségem volt, hogy eldöntsem, a dorogi 
évek után hol folytassam a futballt. Ő 
mondta, hogy Fehérvár a legjobb hely, 
itt vannak a legjobb csajok, és persze 
itt vagyok én – tette hozzá. Felnéz-
tem rá, rájuk, így aztán nem is volt 
kétséges, hogy nem is jövök, hanem ro-
hanok közéjük. 1977 nyarán kerültem 
ide, először középpályást játszottam. 
Azt, hogy centerként ilyen gólerős le-
hettem, elsősorban neki köszönhetem. 
Nagyon gyors volt és remekül adott 
be, ismertük egymás gondolatait is. 
Soha nem felejtem el. Szeptember 20-a 
számomra is gyásznap, amíg élek.”

Hétköznapi történet
Hétfő este van. Délelőtt beszélgettünk egy jót a Nagy Zolival, a Megyerivel és az 
Elemérrel, hogy szerencsésen véget értek az ünnepek, helytálltunk mindnyájan, és 
talán nem felejtettünk el semmit. Hazafelé azon tűnődtem, hogy ha már így van, 
miért is van hiányérzetem. Törtem a fejem, vajon mitől lehetek gondterhelt, amikor 
kerek a világ. Aztán egyszer csak eszembe jutott...

- Hallo, Vakler vagyok! Nem felejtettelek el! 
- Hiába vártalak huszadikán...
- Ne haragudj, nem tudtam elmenni, de most gratulálok. Nem is festettél rosszul 

az új öltönyödben. Az Úttörő Áruházban vetted?
- Nem, egy kölcsönzős kiscsajtól szereztem. Hatvan felé már csak így megy. 

Figyelj, szerinted is én voltam a legszebb?
- Az csak természetes. Figyeltelek a tévében. Mindenki döbbenten nézett rád, mint 

Miguel Angel Madridban. Nem hittek a szemüknek. Olyan voltál, mint a másik 
Mátyás, a Fő utcai. Csak a korona hiányzott a fejedről.

- Figyelj, kellene a felvétel, megnézném magam, a tükröm torzít.
- Mint mindig. Oké, megkérem a kollégákat, írják ki DVD-re. Majd holnapután 

kiviszem az edzésre. Remélem, megismerlek, mert elég régen esett az eső. 
Egyébként elég lesz 3-400 példány?

- Talán. Miért nem holnap jössz?
- Mert nem érek rá, és szerintem te sem. A névnapunk lesz. Fogadjunk, hogy 

elfelejtetted. Lefoglaltam egy asztalt, jön mindenki.
- Hoppá! Te is Lajos vagy? Gratulálok!
- Köszi. Találkozunk a Mátyás-szobornál. Pontos légy!
- Mint a beadásaim?
- Mint a beadásaid...

Gyengéd érintésre ébredtem. Erika volt. Boldog névnapot...
A tévébe menet Végvári Laci dalát dúdoltam: „Az arénában kigyúlnak a fények, a zöld 
gyep is ma fényesebb talán, egy égi vándor figyel fentről minket, s a bőrgolyó gurul 
tovább.” Az emberek furcsán néztek rám. Sebaj.

Horváth Gábor – „Perás” – egy 
másik korosztály tagjaként 317 
meccsen szerepelt a Videoton 
színeiben. A csupa szív, nagyszerű 
balhátvéd is azok közé tartozott, 
akiket pályafutásának meghatározó 
időszakában Májer Lajos barátai 
közé sorolhatunk:
„Kislángi srácként kerültem Fehérvár-
ra, a Vasvári Pál Gimnáziumba. Mi 
voltunk az első sporttagozatos-osztály, 
többek között olyan osztálytársaim 
voltak, mint a futballisták közül Porogi 
Lajos, Nagy Tibi vagy Friesenhahn 
Misi, a röplabdás Fésüs Irén és a 
többiek. A Lajos akkor volt negyedikes, 
egy kollégiumban laktunk a Fő utcán, a 
mai múzeum épületében. Ő akkor már 
az első csapatban játszott. A kollégium-

ban is olyan volt, mint a pályán: színes 
egyéniség, mindent csak maximális 
erőbedobással csinált, legyen szó 
pingpongról, kártyázásról, biliárdról, 
bármiről. Nem szeretett veszíteni 
soha semmiben. Ugyanakkor nagyon 
szorgalmas volt, ezért a magunk fajta 
fiatal srácoknak ő volt a példaképe. 
Nagyon jókat szórakoztunk is együtt, 
hiszen tehetséges volt minden játék-
ban. Előfordult, hogy parkettadarabbal 
pingpongozott a rendes ütővel játszó 
ellen, fagyiban, s persze mindig nyert. 
Egy-egy győzelem után szokás szerint 
„nyihogott,” mert talán a nevetés volt 
az egyetlen, amit soha nem tanult 
meg rendesen. Ő volt a hangulatfe-
lelős. Már akkor lehetett látni, hogy 
emberként is, sportolóként is kimagas-
lik alacsony termete ellenére, s az élet 
– hála Istennek – bebizonyította, hogy 
ez valóban így van. Nagy kár, hogy a 
futballkarrierje vége olyan lett, ami-

lyen, de arról nemcsak ő tehetett, hogy 
itt Fehérváron jószerivel elfelejtették.
Egy dolog nagyon bántotta, hogy 
sikerei csúcsán, amikor futott a szekér, 
számtalan európai nagycsapat várta 
tárt karokkal, és nem tudta, miért nem 
engedik külföldre szerződni. A kupa-
sorozatban a Józsi és ő volt a legkelen-
dőbb. A haláláig nem tudta megbocsá-
tani, hogy megakadályozták ebben. Ha 
társaságban voltunk, ez mindig szóba 
került, és akkor a Lali egyből ugrott. 
Ezt soha nem tudta feldolgozni.
Az edzői pályát együtt kezdtük el, 
gyerekekkel foglalkoztunk. Azt hiszem, 
talán nem volt elég türelmes. Amikor 
kiosztották a szerepeket, gyakran 
érezte úgy, hogy nem kapta meg a le-
hetőséget, hogy feljebb lépjen. Például 

serdülő csapatot kapott, de ifit már 
nem. Azt gondolta, igenis képes újat 
mutatni, tanítani. Sokat morgolódott, 
hogy ez nem valósulhatott meg. Abban 
az időben jó néhányan odakerültek 
pályaedzőként is az első csapathoz, ő 
nem volt köztük. Ennek ellenére nem 
volt feladós típus, ugyanúgy küzdött a 
pozíciókért, mint a pályán.
Számomra is nagyon fontos volt az 
első találkozás a pályán. Az első csa-
patban a Dunaújváros ellen játszot-
tunk először együtt. Többen is voltunk 
újoncok. Arra emlékszem, hogy 
folyamatosan biztatott bennünket. 
Természetesnek vette, hogy felnéztünk 
rá, amúgy persze jogosan.
Nagyon fáj a hiánya. Hihetetlen, hogy 
ilyen fiatalon ment el, ráadásul egy 
teljesen értelmetlen balesetben. Mind-
annyiunk számára megnyugvást adhat, 
hogy Székesfehérvár nem feledkezett 
meg róla.”
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Aranybulla Művészeti Napok,
Mangalica-fesztivál – nyár végén is zsong a város

Programok augusztus 28-tól szeptember 6-ig
scHéDa szilVia

Augusztus 28. péntek
Jógaóra 
Augusztus 28., 31. és szeptember 4. 
17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női Klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek! 

Fáklyás körbevezetés Székesfehér-
vár belvárosában
21 óra, belváros
Különleges fáklyás sétára várják 
az érdeklődőket az éjszakai bel-
városban és a Nemzeti Emlék-
hely Szent István mauzóleumá-
ban. Az idegenvezetés találkozási 
pontja: Országalma, Városház 
tér.

Augusztus 29. szombat
Kirándulás Csákvárra
8 óra, buszpályaudvar, 16-os kocsi-
állás
Fazekas emlékház bemutatóval, 
tárlatvezetéssel; lovarda; puszta-
buszos kirándulás a festői Vértes-
kozmára, valamint Csákvárra, az 
Eszterházy-kastélyba. Visszaérke-
zés 17.10-kor. Jelentkezés: Kulcsár 
Anett (30 389 5267), rajmundss53@
gmail.com.

Sportnaptár
Labdarúgás
Videoton FC–DVSC-TEVA
Augusztus 30. 20.30, Sóstói 
Stadion 
NB I. 7. forduló

Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár–MBK Rieker 
Komárno 
Szeptember 2. 18 óra és szep-
tember 5. 18 óra Vodafone 
Sportcsarnok

Kézilabda
Fehérvár KC–Győri Audi ETO 
KC 
Szeptember 2. 18 óra Köfém 
Sportcsarnok

5próba Rióba
Augusztus 29. 9.45 Velen-
ce-Korzó
Az 5próba Rióba rendezvény-
sorozat velencei állomásának 
megnyitója. A Magyar Olimpiai 
Bizottság által útjára indított 
program célja a sportolás 
népszerűsítése, a riói olimpia 
felvezetése, a „Budapest 2024” 
kezdeményezéshez kapcsolód-
va. A rendezvény népszerűsíté-
sében Székesfehérvár önkor-
mányzata is szerepet vállal.

VI. Velencei-tó szupermaraton 
Augusztus 30. Északi Strand 
(Velence, Enyedi utca)
30 km egyéni vagy váltó vagy 60 
km egyéni vagy váltó futóver-
seny, valamint 1 km vagy 5 
km „örömfutás” és gyaloglás. 
Rajtszámfelvétel reggel 6 órától. 
A Start reggel 7 órakor lesz a 
60 km-t futók részére, 8.30-kor 
pedig a 30 km-t futók részére. 
Az 1 km vagy 5 km „örömfu-
tás” 9 és 10 órakor kezdődik. 
Maximum három fő alkothat 
egy csapatot. 

Területi minősítő díjugratóver-
seny
Szeptember 5. Kunos Lovarda
A díjugratás talán a világ egyik 
legkedveltebb lovassportága. A 
lovasok egymástól eltérő magas-
ságú és szélességű akadályok-
ból álló sorozaton ugratnak át. 
Vajon kinek sikerül a legkeve-
sebb verőhibával a szintidőn 
belül teljesíteni a pályát?

Ifj. Ocskay Gábor Emléktorna

Idén a Fehérvár AV19 mellett az HDD 
Telemach Olimpija, a Moser Medical Graz 
99ers és a HK 36 HANT Skalica csapatai 
vesznek részt az emléktornán. Az első 
napon, szeptember 5-én 18 órakor az ifj. 
Ocskay Gábor Jégcsarnok előtt a Nagy Be-
nedek szobrászművész által tervezett ifj. 
Ocskay Gábor-szobor avatására kerül sor.

Program:
Szeptember 5. 15.30 HK 36 HANT 

Skalica – Moser Medical 
Graz 99ers

Szeptember 5. 19 óra Fehérvár AV19 – 
HDD Telemach Olimpija

Szeptember 6. 15 óra az előző nap 
vesztesei

Szeptember 6. 18 óra az előző nap 
győztesei

Aranybulla Művészeti Napok

Tizenhatodik alkalommal rendezik 
meg az Aranybulla Művészeti Napo-
kat az Öreghegyi Közösségi Házban. A 
rendezvény idén csak kétnapos lesz, 
de színvonalát tekintve semmi vesz-
teség nem éri a közönséget. A fesz-
tivál programjai a hagyományokhoz 
híven a képzőművészet-zene-színház 
témakörben szerveződnek. Az első 
napon, augusztus 27-én 19 órakor 
a Szabad Színház előadásával (John 
Mighton: Fél élet) kezdődik meg 
a sorozat, a második napon pedig 
18 órakor egy nemzetközi kiállítás 
(Meeting Point Székesfehérvár) 
nyílik, amit Lóska Lajos ajánl az 
érdeklődők figyelmébe. A nap zárását 
19.30-tól a Bluesberry Fest adja: 
örömzenélés Török Ádámmal, Muck 
Ferenccel és barátaikkal. Várható-
an idén is magas látogatottság és 
garantált színvonal jellemzi majd a 
rendezvénysorozatot. 

IV. Székesfehérvári Mangalica-
fesztivál

Idén is megrendezik a mangalicafeszti-
vált szeptember 4. és 6. között az Alba 
Plaza előtti téren, ahol az érdeklődő 
közvetlenül találkozhat az ország min-
den pontjáról érkező tenyésztőkkel és 
őstermelőkkel, sok esetben attól veheti 
meg a terméket, aki maga állította elő. 
A fesztivál szervezői felvállalták a hazai 
kistermelők (sajt, lekvár, szörp, méz, 
olaj, fűszer, stb.) támogatását, így 
szokássá vált minden rendezvényen, 
hogy kiemelt helyen termelői piacteret 
biztosítanak számukra. Egész napos 
színpadi műsorral, napközben a fesz-
tivál hangulatához illeszkedő népzenei 
programokkal, vásári komédiával, élő-
állat-kiállítással, gasztrobemutatókkal 
valamint könnyűzenei koncertekkel 
várják a látogatókat.  

Koronázási Szertartásjáték a 
Fehérvár Televízióban

Augusztus 16-án nagy viharzóna 
közelítette meg Székesfehérvárt, 
ezért a Koronázási Szertartásjáték a 
negyvenedik percben félbeszakadt. Az 
előadás lejátszott ideje elérte a teljes 
idő hetven százalékát, ezért az augusz-
tus 17-i, hétfőre tervezett esőnapos 
előadást nem tartották meg. A Fehérvár 
Televízió a nézők kérésére a teljes szer-
tartásjátékot levetíti augusztus 27-én, 
csütörtökön 20 óra 20 perckor, valamint 
szeptember 5-én 20 óra 50 perckor.

Gárdonyban élő Erdélyből 
elszármazottak találkozója

Kurta Judit gárdonyi polgár szerve-
zésében, Tóth István polgármester 
fővédnökségével augusztus 29-én első 
alkalommal rendezik meg a Gárdony-
ban élő Erdélyből elszármazottak első 
találkozóját a Dinnyési Hagyományőrző 
Központban (Gárdonyi Géza utca 25.). 
Olyan gárdonyiak jelentkezését várják 
a szervezők, akik Erdélyből települtek 
át, erdélyi kötődésűek. Cél, hogy az 
elszármazottak megismerkedjenek 
egymással, tudjanak egymásról. A fel-
ajánlásokból megszervezett találkozón 
kopjafát állítanak a Dinnyési Hagyo-
mányőrző Központban. A Tordason élő, 
Erdélyből elszármazott Csomor Lajos 
Szent Korona-kutató, aranyműves 
alkotását fogják felavatni. A vacsorá-
val egybekötött esten közös éneklés, 
táncmulatság is lesz Kodolányi János 
szászrégeni muzsikussal.

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

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Továbbiakban 
a molycsapdázási adatok
a Facebook oldalunkon
találhatók meg!

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:
• Targoncavezető /A009

• Emelőgépkezelő /A011

• Földmunkagép kezelő /A010

• Hulladékgyűjtő és –szállító /A001

• Munkavédelmi technikus /A003

• Tűzvédelmi előadó /A004 
• Tűzvédelmi főelőadó /A019

• Emelőgép-ügyintéző /A016

• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007

• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008

Séta Szent István nyomában
10 óra belváros
Városunk történelmi értékeivel 
ismerkedhetünk meg: betekintést 
nyerhetünk a Városháza falai mögé, 
és megtekinthetjük a Szent Korona 
hiteles másolatát is. Indulás az 
Országalmától.

Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
16 óra, Belváros, Bory-vár
A város kisvonata viszi az érdek-
lődőket a Bory-várba, a 20. század 
romantikus lovagvárába. Indulás az 
Országalmától. A program időtar-
tama 1,5 óra.

Drótkutyák-koncert
19 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Idén is fellép a Drótkutyák nevű 
együttes. A tavalyi sikeres est után 
hagyományteremtő jelleggel várnak 
minden érdeklődőt. A zenekar tag-
jai – Bezák Péter, Mátyás György, 
Pinke László és Radetzky András 
– régi és új dalokkal szórakoztatják 
a közönséget. 

Szeptember 3. csütörtök
Bepillantás az órák rejtelmeibe
15 óra Órajáték, Kossuth-udvar
Ismerkedjen meg az idő múlását 
jelző különleges órákkal! Ismét 
kinyit az Óramúzeum. Az érdek-
lődőknek Kovács Jenő órásmester 
mutatja be az értékes gyűjtemé-
nyét. Tárlatvezetések óránként, az 
első 15 órakor, az utolsó 17 órakor 
indul.

Szeptember 4. péntek
Csókakői Várjátékok 2015
Szeptember 4-5. Csókakői vár alatti 
tér
Haditorna-bemutatók, lovagi torna 
és korhű jelmezekbe beöltözött 
hagyományőrző csoportok szóra-
koztató programjai várják a két nap 
során a vendégeket.
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Ősszel is látogatható kiállítások A Barátság mozi műsora

Gyereksarok

Minyonok
Augusztus 29. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

Az Eichmann Show
Augusztus 29. 18 óra,  augusztus 31. 20.15
Feliratos angol filmdráma.

Csodapirula
Augusztus 29. 20 óra
Feliratos svéd vígjáték.

Akváriumban élni
Augusztus 28. 20 óra, augusztus 31. 18 
óra, szeptember 1. 20 óra
Feliratos izlandi filmdráma.

Irány a bárka!
Augusztus 29. 10 óra, szeptember 1. 18 
óra
Német-belga-luxemburgi-ír animációs 
film.

Augusztus 30. 11 óra, Koronás Park
Az Augusztusi Bábszínházak sorozat 
utolsó előadásához érkezett. Ezút-
tal Majoros Ági Bábszínháza, Az 
aranyhajú királylány című interaktív 
meseszínpad szórakoztatja a kicsiket. 
Az előadásból kiderül, hogy Szironka 
királykisasszony hogyan szabadul meg 
a keresztelői átoktól, és hogyan találja 
meg a párját az életben a modern tech-
nika eszközeivel.

Sakkfoglalkozások gyerekeknek

A MÁV ELŐRE Sport Club Sakkszakosz-
tálya 2015. szeptember 14-től 6 és 9 
év közötti, sakkjátékot kedvelő lányok 
és fiúk, kezdők és haladók részére heti 
rendszerességgel sakkfoglalkozásokat 
szervez A Szabadművelődés Házában 
(214-es terem). A jelentkezőket 
ismerkedés céljából szeptember 7-én 
(hétfő) és 8-án (kedd) 16 és 19 óra 
között személyes beszélgetésre várják, 
mely gyermekenként 10-15 percet vesz 
igénybe. A beszélgetés tapasztalatairól 
és a foglalkozások időpontjáról e-ma-
il-ben értesítik a résztvevők szüleit, 
akiket szintén várnak a beszélgetésre 
is. Az induló csoportokban 10-10 fő 
részvételét tervezik. Előzetes jelent-
kezés a 30 476 8005-ös számon vagy 
az alábbi e-mail-címen: drimrekova-
cs@t-online.hu.

Ingyenes angol nyelvtanfolyam

A Szegényeket Támogató Alapítvány 
jóvoltából ingyenes nyelvtanfolyam 
indult a Fehérvári Civil Központban. A 
foglalkozások során a 8-9 éves gyere-
kek játékos formában ismerkedhetnek 
meg az angol nyelvvel. A tanfolyam 
minden kedden 15.30-tól 16.30-ig tart.

XVII.CSÓKAKŐI
VÁRJÁTÉKOK

2015. szeptember 4 - szeptember 6.

2015. szeptember 4.
19. órakor

21. órakor

Jegyek:
Elővételben: 2 500 Ft  Helyszínen: 3 000 Ft

14 év alatti gyermekeknek ingyenes  Kapunyitás: 18 órakor
 

Jegyek elővételben kaphatók:  
Csókakő: Csókakő Önkormányzati Hivatal 8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3.

Mór: TDM Iroda 8074 Mór, Táncsics M. u. 1.
Székesfehérvár: Tourinform Iroda, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

 
2015. szeptember 5.

Várjátékok: kézműves vásár, bemutatók, haditorna,
bajvívás, előadó művészek, musical, tűzijáték, laser show,

középkori hangulat.
 

2015. szeptember 6.
Csókakői Vári VÁsáR

BIKINI

Suszter Lajos kiállítása
A Szabadművelődés Háza
A tárlat Suszter Lajos amatőr festő kiál-
lításából áll össze, mely szeptember 6-ig 
tekinthető meg. 

Imágó/Ráció
Szent István Művelődési Ház
Szabó Noémi és Szabó Melinda festőművé-
szek kiállítása. A Szabó-lányok névrokonsá-
ga véletlen: egymástól eltérő ízű, hangulatú 
és életutat bejáró művészek, akik közös 
pontja az alkotás maga. Ez alkalomból No-
émi elmúlt tizenöt évben készült műveinek 
átfogó válogatását láthatja a nagyérdemű 
közönség. Megtekinthető: szeptember 7-ig.

Tükör – képek
Európa Klub, Fő u. 3.
Borbély Béla fotográfus tárlata a Tarsoly 
Ifjúsági Egyesület szervezésében. Megte-
kinthető: szeptember 9-ig.

Éjmadár bagolykiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár 
A kiállítás szeptember 12-ig tekinthető meg.

Aba-Novák Vilmos: Magyar–francia törté-
nelmi kapcsolatok (1937)
Csók István Képtár
A pannó szeptember 26-ig tekinthető meg.

Múltidézés
Szent István Király Múzeum
Fehérvári kötődésű művészek festményei-
ből nyílt kiállítás az Új Magyar Képtárban. 

A tárlat a Szent István Király Múzeum 
gyűjteményéből válogatva többek közt 
Kerekes József, Pallay József, Ballagó Imre, 
Áron-Nagy Lajos, M. Tóth István és Smo-
hay János műveit láthatják az érdeklődők 
október 4-ig.

Pilinszky és Fehérvár
Szent István Király Múzeum, Országzász-
ló tér
A kiállítás a költő és a város kapcsola-
tát mutatja be. A tárlat egyik részében 
képzőművészeti alkotásokat mutatnak 
be azoktól a művészektől, akiknek 
kiállítását Pilinszky nyitotta meg az 
István Király Múzeumban (ma: Szent 
István Király Múzeum). A második 
részben portréfilm látható azokkal 
a székesfehérvári emberekkel, akik 
jól ismerték Pilinszkyt. A harmadik 
részben általa dedikált és róla szóló 
könyveket, publikációkat, fotókat 
állítottak ki, és egykori barátok, 
ismerősök visszaemlékezéseivel idézik 
meg a költő emlékét. Megtekinthető: 
október 31-ig.

Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház, 
Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki 
kiállítása a királyi bazilika történetével 
ismerteti meg a látogatót egykorú tör-
téneti források, a bazilikából származó 
kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok 
bemutatásával. Megtekinthető: novem-
ber 15-ig.
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A huszadik születésnapját ünneplő Királyi Napok Nemzetközi Néptánc-
fesztiválon nyolc külföldi táncegyüttes (Chile, Egyiptom, India, Malajzia, 
Lengyelország, Oroszország, Szerbia és Tajvan) mellett három határon túli 
magyar együttes is vendégszerepelt Székesfehérváron, méghozzá hatal-
mas sikerrel. Felvidékről az IFJÚ SZÍVEK TÁNCHÁZ érkezett. A székely-
földi társaság helyes megfejtése: HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI 
EGYÜTTES, míg a Vajdaságból érkezett táncosok neve helyesen: CIRKA-
LOM TÁNCEGYÜTTES. A rangos fesztivált a ALBA REGIA TÁNCEGYE-
SÜLET szervezte.

A lecsó fehérvári fesztiválja idén tizenegyedik alkalommal csalogatja a 
világ legegyszerűbb gasztronómiai csillagának mestereit és élvezőit. Szep-
tember 12-én ismét rotyog az üstökben a paprika, a paradicsom és a tudj’ 
Isten, milyen kísérő ízek. Fehérvár első gasztronómiai fesztiváljának egyik 
ötletgazdáját és indító vezéregyéniségét megtalálhatják az 1. megfejtésben.
Augusztus utolsó péntekjén még mindig nem akar leállni a fehérvári élet. 
Blues, dzsessz, azaz zene a legmagasabb fokon a 16. Aranybulla Művésze-
ti Napokon. Az Öreghegyi Művelődési Házban fellépő bandákat fejthetik 
meg a 2. megfejtés sorában.
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Vakler lajos

Magyarország legnagyobb borrendi 
találkozója Fehérváron

Székesfehérvár koronázatlan kosárlabdakirályát, Dávid Kornélt (a képen jobbra)  tiszteletbeli 
borlovaggá választotta a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend

Az ország összes borlovagrendjét meghívták a találkozóra

A borlovagok és a borkirálynő vonulása városi látványosság volt

A Noé-hegyi Szent István Borlovagrend 
meghívására a Királyi Napok rendezvénysorozat 
keretében, Székesfehérváron rendezték meg a 
Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 
borszakmai napját és borrendi találkozóját. 

Immáron másodszor rendezték 
meg a borrendek országos konfe-
renciáját. A vendéglátó Noé-he-
gyi Szent István Borlovagrend 
meghívására az ország ötvenkét 
borlovagrendje közül harminchat 
képviseltette magát a borszakmai 
napon. Kunszeri Miklós, a szövet-
ség főtitkára fontosnak tartja, hogy 
a megalakulása óta a borrendek 
egyre inkább elfogadottak, és 
aktivitásuknak köszönhetően a 
magyar borkultúra folyamatosan 
fejlődik: „Amikor elődeink létrehozták 
ezt a szövetséget, amikor megalakultak 
az első magyarországi borrendek, azt a 
célt tűzték ki, hogy a Földművelésügyi 
Minisztériummal közösen segítsék 
a szőlészeket, borászokat. Ma már 
elmondhatjuk, hogy ezt a célt elértük, 
hiszen a különböző jogszabály-előké-
szítő bizottságokban elfogadott a képvi-
seletünk. Fontos, hogy a mi szerveze-
tünk tömegszervezet. A borrendi tagok 
jelentős része nem szőlész vagy borász 
végzettségű, de a vezetőségünkben ma 
már kandidátusok, doktori fokozattal 
rendelkezők is vannak, és egyre több 
a kertészeti egyetemet végzett szőlész, 
borász is. Ma már megszokott, hogy 
a nagymesterek között is egyre több 
a szakmai végzettségű is. A hasonló 
szakmai tapasztalatcserének az az 
elsődleges célja, hogy megismerjük 
egymást, meghallgassuk gondjait, 
örömeit, gondolatait, és segítsünk azok 
megoldásában. Azt tartjuk, hogy egy 
ember – így egy szőlősgazda is – akkor 
tud fejlődni, ha minél többet figyel a 
szakmára. Ez az, ami előrevisz. Termé-
szetesen ilyen alkalmakkor a sikerek 
azok, amelyekről többet beszélünk, 
hiszen minden szőlősgazda büszke a 
saját borára, de az is nagyon fontos, 
hogy a különböző bormustrákon és 
versenyeken tapasztaltakat megosszuk 
egymással. Ezeket a tapasztalatokat 
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pedig jó eséllyel tudjuk hasznosítani a 
piacon is. Az utóbbi időben a keres-
kedelemben a jó minőségű palackos 
boron aranykarikák jelzik a minőséget. 
A borszakmai konferenciák célja, hogy 
minél több szőlész-borász elérje, hogy 
aranykarikák díszítsék borait.”
A Földművelésügyi Minisztérium 
képviseletében jelenlévő Szabó Ba-
lázs főosztályvezető kiemelte, hogy 
a borkultúra hagyománya nemzeti 
kincsünk, és a kiváló magyar bor 
szellemisége iránt fogékony bor-
rendek közös munkára ösztönzik 
egymást a szaktárcával karöltve. 
A magyarországi borok nívójával 
nincs probléma. A Magyarországon 
termett szőlő – amelyből bor készül 
– nagy része oltalom alatt álló ül-
tetvényen terem, és eredetjelöléssel 
kerül a polcokra. Ennek is köszön-
hetően a magyar borok minősége 
kiváló. A minisztérium feladata 
az, hogy az agrárgazdaság fejlesz-
tésének keretében a borászoknak 
is megadja azokat a lehetőségeket, 
amik a továbblépéshez szükségesek. 
A szaktárca amellett, hogy az ágazat 
fejlesztésének feladatai elvégzi, 
és ellátja a szabályozási feladatait, 
sokat tesz a magyar borok népszerű-

sítéséért és a kulturált borfogyasztás 
elterjesztéséért. Ebben méltó társra 
talált a borrendekben, melyek ha-
sonló célokat tűztek ki maguk elé. 
„Ők a mi természetes szövetségeseink. 
Partnerként tekintünk rájuk, ahogy leg-
főbb szakmai szervezetükre, a Borászok 
Hegyközségi Tanácsára is.” – tudtuk 
meg a főosztályvezetőtől.

nek a szőlész- és borásztársadalom 
képviselőinek: „Nagyon sok olyan 
szakember van itt, akinek érdemes 
meghallgatni a véleményét. Mi azzal, 
hogy évjárat-bemutatót tartunk a 
Zengő zászlósborunkból, szeretnénk 
megismerni borrendi társaink vélemé-
nyét, hogy leszűrjük a tapasztalatokat. 
A visszhang alapján derülhet csak ki, 
hogy jó úton járunk-e. Természetesen 
szóba kerül az is, hogy az idei nem túl 
kedvező időjárás mellett ki miként tud-
ta megőrizni a bor minőségét. Ilyenkor 
szó esik minden borszakmai kérdésről. 
Nagyon fontos egy ilyen rendezvény 
abból a szempontból is, hogy a külön-
böző borrégiókból érkezők kicserélhetik 
gondolataikat. Ez segít abban, hogy az 
egymás felé nyitott szakemberek közö-
sen oldják meg problémáikat. Csak így 
lehet jó minőségű bort termelni. Mivel 
a régiók is különböznek, természetesen 
a felvetett problémák is mások, de azért 
vagyunk itt, hogy ezeket megoldjuk. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a 
magyar szőlész- és borásztársadalom jó 
úton jár. Ellentétben a nyugat-európai 
vagy újvilági borokkal, hazánkban még 
mindig a tradíció az első, ami meg-
határozza a borkészítést. Másutt már 
inkább a technológia a meghatározó. Ez 
az új stílus – ötvözve a hagyományok-
kal – Magyarországon is sikeres lehet!”

A Tihanyi Borlovagrend nagymes-
tere, Salánki Sándor büszke arra, 
hogy a magyar, köztük a Bala-
ton-felvidéki hagyományos borok 
továbbra is versenyképesek a világ-
ban: „A Kárpát-medencében, Magyar-
országon kimagasló minőségű szőlőből 
készülnek a borok. Mi továbbra is a 
minőséget tekintjük elsődlegesnek a 
mennyiség helyett. Nem versenyezni 
szándékozunk a világgal. Szerencsére a 
borászatok nagy része már megértette, 
hogy a felső kategóriákban érdemes 
bort termelni. Ma már elértük, hogy 
fehér és vörös boraink kelendő ter-
mékek a világon. Vendégeink elviszik 
hírnevünket, és mi magunk is sokat 
teszünk azért, hogy a világversenyeken 
méltóképpen képviseljük hazánkat.”
Renner László, a házigazda 
Noé-hegyiek főborásza szintén a 
minőségre esküszik, és úgy véli, a 
hasonló konferenciák sokat segíte-

A vendéglátó borrend nagymestere, 
Bognár Zoltán, hangsúlyozta, hogy a 
hasonló találkozók nagyban segítik a 
mozgalom megítélését hazánkban. A 
borrendek hagyomány- és értékmeg-
őrző szerepe egyre inkább fontossá 
válik. A borkultúráért végzett tevé-
kenységük elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a szőlész- és borásztársadalom 
az agrárgazdaság megbecsült szerep-
lője lehessen. Az országos szövetség 
egy ernyőszervezet, amely civilszer-
vezetek szövetsége, így jelentősebb 
erőt képviselhet szakmai szinten is.
A konferencia után Spányi Antal 
megyéspüspök megáldotta az új 
bort, majd ünnepélyes keretek 
között új borlovagokat avattak. Ez 
évben Borbély Csabát érte a meg-
tiszteltetés, ő rendes tag lett, míg 
Dávid Kornél, az egykori kiváló ko-
sárlabdázó, 2015-től a Szent István 
Borlovagrend nagykövete lesz.
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Rohanó világunkban – bármilyen hihetetlenül 
hangzik is – kevesebbet bámuljuk az eget. Ha 
fel is nézünk, megállapítjuk, hogy igen, mennyi 
repülő tart épp más ország felé, vagy hogy épp 
mennyire felhős az ég. De vajon észrevették-e, 
hogy kevesebbet csiripelnek és szárnyalnak 
például a fecskék? A probléma a szakértők sze-
rint nem csak Magyarországot érinti. A Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület úgy 
véli, világméretű a probléma, közösen kellene 
tenni azért, hogy megállíthassuk a folyamatot. 
Most még van esélyünk beavatkozni, de lehet, 
hogy ötven év múlva már nem lesz. Orbán 
Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület kommunikációs munkatársát 
kérdeztük minderről. 

Na de ki szárnyal az égen?
Eltűntek a madarak, ön észrevette?

Milyen mértékű a veszteség?
Madarak millió tűntek el. A me-
zőgazdasági területekhez kötődő 
madárfajok vannak a legnagyobb 
bajban. Magyarországon és Európa 
jelentős részein azonban az erdős 
részek madárállománya stabil. Az 
agrárterületeken azok a fajok van-
nak leginkább veszélyben, melyek 
hosszú távú vonulók, akik a Szaha-
rától délre vonulnak, akár Dél-Af-
rikáig és elrepülnek, hiszen ebben 
az esetben nemcsak az élőhelyek 
állagrongálása, az ipari hatékony-
ságú mezőgazdasági élőhely-átala-
kítás fejti ki negatív hatását rájuk, 
hanem a klímaváltozás is, ami 

abban jelentkezik, hogy az évszak-
hoz képest szokatlanok az időjárási 
körülmények. Ehhez a fajok nem 
tudtak még alkalmazkodni, és 
óriási veszteségeket szenvednek el. 
Ráadásul a nagyüzemi mezőgaz-
daság miatt a madarak elvesztik 
a fészkelő- és búvóhelyeiket és a 
táplálékukat is. 
Mely fajok tűntek el?
Olyan madarak, melyek harminc 
éve még teljesen közönségesnek 
számítottak, azok ma Európa és 
azon belül is Magyarország jelen-
tős részén óriási bajban vannak. 
Említsük csak a három őshonos 
fecskefajt, amik az ezredforduló 
végére hatvan százalékos állomány-

csökkenést szenvedtek el. De konti-
nensünk nyugati felén tíz-tizenöt 
éve szinte teljesen eltűnt a mezei 
veréb, fogynak a vadgerlék, a für-
jek. Nyugat-Európa jelentős terület, 
a közös agrárpolitika, az államilag 
finanszírozott ipari hatékonyságra 
törekvő mezőgazdaság régebb óta 
működik, mint hazánkban, akár 
két-három évtizede. Ott hatalmas 
mértékű az élőhelyek leromlása. 
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy az 
uniós csatlakozásunk óta, amióta 
a közös agrárpolitikai rendszer 
finanszírozása érvényesül, elkezd-
tük „behozni” Nyugat-Európa 
élőhely-pusztítását.

Mit tehetünk ellene?
Az agrárterületeken nagyon egy-
szerű eszközökkel és módszerek-
kel, hihetetlenül hatékonyan lehet 
védekezni a fajok létszámának 
csökkenése ellen, ezeket uniós 
támogatásokból az elmúlt években 
sokat kutatta a Madártani Egyesü-
let. Mondok egy példát. Amikor 
megy az arató- vagy kaszálógép a 
földeken, nem mindegy, milyen 
útvonalat választ. A hagyományos, 
kívülről befelé haladó spirálba 
tartó nyomvonallal elpusztít 
mindent, a sáskától az őzig. Ha 
ez a munkagép oda-vissza járva, 
a tábla egyik oldaláról haladna a 
másik felé, akkor az állatok el tud-

nának húzódni. De lehet használ-
ni vadriasztó láncot is. Persze nem 
mindegy az sem, milyen sebesség-
gel halad a mezőgazdasági gép. 
Az elmúlt tíz évben a Madártani 
Egyesület nagyon sok munkaterü-
leten kísérletezett ezzel kapcsolat-
ban. Ezeknek a módszereknek az 
elterjesztése és megismertetése az 
egyik legfontosabb feladatunk. De 
az is nagyszerű lenne az unió és a 
magyar állam részéről, ha a közös 
agrárpolitikán belül támogat-
nák azokat a zöld, nem termelő 
beruházásokat, amik segíthetnek 
megóvni ezt a hihetetlen termé-
szeti kincset.”

És a következmények? Nyilván nem 
csak arról van szó, hogy elszaporodnak 
a cserebogarak és egyéb kártevők.
A modern agrárkemikáliákkal 
kiváltják a biológiai kártevőirtást, 
tehát a technológia megoldott, az 
már más kérdés, hogy ezzel is pusz-
títást végzünk például a beporzó 
rovarok körében, mondjuk a házi 
méhnél. Igazából akkor derül ki, 
mekkora a baj, ha belegondolunk, 
hogy az olyan alkalmazkodóképes 
madarak, melyek az emberi tár-
sadalmakkal élnek több ezer éve, 
mint mondjuk a házi vagy a mezei 
veréb vagy épp a búbos pacsirta, 
már nem tudnak megélni az ember 
környezetében. Kérdéses, az ember 

hogyan és meddig tud egy ennyire 
leromlott környezeti minőségben 
teljes értékű életet élni. Nem 
véletlen, hogy sok az egészségügyi 
probléma, az allergia, ezek mind 
erre vezethetőek vissza. A klíma-
változás és az élőhelyek minőségé-
nek romlása, lerombolása miatt a 
Közel-Kelet és Afrika az emberi élet 
számára alkalmatlan lesz, és akkor 
nem tíz- és százezrek indulnak 
meg Európa felé, hanem tíz- és 
százmilliók. Ezért is kell, hogy a 
világ politikusai tegyenek valamit a 
természeti környezet megóvásáért! 
Élhetetlenné tesszük környezetün-
ket, ezt jelzi a fajok eltűnése is. 

Füsti fecske, azaz Hirundo rustica. Alig-alig törik már meg ékes hangjukkal a nyári égboltot. Védett madárfaj. Természetvédelmi értéke tízezer forint. 
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A kemikáliák irányítják életünket. Gondoljunk 
csak bele, hányféle mesterséges dolgot hasz-
nálunk akár csak testünkön nap mint nap. Fog- 
krém, tusfürdő, szappan, testápoló, izzadásgát-
ló, parfüm, arctisztító tonik, nappali/éjszakai 
krém, hajlakk, hajzselé és még sorolhatnánk. 
Ám nemcsak testünket „kényeztetjük” vegysze-
rekkel, de otthonunkat is. A bevásárlóközpontok 
és vegyi áru szaküzletek polcai roskadoznak a 
számtalan minőségű, fajtájú, összetevőjű tisztí-
tószerektől, öblítőktől. A háztartások nyolcvan 
százalékában pedig a hipón, WC-tisztítón, 
mosogatószeren, öblítőn és mosószeren kívül 
még megannyi tisztítószer fellelhető. A kérdés 
adódik: miért? Egyre divatosabb a bio – a ter-
mészetes anyagok, a háztáji élelmiszer – akkor 
miért épp ezektől nem tudunk szabadulni? A 
világhálón számtalan módszer kering már, mivel 
lehet helyettesíteni mindennapi „segítőinket”. 
Lássunk ezekből néhányat!

Fürdőszobai tisztító
Öntsünk némi szódabikarbónát 
kisebb lyukú sószóróba, szórjuk a 
tisztítandó felületre, majd dörzsöl-
jünk mindent tisztára. Makacsabb 
szennyeződéseknél segíthet a 
szódabikarbóna és a víz keveréke – 
csak várjunk egy fél órát, amíg az 
a szennyeződésre ráöntve elvégzi a 
kellő lazítást.

Kemikáliák helyett
Avagy hogyan tartsuk tisztán otthonunkat vegyszerek nélkül?

A grapefruitmag kivonata is csodákra 
képes! Immunerősítő és fertőtlenítő 
hatása régóta ismert, ám hasznát vesszük a 
háztartásban is:
Fehérnemű tisztítása – Ágynemű, fehér-
nemű, zokni fertőtlenítésére az utolsó 
öblítővízhez kb. 20 csepp grapefruit-
mag-kivonatot kell adni.
Háztartási tisztítószer – A grapefruit-
mag-kivonat erős baktériumellenes és 
gombaölő hatásának köszönhetően ideális 
kiegészítője csaknem mindegyik biológiai 
háztartási tisztítószernek. Egy liter vízhez 
általában elég 10-20 csepp kivonat.
Légfrissítés – A grapefruitmag-kivonat 
hígított formában nagyon jó levegő 
fertőtlenítésére is, például célszerűen 
alkalmazható kórtermekben, baktériumok 
és egyéb mikroorganizmusok ellen. Erre a 
célra fél liter vízbe kb. 40 csepp kivonatot 
kell keverni, pumpás üvegbe tölteni, jól 
összerázni, azután szétpermetezni.

Fehérítő
Fehérítő helyett használjunk fél 
bögrényi bóraxot, színes ruhák ese-
tében folteltávolításhoz pedig egy 
bögrényi fehér ecetet – ennek hatá-
sára ugyanis nem fognak fakulni.

Öblítő
Használjunk egy bögrényi szóda-
bikarbónát öblítéshez – törölkö-
zőkhöz az öblítőfázisban érdemes 
fél bögrényi ecetet adni. A bolti 
öblítők hatására ugyanis a törölkö-
zők nedvszívó hatása csökken, az 
ecet viszont kellően szagtalanítja és 
puhítja ezeket anélkül, hogy aggód-
nunk kéne nedvszívó hatásuk miatt.

Súrolószer
Tisztítsuk rozsdamentes edényeinket 
szódabikarbónával! Egyfelől nem 
fogja megkarcolni a felületet, másfe-
lől ragyogni fognak tőle az edények. 
Ha egy edény alján makacsabb leé-
gés vagy folt van, víz és szódabikar-
bóna keverékével fedjük le, hagyjuk 
állni egy fél óráig. A rozsdamentes 
lefolyót is tisztíthatjuk ugyanezzel.

Vécétisztító
Öntsünk két pohárnyi ecetet a 
vécébe éjszakára – reggelre lemarja 
a szennyeződéseket.

Lefolyótisztító
Öntsünk fél bögre szódabikarbónát 
a lefolyóba, majd öntsünk utána 
lassan fél bögre ecetet. Hagyjuk 
magára a lefolyót egy fél órára, 
végül öblítsük át forró vízzel!
Ablak-, tükör- és üvegtisztító
Keverjünk össze egyenlő arányban 
vizet és ecetet, ennek hatására ugyan-
is ragyogni fog az ablak, az üveg és a 
tükör is. Ha szemüvegünket is ezzel 
tisztítjuk meg, tisztán fogunk látni. 
De citromlé segítségével is megtisztít-
hatjuk az üvegfelületeket.

Konyhai tisztító
Töltsünk meg egy szórófejes 
flakont három százalékos hidro-
gén-peroxiddal, ez ugyanis remek 
fertőtlenítő, és a konyhai felületek 
vagy akár a fa vágódeszkák tisz-
títására is alkalmas. Ráadásul az 
illata is elfogadható a konyhában, 
tisztábbnak érződik tőle minden. 
Ha esetleg nagyobb tisztítóhatás-
ra van szükség, töltsünk meg egy 
fémedényt ecettel (fehér- vagy 
almaecettel) és a hidrogén-peroxid-
dal lefújt felületeket csutakoljuk át 
ezzel! Fontos: a hidrogén-peroxidot 
és az ecetet sose keverjük össze egy 
edényben, valamint ne használjunk 
ecetet gránit- és márványfelületeken!

Sütőtisztító
Töltsünk meg egy nagyobb hőálló 
edényt vízzel és tegyük be a sütőbe! 
Melegítsük addig, amíg a keletke-
ző gőz hatására fel nem puhul a 
letapadt zsír. Vegyük ki az edényt, 
hagyjuk lehűlni langyosra a sütőt, 
majd tisztítsuk meg só, szódabi-
karbóna és ecet egyező arányú 
keverékével. 

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:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

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

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

KÖZTISZTASÁGI MUNKATÁRS
munkakörbe munkatársat keres.

Állás megnevezése
• Köztisztasági munkatárs

A leendő munkatárs fő feladatai:
• Hulladékgyűjtő kisteherautó vezetése, 
• Hulladékgyűjtők ürítése 1 fő segéderővel a város 

területén kihelyezett kézi hulladékgyűjtőkből 

A munkakör betöltésének feltétele:
• Precizitás, megbízhatóság
• Önálló munkavégzés
• Jó fizikai erőnlét

Elvárás:
• B kategóriás jogosítvány

A munkavégzés helye:
• Székesfehérvár 

Amit kínálunk:
• Választható Cafeteria elemek

Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal oneletrajz@varos-
gondnoksag.hu e-mail címen tárgyban köztisztasági 
munkatárs– álláspályázat feltüntetésével, vagy személy-
esen a Városgondnokság székhelyén (8000 Szfvár, Szent 
Vendel u. 17. A) lehet.
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lászló-takács krisztina, látrányi Viktória, Vakler lajos

Világtalálkozó, ahol a tánc a közös nyelv
Gondolatok északról, délről, keletről, nyugatról, a határon túlról és itthonról

Kéz a kézben, együtt, egymásért

A néptáncfesztiválon is jó volt fehérvárinak lenni

Lehet a tömeg óriási, de van úgy, hogy két ember csak 
egymást látja A legbátrabbak a kordonon is majdnem átmásztak

Táncot leshetett, aki akart – néhány indiai mozdulat bárkinek jól 
jöhet, akár otthon is

A Besh o droM zenekar hatalmas bulit csinált a táncházban

Az ízélmény sem maradhatott el: a különböző népek jellegzetes ételeit is meg lehetett kóstolni Pillanatkép a múltból: autentikus hangszer, korhű ruha, és máris egy másik világba csöppenünk

Csodálatos, színvonalas produkciókkal kezdődött a jubileumi, XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál. Az 
idei rendezvény újdonságaként a fellépéseknek a Zichy liget adott otthont, amely igazi feszti-
válhelyszínné változott. A sokszínű forgatagban mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy érezték magukat nálunk az idegenből érkező tánccsoportok.
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Ballet Folclorico Tupa Marka – Chile

PANGHAT Performing Arts – India

Az Andok népe mindig önmaga marad

Álomkép a színpadon

A PANGHAT Performing Arts Group India nyugati részéről jött, Ahmedabad városból, amely Gudzsarát államban található. Kiemelten fontosnak 
tartják a hagyományok minél pontosabb megőrzését a zenében, a táncokban és a viseletekben egyaránt. Emellett – ahogy a fehérváriak megta-
pasztalhatták – fontos az is, hogy átadják tudásukat, akár az utca emberének is.

Chaitanya Dave nem kapott „kultúrsokkot”

A chilei Puerto Monttból szárma-
zó Ballet Folclorico Tupa Markát 
2003-ban alapították. Az együttes 
fő küldetése Chile és Latin-Ame-
rika folklórjának megőrzése és 
széles körű megismertetése. Az 
együttest jelenleg húsz táncos és 
hét zenész alkotja, vezetőjük Pablo 
Oyarzo Velásquez. Repertoár-
jukban megtalálhatóak nemcsak 
hazájuk, de kontinensük táncai, 

Gazdagság, szépség, napfényes 
nyugalom – ezt hozták ma-
gukkal a nyugat indiai hagyo-
mányőrző tánccsoport tagjai 
a fehérvári nyár utolsó nagy 
fesztiváljára. Míg a hölgyek 
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dalai, ősi rituáléi és ősi legendái 
egyaránt. Pablo Velásquez kiváló 
alkalomnak tartja a székesfehér-
vári vendégszereplést arra, hogy 
megismertessék a latin-amerikai 
kultúrát Európával. „A mi létünket 
és életünket évszázadok óta átszövik 
a jellegzetes népi motívumok, az ősi 
indián kultúra és a latin-amerikai fol-
klór semmi máshoz nem hasonlítható 
színvilága. Tudni kell, hogy a helyi 

közösségeket ma is erősen befolyá-
solja a kecsua és az ajmara kultúra. 
Így aztán táncaink alapvetően a népi 
vallásosságra épülnek. Jellemző rájuk 
az érzelmi gazdagság, az élénk ünnepi 
ritmusok elevensége és a kivételes 
vitalitás. Maga a chilei népzene az 

alapvető lelki igények kielégítésére 
szolgál. A gitár, a korp, a charango, 
a tambura, a torment és a bandurria 
biztosítja az eredeti hangzást. Az 
együttes számára különleges motivá-
ciót jelent, hogy felléphettünk önöknél 
egy ilyen rangos eseményen.”

finoman siklottak hosszú, hím-
zett ruhájukban, addig a férfiak 
kissé bohém táncukkal tették 
játékossá az előadást. Chaitanya 
Dave, a PANGHAT Performing 
Arts vezetője elmondta, hogy 
nagyon jó érzés volt itt lenni-
ük Fehérváron, ez egy nagyon 
szép hely: „Látszik a városon, 
hogy gazdag múlttal rendelkezik. 
Az emberek is nagyon kedvesek, 

segítőkészek, de azt is hozzá kell 
tenni, hogy a fesztivál rendkívül 
jól szervezett volt, ami szerintem 
fontos. Főként azért, mert teljesen 
más országból jöttünk, más kultú-
rából. Bár tizennégy éve működő 

együttesünknek bőven van feszti-
váltapasztalata, mégis ahhoz, hogy 
jól érezzük magunkat, kell egyfajta 
biztonságérzet, és ez nagyban múlik 
a szervezésen. Európához képest 
India teljesen más kultúrájú állam, 

Magyarország mégsem okoz szá-
munkra <<kultúrsokkot>>, mert ez 
az ország nagyon gazdag kulturális 
értelemben, ráadásul a fesztivál is 
nagyon színes, sok kultúra találko-
zik itt a színpadon.”
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Persatuan Mahasiswa Aktif Seni Táncegyüttes – Malajzia

Folk Song And Dance Ensemble – Lengyelország

Nur Hadiyah Roslee a maláj kultúra csodáit hozta el városunkba

Báj és erő a maláj ünnepen

Gyönyörűséges, színes az élet a lengyel ünnepeken

Alapítása, 2000. óta a PrismaSeni 
Táncegyüttes a malajziai művészet 
és kultúra meghatározó szerep-
lőjévé vált. Csoportjuk kiemelt 
szerepet tölt be a kulturális nevelés 
területén. Az együttes ötven tagból 
áll, akik a számukra otthont adó 
egyetem diákjai. Fő céljuk egy 
olyan fenntartható művészeti ág 

A Királyi Napok Néptáncfeszti-
vál egyik leginkább várt vendége 
az a lengyel együttes volt, akik az 
ősi lengyel népi kultúra és nép-
tánc őrzői, Európa-szerte ismert 
képviselői. A Varsói Közgazdasá-
gi Egyetem néptáncegyüttese mű-
sorában Lengyelország jószerivel 
valamennyi régiójának táncait 
bemutatta. A koreográfiák erede-
tiségéről kiváló tanárok gondos-
kodtak, és természetesen olyan 
tradicionális, kézzel készült 
viseletben léptek színpadra, ami 
a középkortól jellemzi a lengyel 
vidék hétköznapjait és ünnepeit. 

Hódító férfiasság a mozdulatokban

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

ápolása, melynek az önkifejezés, 
a kommunikáció fejlesztése és 
kulturális örökségük megőrzése az 
alapja. Az együttes többek között 
Thaiföldön, Indonéziában, Len-
gyelországban, Ausztráliában és 
Dél-Koreában is népszerűsítette a 
maláj kultúrát. 2015-ben a Királyi 

Napok közönségének is bemutat-
koztak.
Nur Hadiyah Roslee, a csoport 
egyik táncművésze örömmel jött 
Magyarországra: „Együttesünk tizen-

öt éve alakult. Kihívás, ugyanakkor 
nagy öröm számunkra ez a meghívás, 
hiszen így önöknek is meg tudjuk mu-
tatni az ősi tradicionális maláj kultúra 
sokszínűségét. A folkesten megismer-

hették hétköznapjaink és ünnepeink 
ezeréves hagyományait. Azok a 
kosztümök, amiket viseltünk, hitelesen 
mutatják be a maláj nép kötődését az 
eredendőhöz.”
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A csoport változatos műsorát sa-
ját zenekaruk kísérte. Hangsze-
reik a hegedű, a cselló, a fuvola, 
a trombita, a klarinét, a harmoni-
ka és a nagybőgő. Michna Kwaka 
az egyik vezető táncos, aki maga 
is a Varsói Közgazdasági Egyetem 
hallgatója. Számára kiemelten 
fontos minden olyan szereplés, 
ahol be tudják mutatni az ősi 
lengyel kultúrát, s mint mondta, 
a székesfehérvári fellépés szá-
mukra érzelmileg is különleges: 
„Az együttes 2004-ben alakult, több 
mint tízévesek vagyunk. Körülbelül 
száz táncos van a csoportunkban, 

jelentős részük, mint én is, egyetemi 
hallgató. Táncosaink Lengyelor-
szág szinte valamennyi régiójából 
érkeztek, így aztán természetes, 
hogy hozták magukkal a régiójukban 
megszokott táncokat és kultúrát, a 
viseletekkel együtt. Táncaink zöme 
a hagyományos népi játékokra és a 
természetes női-férfi kapcsolatokra, 
a szerelemre épülnek. Táncainkkal 
szeretnénk bemutatni, hogy ha-
zánkban, Lengyelországban milyen 
gyönyörűséges és színes az élet a 
hétköznapokon és az ünnepnapo-

kon. Ezért mindent megteszünk, 
hogy évről évre részt vegyünk olyan 
európai fesztiválokon, ahol bemu-
tathatjuk a tanultakat. Értékőrző 
szerepünket nem adjuk fel. Az 
elmúlt időszakban színpadra léptünk 
Kazahsztánban és Írországban. 
Közép- és Nyugat-Európában már 
ismertek vagyunk, hiszen számtalan 
fesztiválra kaptunk meghívást. Nagy 
öröm számunkra, hogy idén eljö-
hettünk Székesfehérvárra. A város 
nagyon szép, a fesztiválnak pedig 
különleges atmoszférája van.”
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Razdolie Táncegyüttes – Oroszország

Dimitrije Koturović együttes – Szerbia

A kecsesség és dinamika meghódította a fiatalokat is

Alla Volosina célja az orosz táncok megis-
mertetése

Szerbia egész területére jellemző táncait felvonultatta az együttes

Andrija Karaklajić a Dimitrije Koturović 
csoport vezetője

Az Oroszországi Lipeck régióból 
érkezett Razdolie Táncegyüttes 
neve szabadságot jelent. A csopor-
tot 1967-ben alapította a tartomány 
híres táncművésze, Valerij Seljakin. 
Műsorukban az orosz néptánc 

Ha hárman összeállnak az embe-
rek, már kipróbálhatják a kólót, 
ami talán a legtöbbek által ismert 
balkáni tánc. Persze ha több tucat 
ember áll össze, akkor sokkal 
látványosabbá és hangulatosabbá 
válik a körtánc. Az idei feszti-
vál egyik kedves vendége volt a 
Dimitrije Koturović együttes. A 
csoport alapítása óta a szerbek 
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mellett megfigyelhettük más népek 
táncait is. Az együttes megalapítása 
óta számtalan helyen megfordult a 
világban, és mindenütt elkápráz-
tatták a közönséget. A kezdeti idő-
szakban csak oroszországi városok-
ban léptek fel, azóta már számtalan 
nemzetközi fesztiválon arattak 
sikert. A tánccsoport saját zene-
karral rendelkezik, két harmonika 
és egy hegedű biztosítja a hagyo-

mányos orosz dallamokat. Előadá-
sukban elsősorban tradicionális 
orosz táncokat láthattunk, illetve 
olyan hagyományos ünnepnapokon 
játszott műveket, melyek világ-
szerte népszerűek. A táncos blokk 
legnépszerűbb része, minden orosz 
táncok legkifejezőbbje a kalinka. 

Alla Volosina, az együttes vezetője 
székesfehérvári fellépésükről így 
fogalmazott: „Együttesünk szeretné 
méltóképpen képviselni Oroszorszá-
got és másik alapítónkat, Vlagyimir 
Besszonovot is. A Razdoliében öt éves 
korban kezdjük el a munkát a gyerme-
kekkel, hogy aztán a korosztályváltá-

sok során folyamatosan beépítsük őket 
a különböző csoportokba. Szerencsére 
számtalan kiváló tehetséggel dolgoz-
hatunk. Az együttessel nagy figyelmet 
fordítunk arra, hogy az Oroszország-
ban még fellelhető motívumokat ösz-
szegyűjtsük, s ezzel is őrizzük az orosz 
népi tánc hagyományait.”

gazdag folklórjának megőrzésén 
dolgozik. Andrija Karaklajić, az 
együttes vezetője azt is elárulta, 
mintegy ötszázan dolgoznak 
együtt a csoportban: „Belgrádból 
érkeztünk, és 1967-ben jött létre az 
együttesünk. Szerbia egész terü-
letéről vannak tagjaink, és azért 
dolgozunk, hogy kulturális értékein-
ket, hagyományainkat megőrizzük, 

ezekkel mindenkit megismertessünk. 
Mintegy ötszáz tagunk van, saját 
színjátszó csoporttal, kórussal 
és zenekarral is rendelkezünk. A 
csoport több mint húsz különböző 
koreográfiát táncol. Rengeteg kosz-
tümünk is van, szintén Szerbia egész 
területéről. Szerepeltünk már Mad-
ridban, Tripoliban, Bécsben, Athén-
ban és Párizsban is. Az Alba Regia 

együttes sem ismeretlen számunkra, 
hiszen tavaly Marseille-ben együtt 
voltunk. Így ide már nem ismeret-
lenként érkeztünk. A város nagyon 
tetszik, a fesztiválozók fanatizmusa 
lenyűgöző. Nagyon jó érzés olyan 
programon részt venni, ahol az em-
berek ennyire szeretik a néptáncot és 
a folklórt. Elképesztő érzés, amikor 
az embereknek az sem számít, ha 
esik az eső, ők akkor is jönnek és 
részt vesznek a programokon. Imád-
ják ezt a fesztivált és fellépőként 
fantasztikus dolog ezt megtapasz-
talni. Azt hiszem, a Királyi Napok 
egy óriási dolog. Bízom benne, hogy 
továbbra is hosszú évekig éltetik az 
emberek, a város és természetesen a 
szervezők ezt a fesztivált!”
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Winning Dance Troupe – Tajvan

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – Erdély

Yung-Hsun Chi Tajvanból érkezett a feszti-
válra

 A tajvani táncsoport előadásában a diaboló is főszerephez jutott. A diaboló egy zsonglőresz-
köz, eredete a négyezer évvel ezelőtti Kínába nyúlik vissza.

Méltóság a Hargitáról

András Orsolya mosolya szívből jön

Erdély legkeletibb vidékének 
szívében, Csíkszeredában született 
és él a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes. A társulat 1990 óta 
működik hivatásos intézményként, 
mintegy folytatva a hasonló néven 
1970-ban alapított műkedvelő 
társulat munkáját. Mindenkori 
elsődleges céljuk – vallják – a népi 
kultúra feltárása, annak megélése, 
bemutatása, népszerűsítése és átö-
rökítése. Az együttes mindig hiteles 
anyagból felépített folklórműsora-
iban földrajzi helyzetükből adó-
dóan Erdély és főleg a Székelyföld 
szerepel hangsúlyosan, de műsora-
ikban, táncjátékaikban megjelenik 
az egész Kárpát-medence, keleten 
átnyúlva a Kárpátokon a Moldvai 
Csángóságig. Repertoárjukban a 
magyar néptánc kincseit őrzik.
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Sokszínű, izgalmas, dinamikus 
előadásokkal ejtették rabul a 
fesztiválozókat a tajvani Win-
ning Dance Troupe tagjai. A 
paletta színes, hiszen maga a 
kulturális élet is gazdag. Jellem-
zően érvényesülnek a hagyo-
mányos és a modern, a keleti és 
nyugati, a helyi és nemzetközi 
hatások. A tajvani Winning 
Dance Troupe együttes legfőbb 
küldetése a kínai kultúra és a 
kínai táncvilág megismertetése 
világszerte. A csoport számos 
fesztiválon vett részt. Voltak 
például Hong Kongban, Német-
országban és az Egyesült Álla-
mokban is. Harmincan érkeztek 
a Királyi Napokra, köztük volt 
Yung-Hsun Chi is. A fiatalember 
amellett, hogy igen jó táncos, 
látványos egyéni előadásával is 
lenyűgözte a fehérváriakat: dia-
bolójával trükkök egész tárházát 
vonultatta fel.
Hogy mi is az a diaboló? Yung-
Hsun Chitől ezt is megtudtuk: 
„A diaboló egy orsóból áll, amit 
forgatni és dobni lehet egy zsinó-
rral, ami a két, kezünkben lévő 
pálcát köti össze. Nincs bennük 
mozgó alkatrész, a színes gumi-
harangok, a kúpok és középen a 
tengely egy csavarral jól össze 
vannak húzva. A diaboló játék köz-
ben gyorsan forog. Én már tizenegy 
éve igyekszem minden fortélyt 
elsajátítani. Nagyon szeretem, bár 
néha nehezen egyeztethető össze 
magával a tánccal, így egy előadás-

ra nagyon sokat kell gyakorolni, 
hogy a koreográfia tökéletesen 
működjön. A harmincéves együt-
tesünkben mintegy harmincan 
vagyunk. A tagok nagy része több 
mint tíz éve táncol. A legjobban azt 
szeretjük, hogy örömet okozhatunk 
az embereknek, jó érzés látni azt, 
hogy előadásink alatt az emberek 
önfeledtté válnak, tetszik nekik az 
amit csinálunk. Magyarország és 
azon belül ez a város gyönyörű, 
az emberek közvetlenek, nyitottak, 
barátságosak.”
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András Orsolya, a Hargita 
Táncegyüttes vezetője számára 
megtiszteltetés, hogy hazajö-
hettek erre a táncfesztiválra: 
„Szeretném megköszönni a meghí-
vást és azt a szeretetet, ami itthon 
fogadott bennünket. Otthon érezzük 
magunkat. Fontos számunkra, hogy 

a régi magyar hagyományok ne 
vesszenek el, s ezért mi Erdélyben, 
fönt a Hargitán is mindent megte-
szünk – hogy magyarok lehessünk, 
magyarok maradhassunk. Ezt 
képviselni kihívás, de egyben nemes 
feladat is számunkra, ezért mióta 
hivatásosok vagyunk, mindent meg-

teszünk, hogy ezt az elvet hitelesen 
képviseljük. Számunkra az erdélyi 
magyar néptáncok bemutatása szent 
dolog. Az elmúlt években igyekez-
tünk bővíteni repertoárunkat, hogy 
a határon túli magyarság minden 
csoportja megtalálja a rá jellemző 
egykori táncait.”
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Ifjú Szivek Táncszínház – Felvidék

Cirkalom táncegyüttes – Vajdaság

Táncszínházi előadás a Felvidékről

Bartusz Réka elmondta, hogy nagy hangsúlyt 
fektetnek a tehetséggondozásra és az után-
pótlás-nevelésre is

A Cirkalom együttes a határon túli magyar hagyományok ápolója

Savelin Zellei Zsuzsanna a Vajdaságban is 
őrzi magyarságát

Az Ifjú Szivek Táncszínház a Kár-
pát-medencei magyar néptáncmoz-
galom, a szlovákiai magyar kulturális 
élet és táncművészet egyik jelentős 
műhelye. Elgondolkodtató, összetett 
előadással készültek a Királyi Napok 
Nemzetközi Néptáncfesztiválra és 
bizton állíthatjuk, előadásuk sokak 
számára okozott kellemes pillanato-
kat. Láthattuk táncosaikat a felvo-
nuláson, a gálán, a folkesteken és a 
Táncra magyar! program keretében 
is. A repertoár sokszínű, hiszen a tra-
dicionális tánckultúra formanyelvére 
épülő táncszínházi darabok, a tánco-
kat életképszerűen, területek szerint 
bemutató előadások és kimondottan 

A Vajdasági együttesnek közép-
iskolás, egyetemista és dolgozó 
fiatalok a tagjai. Megalakulása óta 
a bácskatopolyai Kodály Zoltán 
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Magyar Művelődési Központ 
népszerűségét öregbítette sikeres 
fellépéseivel. A csoport 2013-ban 
kilencedik alkalommal is megsze-
rezte a „Kiválóan Minősült” címet 
a Martin György Néptáncszövetség 
által szervezett országos minősítő 
versenyen. A Vajdasági Zenei Szö-
vetség fesztiválján 2002-ben arany 
plakettel jutalmazták tevékenysé-
güket. 2003-ban, 2005-ben és 2007-
ben a szegedi Martin Fesztiválon 
Nívódíjat érdemelt ki az együttes. 
A Cirkalom táncegyüttes a 2014-es 
„Fölszállott a páva” című népzenei 

és néptánc tehetségkutató verseny 
néptáncegyüttes kategóriájának 
győztese. Savelin Zellei Zsuzsanna, 
az együttes vezető táncosa számára 
a magyar néptánc és népi kultúra 
megőrzése a legfontosabb. „1986 
óta létezünk. Amire a legbüszkébbek 
vagyunk, hogy amellett, hogy ápoljuk 
őseink kultúráját és a hagyományokat, 

megpróbáljuk ezt továbbadni, hiszen 
tagjaink szerte a Vajdaságban tanítják 
a táncot kisebb településeken és a 
szórvány magyarság körében. Tesszük 
ezt azért, hogy megőrizzük a magyar 
nyelvet és a kultúrát. A csoport nagy 
része már befejezte a Táncművészeti 
Főiskolát, így hitelesen képviseli a 
magyarságot. Sajnos Topolyán nem 

maradt fenn néptánc, viszont a Vajda-
ságban négy olyan települést is isme-
rünk, ahol máig élő hagyománya van. 
Ezeket mi felkutattuk, összegyűjtöttük 
és táncoljuk ma is. Ezek az al-dunai 
székely táncok és a doroszlói táncok, 
melyekkel a Fölszállott a pávában is 
felléptünk, s nagy örömmel hoztunk el 
Székesfehérvárra is.”

az ifjúság számára készült műsorok 
egyaránt szerepelnek benne. Az Ifjú 
Szivek Táncszínház székházában 
működik Pozsony egyetlen magyar 
kőszínháza, mely a város magyar 
kulturális életének jelentős színhe-
lye. Minderről Bartusz Réka, a csapat 
menedzsere mesélt: „Felvidékről, Po-
zsonyból érkeztünk. Kettős jubileumot 
ünnepel az idei évben a csapatunk, 
hiszen hatvanévesek vagyunk, és ti-
zenöt éve professzionális együttesként 
működünk. Kiemelt célunk, hogy ápol-
juk Szlovákia magyarlakta területeinek 

tánc- és zenekultúráját. Munkánk 
során kitüntetett figyelmet kap a szlo-
vákiai magyar hagyományos néptánc 
és népzene színpadi megformálása. A 
tradicionális táncos-zenés formanyelv 
és viselet elgondolkodtató, összetettebb 
jelenségre rámutató előadásainkban 
is megmutatkozik. Ide is egy ilyen 
produkcióval készültünk. Műso-
runk címe: Felföldi levelek, ami egy 
órás, egész estés műsor, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán, Petőfi Sándor, Márai 
Sándor személyes leveleire alapul, de 
bemutatjuk a felvidéki magyarlakta 

területek sokszínűségét viseletben, 
táncban és zenében. Táncszínházunk 
nagyon sokfelé megfordult már. Sok 
meghívást kapunk Szlovákián belül és 
külföldről is. Nemrégiben Olaszország-
ban voltunk, és hazaérkezésünk után 
két nappal később már indultunk is a 
Királyi Napokra. Már első benyomásra 
is nagy különbség van az olaszországi 
fesztivál és a székesfehérvári között. 
Azt kell, hogy mondjam, itt mindent jól 
megszerveztek, gördülékenyen mentek 
a dolgok. Ez egy színvonalasan, jól 
összeállított fesztivál!”
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Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámon

Lezárult a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

Juhász Zsófia

Majoros Róbert

Majoros Andor

Húsz év, 135 együttes, hatvan 
ország, 4500 szereplő – ez a jubi-
leumi mérleg. A XX. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál alkalmából ismét 
Székesfehérvárra látogatott a 
népi kultúra színe-java. A parádés 
felvonulások, a belvárosi táncszi-

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

getek, a nemzetközi folkestek a 
Táncházban, a királyi gyermekját-
szók elmaradhatatlan részei voltak 
a találkozónak, a születésnapi 
fesztiválliget és a Zichy színpad pe-
dig megkoronázta a Királyi Napok 
programsorozatát.
Juhász Zsófia, az Alba Regia Tánc-
egyesület elnöke számára felejthe-

tetlen ez az öt nap, amit a táncosok 
körében tölthetett: „Ez a fesztivál 
nem létezhetne Fehérvár közönsége és 
lakói nélkül. A fesztivál a táncház falai 
közül indult el 1995-ben: még a partne-
ri kapcsolatok alapján folkesteket tar-
tottunk, hogy aztán Botos József álmát 
vele együtt valóra váltsuk. Ő mondta 
ki, hogy ki kell nyitni ezt a találkozót 
Fehérvár közössége felé, hogy ez a 
fesztivál az egész városé lehessen. Az 
első programok 18 esztendeje voltak a 
Városház téren és a Fő utcán. Ahogy 
akkor, ma is arra törekszünk, hogy 
minőséget adjunk. Igyekszünk az egész 
év során, olyan együtteseket választani 

és idecsábítani, akik legalább olyan 
színvonalat képviselnek, mint az Alba 
Regia Néptáncegyüttes.”
Majoros Andor fesztiváligazga-
tóként esztendőről esztendőre 
sokat tesz azért, hogy a rendez-
vényt hagyományaihoz méltóan a 
legrangosabb eseményként tartsák 
számon: „Az augusztus 18-i flashmo-
bot és nyitógálát már megnyugvással 
néztem. A szervezésben egy teljes év 
munkája volt benne. Nyugodt voltam 
azért is, mert előző este minden ven-
dégünk megérkezett. Minden csoport 
professzionális hozzáállást tanúsított, 
egyértelmű, hogy valamennyien feszti-
válkompatibilisek. Számomra megtisz-

teltetés, hogy első számú vezetőként 
gondozhatom ezt a találkozót, de 
persze ha valaki táncosból igazgatóvá 
avanzsál, nem felejtheti el, honnan 
jött és hova tér vissza. Amikor Botos 
József rám testálta ezt a feladatot, 
tudtam, hogy nehéz lesz, de nem meg-
oldhatatlan. Ezért is köszöntem meg 
a fehérvári közönségnek a bizalmat, 
azt, hogy estéről estére megtöltötték a 
találkozó helyszíneit. Az öt nap során 
bebizonyosodott, hogy az idei vá-
lasztásunk művészetileg és emberileg 
is az újításokkal együtt életszerű és 
sikeres volt. Megújult a fesztivál, amit 
jó dolognak tartok, elkerültük idén 
is, hogy rutinból csináljunk bármit, 
az új programelemek és általában 
maga a fesztivál is megkövetelte, hogy 
mindenki tudása legjavát nyújtsa. Úgy 
érzem, sikerült.”
Majoros Róbert, az Alba Regia 
Táncegyüttes művészeti vezető-
je számára a sürgés-forgás már 
természetes: „Ilyenkor az ember óha-
tatlanul is visszagondol arra, honnét 
indultunk. Erősen él bennünk az első 
fesztivál, amikor még mi csináltunk 
mindent az együttes tagjaiként. Annak 
is megvolt a varázsa, de azért úgy 
érzem, hogy az a húsz év, ami eltelt, 
megtette a hatását: tudtunk fejlődni 
és ez a születésnapos találkozó már új 
helyszínekkel és programokkal kitelje-
sedve várta a nézőket. A visszajelzések 
alapján biztos vagyok benne, hogy 
a közönség is így gondolkodik erről. 
Köszönjük mindenkinek!”
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A kispályás futball bázisa Fehérváron mindig adott – akár egy válogatotthoz is

Akkor sem jönnek zavarba, ha rúgni kell a labdát

Országos szövetség alakult

Edzőmeccsek között könnyed csapatépítés

somos zoltáN

somos zoltáN

Ritka ma még, hogy egy sportszövetség szék-
helye ne Budapest, hanem egy vidéki város 
legyen. A kispályás labdarúgás új szövetsége 
ilyen kivétel. Számunkra örömteli, hogy 
Székesfehérváron jött létre.

A kispályás foci talán a legnépsze-
rűbb tömegsport Magyarországon 
(is), a játék, amit gyerekektől 
öregekig baráti társaságok ezrei 
űznek heti rendszerességgel. És 
ennél persze jóval több, hiszen 
városi bajnokságok százai működ-
nek hol szervezett, hol kevésbé 
szervezett keretek között.
Fehérváron két éve az Alba Liga 
égisze alatt zajlik a több évtizedes 
múltra visszatekintő versenyso-
rozat. Mivel az MLSZ által is elis-
mert bajnokságról van szó, nem 
meglepő, hogy az 5+1-es kispályás 
futball országos szövetsége is a 
koronázó városban alakult meg. 
Vállalva a feladatot, hogy a műfaj 
rengeteg képviselőjét megpróbálja 
valamilyen rendszerbe összefogni, 
országos sorozatot létrehozni, a 
tömegbázison erős várat építeni.
„Fehérváron mindig nagyon jó bajnok-
ság zajlott, az utóbbi években kifeje-
zetten az MLSZ útmutatásai alapján. 
Igaz, a nemzetközi szövetség a futsalt 
ismeri el kispályás labdarúgásként, 

Biztató eredményekkel zárult a Fehérvár KC 
legutóbbi három felkészülési mérkőzése. A 
váci Interpress Kupán kétszer győzött, egyszer 
egygólos vereséget szenvedett a csapat. Jövő 
héten már bajnoki rajt!

Ahhoz képest, hogy erősen tartalé-
kos csapattal állt ki Vácon az egysé-
ges, erős Dunaújváros ellen az FKC, 
kiváló meccset játszott, és csak 
balszerencsével kapott ki. Bakó 
Botond egyik felnőtt kapusára sem 
számíthatott, de ez sem okozott 
gondot, mert Szendrey Viktória 
megilletődés nélkül helyettesítette 
Herrt és Sipekit. A 19 éves tehetség 
az újvárosiak után a Siófok és a 
Vác ellen is remekelt.
Nem mellékesen ezt a két csapatot 
simán verte a Fehérvár, ami azért 
is figyelemre méltó, mert vélhe-
tően közvetlen riválisai lesznek a 
bajnokságban. Csak a harmadik, 
Vác elleni találkozón lépett pályára 
az új átlövő, Biljana Bandelier, nem 
játszhatott Emberovics és Kazai 
sem (Tilinger már korábban kidőlt), 
így aztán még biztatóbb, hogy 
egységesen, harcosan és jól játszott 
a csapat. Az előszezon vége felé 
közeledve úgy tűnik, előrébb léphet 
a négy közé jutást minden évben 
megcélzó, és azért az utolsó pillana-
tig harcoló együttes.
Igaz, könnyű dolga ezúttal sem 
lesz. A vezetőedző éppen ezért 
inkább óvatos, mint optimista a 

Fo
tó

: v
id

i.h
u

Fo
tó

: S
om

os
 Zo

ltá
n

de az 5+1-es műfaj legalább ennyire 
népszerű. Ez az egyik oka a szövetség 
megalakulásának.” – mondja Tibor 
Dávid, az Országos Minifutball 
Szövetség néven létrejött szervezet 
elnöke. A fehérvári vállalkozó csa-
pata, a Masterplast hosszú ideje a 
helyi első osztály egyik élmenője, 

akárcsak a Bádogos vagy a Döcös. 
Ezek a csapatok küldtek játékost a 
múlt pénteki, országos válogatóra, 
ahol már a magyar válogatott keret 
kialakítása volt a cél. Mert hogy a 
szövetség megalakulásának másik 
apropója, hogy Magyarország 
meghívást kapott a szeptemberi, 

horvátországi Európa-bajnokságra. 
Ezen pedig erős magyar csapat 
szeretne megjelenni. A szövetség 
szakmai vezetőjének felkért ko-
rábbi NB I-es játékos, Nagy Lajos 
többedmagával figyelte a Csíkvári 
úti műfüves pályán rendezett válo-
gatótorna mezőnyét.
„Azoknak a régióknak, városoknak 
a válogatottjait hívtuk meg, amelyek 
a szakemberek, kívülállók szerint is 
a legerősebbek kispályás labdarúgás-
ban. Nyolc csapat érkezett, tényleg az 
adott területek legjobbjaival. Most egy 
bő keret kialakítása a cél a nemzeti 
csapat számára. A válogatásnál segít-
ségemre van például Fehér Csaba, aki 
nagypályán volt sokszoros válogatott, 
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. 
A későbbiekben a műfaj kedvelőinek, 
az ország rengeteg kispályás csapatá-
nak az összefogása lehet a cél, esetleg 
egy közös kupasorozat megrende-
zése.” – vázolta a perspektívákat 
Nagy Lajos.
Az Európa-bajnokság előtt sok 
lehetőség nem lesz összecsiszolni 
a frissen felálló válogatott játékát, 
hiszen a rövid rendelkezésre álló 
idő alatt csak Románia legjobb-
jaival vív edzőmeccset a csapat. 
Mondjuk az tanulópénznek 
is megfelel, mert a románok a 
kispályás foci ötszörös Európa-baj-
nokai…

közelgő bajnoki rajt előtt: „Fontos 
egy női csapatnál, hogy győzelmekkel 
szerezzenek önbizalmat a játékosok, 
és az ellenfeleknek is tudjunk üzenni, 
hogy számolni kell velünk. A játék-
kal helyenként elégedett voltam, de 
még mindenképpen gyorsulnunk 
kell. Összességében elmondhatjuk, 
jó úton járunk, de sosem tudható, az 
edzőmeccsek eredményei mennyire 
mérvadóak.” – mondta Bakó Botond 
kedden, a csapat vidám különprog-
ramja közben. A lábbal játszott 
foot-biliárd fortélyaival ismerked-
tek a lányok egy nadapi panzió 
különtermében. Az itteni remek 
hangulatú csaták tovább erősít-
hették a csapategységet, amellyel 
szemmel láthatóan amúgy sincs 
gond az FKC-nál. „Megérdemlik a ki-
kapcsolódást, ráadásul a csapatszellem 
szempontjából is jók az ilyen progra-
mok.” – mosolygott a vezetőedző. „A 
kohéziónak, egységnek legalább akkora 
szerepe van egy csapat teljesítményé-
ben, mint az egyéni képességeknek, 
szerencsére ilyen szempontból is jó 
együttes vagyunk.”
Ebben a sportágban is jónak bizo-
nyult Tápai Szabina, aki remekül 
illeszkedett vissza korábbi csapa-
tába, ráadásul a másodosztályból 
érkezve sem küzd „átállási problé-
mával”: „Kicsit tartottam tőle, hogy 
elszoktam a nagyobb terheléstől és az 
intenzív tempótól, de szerencsére úgy 
tűnik, nincs probléma ezzel.” – mond-
ta az edzőmeccseken rendre ered-
ményesen játszó irányító-átlövő.

A Fehérvár KC csütörtökön kétszer 
is megmérkőzik az osztrák rekord-
bajnok Hypo együttesével, ez már 
valóban a végső főpróba lesz. Mert 
jövő szerdán kezdődik a bajnok-
ság, azonnal az egyik legnagyobb 
feladattal, a Győr elleni hazai 
rangadóval. Amelyen természe-
tesen nem a mieink lesznek az 
esélyesek, ami nem jelenti azt, 
hogy ne akarnának meglepetést 

szerezni: „Aki sportol, mindig szeret-
né legyőzni, meglepni az erősebbet, mi 
is álmodhatunk róla. Egy biztos, azon 
a mérkőzésen nekünk semmi veszíteni 
valónk nem lesz, nagyon nyugodtan 
játszhatunk a Győr ellen.” – adott 
előrejelzést Bakó Botond.
Ha nem ez lenne a szezon első 
tétmeccse, akkor is azt írnánk: ér-
demes kilátogatni szeptember 2-án 
a Köfém-csarnokba!
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Egy kvóta a lovaspályán maradt
Demeter Bencével kibabrált egy elavult, rossz szabály

Kovács Sacinak, a Volán öttusázójának már nem okoz gondot az olimpiai kvóta megszerzése, az 
úszás után legerősebb száma a kombináció

NémetH zoltáN

somos zoltáN

Egyetlen éremmel fejezte be a Bath városában 
rendezett öttusa Európa-bajnokságot a magyar 
küldöttség: a férfi váltók versenyében egy 
fiatal fehérvári duó szállított hazánknak egy 
ezüstérmet. Demeter Bence egy elavult és 
egyértelműen rossz szabály miatt utolsó lett, 
de a bónusz nem maradt el: Kovács Saroltának 
ugyan nem ez volt élete legjobb versenye, 
mégis úgy térhetett haza Angliából, hogy 
kvalifikálta magát a 2016-os riói olimpiára.

Ahogy arról legutóbbi lapszámunk-
ban beszámoltunk, a Harangozó 
Bence-Málits István összetételű 
Volános duó ezüstérmet nyert a 
férfi váltók versenyében. Sajnos a 
folytatás már kevésbé alakult jól, 
főleg Demeter Bence számára. A 
Volán kiválósága remek formá-
ban érkezett Angliába, a sikeres 
selejtező után a férfi döntőben is 
jól kezdett. A vívás és az úszás 
után az összetett negyedik helyén 
állt, a lovaglás azonban rendkívül 
balszerencsésen alakult. Demeter 
Bence lova – amely a többihez 
hasonlóan az első körben már 
végigment a pályán – a bemelegítő 
területen megsérült, a magyar öttu-
sázót leszállították róla, és az egyik 
versenybíró új lovat sorsoltatott 
vele. A szabály szerint azonban, ha 
a lovas felszáll a lóra a bemelegítő-
ben, már nincs lehetőség a cserére. 
Vagyis szabálytalan volt, hogy új lo-
vat kapott, ugyanakkor sérült lóval 
sem teljesíthette a pályát. A szabály 
több, mint érdekes, hiszen minden-
képpen a vétlen versenyzőt sújtja, 
így is, úgy is nulla ponttal zárja a 
tusát. A magyar küldöttség ugyan 
óvott, de a beadványt elutasították, 
Demeter Bence végül a 32. lett.
„Az idei évem eddig nem úgy sikerült, 
ahogy terveztem, mindenképpen többet 
vártam magamtól. Ennek megfelelően 
készültem a kontinensbajnokságra, 
sikerült úgy odaállnom, hogy koncent-
ráltan versenyezzek. Jól ment a vívás 
és az úszás is, minden adott volt ahhoz, 
hogy a verseny úgy sikerüljön, ahogy 
szerettem volna. Aztán jött ez az eset a 
lovaglás előtt... Nagyon nehezen éltem 
meg. A szabálykönyv kimondja, ha a 
versenyző felült a lóra, akkor azzal a 
lóval kell teljesíteni a pályát, de ha lesé-
rül a ló, akkor le kell szállni, vagyis ez 
azt jelenti, semmiképpen nem mehetek 
végig a pályán. Az egyik versenybíró 
– szerintem nagyon jóhiszeműen – 
adott egy másik lovat, mellyel gyorsan 
bemelegítettem, de amikor épp indultam 
volna a pályára, szóltak, hogy kizártak 
a számból, mert a szabály ezt írja elő. 
Eléggé megtört a dolog, benne volt a 
napban egy érem, de egy jó lovaglással 
az olimpiai kvóta mindenképp meglett 
volna!” – elevenítette fel a pokoli per-
cek történéseit a Volán versenyzője.
A kétségkívül rossz és változtatásra 
megérett szabály szerencsére még 
nem vetett véget Demeter Bence 
olimpiai reményeinek, a 2016-os 
versenyeken még kvalifikálhatja 
magát a riói játékokra.
„Jövőre lesz még hat verseny, négy 
Világkupa-forduló, azok döntője és a 
világbajnokság. A vb-n az első három 
hely jelent kvótát, illetve a világrang-

 Egy különös kincs

Az aranynál drágább, mert 
nélküle nem is lesz arany – mi 
az? Élsportolók négyévente 
kapásból vágják rá: olimpiai 
kvóta! És valóban, a bölcsek 
kövénél nagyobb becsben tar-
tott, felbecsülhetetlen jelentő-
ségű kincs ez. Némi pátosszal: 
a halhatatlanság esélye. Mert 
aki ott lehet az olimpián, annak 
esélye lesz bekerülni a történe-
lembe, főleg egy olyan ország-
ban, ahol a sportdicsőséget 
hajlamos kizárólag ötkarikás 
éremben mérni a közvélemény. 
Éremben? Lehetőleg arany-
ban… Hát, ezért az aranycsiná-
lás legelső kelléke ez a bizonyos 
megfoghatatlan valami, egy 
statisztikai rovat vagy strigula: 
az olimpiai kvóta.
Persze más miatt is különös 
kincs ez.  Mint a mesebeli 
okos lány ajándéka, „van is, 
de nincs is”. Hiszen nagyon 
sok sportágban aki megszerzi, 
még nem tudhatja, magának 
szerezte-e. Vagy az ország 
másik kiválósága él majd 
az eséllyel. De aki magának 
szerezte, az sem biztos, hogy 
élhet vele. Vegyük azt a két 
fehérvári sportolót, aki elvileg 
rendelkezik már e csodás kincs-
csel. A szomszéd hasábokon 
olvasható, miféle bizarr módon 
jutott hozzá Kovács Sarolta, 
aki a világbajnokságon jó 
volt, de nem elég jó a kvótá-
hoz, az Európa-bajnokságon 
meg nem is volt jó – erre fel 
kiderült, a vébén mégis elég jó 
volt, mert mások már túl jók 
voltak… Nem csodálom, ha 
nehéz követni. Saci kvótája 
automatikusan még nem ér 
neki olimpiai részvételt, hiszen 
elvileg három-négy magyar öt-
tusázó is szerezhet, miközben 
az olimpián csak kettő indul-
hat. Ám a nem túl erős magyar 
női öttusában valójában nincs 
két, a Volán kiválóságánál jobb 
rivális. (Legyünk őszinték, 
nemzetközi szintű felnőtt ver-
senyző sincs háromnál több…) 
Így vagy úgy, ő az a sportoló, 
aki nyugodtan nézegetheti a 
riói útikalauzt, a kvóta, mint 
egy későbbi csoda szükséges 
feltétele, már a zsebében lapul. 
Sebestyén Dalma is birtokolja 
már a kincset. A Hullám 
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úszóreménysége azonban 
olyan sportágban villog, 
ahol finoman szólva több a 
magyar klasszis, mint öttusá-
ban. Bizonytalan, az olimpiai 
kvóta (esetében: szintidő) ér-e 
számára részvételt is. Vagy 
lesz nála két jobb magyar, és 
egyéb fiatalokkal együtt neki a 
szemlélődés marad. Miközben 
esetleg Eric Moussambani va-
lamelyik leszármazottja éppen 
belefulladni készül egy riói 
medencébe…
Hiszen a kvóta nem mindenhol 
kincs. Van, ahol jár.
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listáról lehet még kvalifikálni, onnan 
szerintem 12-15 hely szerezhető meg. 
Mindenképpen megnyugvást ad, hogy 
nem kell még lemondanom az olimpiai 
szereplésről, de az biztos: ez a mostani 
óriási esély volt, hogy megváltsam a 
repülőjegyet Brazíliába!”
A hölgyek versenyében az Alba 
Öttusa SE-t képviselő Alekszejev 
Tamara 30. lett, de Kovács Saroltá-
nak sem jött ki a lépés, az úszást 
ugyan a negyedik helyen zárta, ám 
a többi tusában elmaradt legjobbja-
itól. Így végül a 25. helyen zárt.
„Úgy készültem, hogy az élmezőny-
ben szeretnék végezni, jó formában is 
éreztem magam az Európa-bajnokság 
előtt. Az úszás jól sikerült, a vívásban 
azonban bennmaradt jó néhány tus. 
Ennél én sokkal jobban is tudok vívni, 
amit például a világbajnokságon is 
bemutattam. A lovaglást a 13. helyről 
kezdtem, de sajnos ez a szám sem sike-
rült, sok verőhibám volt, ez pedig már 
nem fért bele egy jó helyezés elérésébe. 
Az biztos, hogy ebből a versenyből kell 
és lehet is tanulni, a tapasztalatokat 
pedig fel lehet használni az olimpiai 
felkészülés során!”
Igen, az olimpiai felkészülés során, 
ugyanis a 25. hely ellenére Saci 
úgy térhetett haza, hogy a zse-
bében lapult a 2016-os riói játé-
kokra szóló indulási jog. Az Eb-n 
nemenként nyolc kvótát osztottak 
ki, s az itt kiharcolt kvalifikációt 
tartotta meg az is, aki előzőleg, 

a vb-n kiosztott három kvótából 
már szerzett. A Berlinben győztes 
német Schöneborn ezúttal is olyan 
helyen végzett, mely ismét olimpiai 
részvételt ért, így a vb-s kvótája 
felszabadult. A világbajnokságon 
a második helyezett kínai Csen 
Csien és a harmadik brazil Yane 
Marques szintén kvalifikálta 
magát a saját kontinensén, így a 
világbajnokságon negyedik orosz 
Donata Rimsaite, illetve ötödik brit 
Samantha Murray kapta meg kvó-
tájukat, Schöneborné pedig Kovács 
Sacié lett.
„Eléggé felemás érzések kavarognak 
bennem. Az olimpiai kvótának nagyon 
örülök, de ezt nem a mostani szereplé-
sem miatt, hanem a világbajnokságon 
nyújtott teljesítményem miatt kaptam 
meg. Az alap célkitűzés a kvótaszer-
zés volt, de szerettem volna sokkal 
szebben befejezni a versenyszezont, 
nem egy ilyen eredménnyel. A jövő 
évet tekintve nagyon sok mindenben 
kell javulnom. A kvóta az első lépés a 
riói olimpia felé, de még nagyon sok a 
teendő addig. Most lesz egy kis szünet, 
majd szeptember végén kezdjük meg a 
felkészülést, az a munka már a 2016-os 
olimpiának szól” – árulta el érzéseit 
Kovács Sarolta.
Az Európa-bajnokság után most 
a pihenés következik a Volános 
öttusázóknak, akik szeptember 
végén kezdik meg a felkészülést a 
következő versenyszezonra.
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Az U20-as válogatott Filipovics Márkó (balra) a jövő embere lehet az Albánál, a jelenlegi 
egyik legjobb magyar játékosnak számító Lóránt Péter (jobbra) azonban már a jelen gárdáját 
vezetheti sikerre

Ütős csapat lehet
NémetH zoltáN

Egyre markánsabban alakul a TLI-Alba Fehér-
vár következő szezonbeli kerete. A napokban 
két meghatározónak szánt játékos is aláírta 
szerződését, közülük Lóránt Péter lehet az, 
akivel igazán komoly pillérként lehet számolni 
a legutóbbi pontvadászat kudarca után újjá-
alakuló gárdában. 

Markovics Luka és az U20-as válo-
gatottal a nyár elején Fehérváron 
remeklő Filipovics Márkó után az 
első légiós neve is ismerté vált, az 
Alba ugyanis szerződtette a Baylor 
University frissen végzett irányí-
tóját, Kenny Cheryt. Ahogy Dávid 
Kornél sportigazgató fogalmazott, 
a kanadai klasszikus irányítóeré-
nyeket csillogtat, remekül szolgál-
ja ki társait, és külső dobásai is 
veszélyesek. Ráadásul az átlagnál 
több faultot gyűjtenek róla az 
ellenfél játékosai.
Kenny Chery ezzel együtt sem ne-
vezhető a hét csúcsigazolásának, 
ez a cím Lóránt Pétert illeti meg. 
A korábban Belgiumban, Spa-
nyolországban és Olaszországban 
légióskodó, legutóbb Szolnokon 
szereplő válogatott center kétéves 
szerződésre kanyarította oda a 
nevét.
„Szép és merész jövőképet festett fel 
elém a klub vezetése, ami nagyon 
megtetszett. Azonban a jelenben kell 
élnünk, ahhoz, hogy majdan sikeresek 
legyünk, nekünk, játékosoknak most 
kell sokat dolgoznunk. Ezzel nem is 
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Kovács Zoltán (középen) első igazolásai: Pölöskei Zsolt és Kovácsik Ádám

Erősítene még az új sportigazgató
somos zoltáN

A csütörtök esti, Lech Poznań elleni visszavágó után 
könnyen lehet, hogy már csak a hazai porondra kell 
koncentrálnia a Videotonnak. A feladat itt sem kicsi, 
mert rettenetesen beragadt a bajnoki rajtnál a bajnok-
csapat. Kovács Zoltán, a frissen kinevezett sportigazgató 
szerint így is el kell érni a nemzetközi kupaindulást. 

Ha egy csapat, amely az előző idényben 
messze a legtöbb gólt rúgta, az új szezon-
ban hat forduló alatt csak négyszer talál 
be az ellenfelek kapujába, akkor nem 
meglepő, hogy a csatársor megerősítése 
napirenden van. A Videoton múlt hét 
elején kinevezett sportigazgatója, a Bur-
csa Győzőt váltó Kovács Zoltán szerdai, 
első hivatalos sajtótájékoztatóján el is 
mondta, most a keret megerősítése élvez 
prioritást a számos tennivaló között.
„Továbbra is a Vidinek van az egyik legerő-
sebb állománya itthon, de nincs olyan erős 
csapat, amit ne lehetne még tovább javítani. 
Most ez a legfontosabb, hiszen jövő hétfőn 
lejár az átigazolási időszak. Azon dolgozunk, 
hogy elsősorban csatárt szerződtessünk még. 
Olyat, akiben benne van, hogy sok góllal se-
gíti a csapatot, persze tudjuk, garancia nincs 
semmire. Szabad kezet kaptam, most nincs 
is idő hosszas konzultációkra, gyorsan kell 
dönteni.” – nyilatkozta a sportvezető.
Utalva a felelősségre is, amely kétségtele-
nül nagy, hiszen a borzalmas szezonrajt 
(hat bajnokin öt vereség) és a vezéráldo-
zatok (Burcsa mellett Bernard Casoni tá-
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lesz baj, Dzunics mester személyében 
olyan edzőnk van, aki megköveteli 
a munkát. Ezt már a válogatottnál 
együtt töltött időszakban megtapasz-
taltam. Várom a szezon kezdetét, 
bízom benne, hogy eredményesek 
leszünk. Két éve tértem haza Olasz-
országból, már akkor is tárgyaltunk, 
örülök, hogy most sikerült megálla-
podnunk. Komoly klubhoz írtam alá, 
amelynek a tavalyi éve nem sikerült. 
Minden egyesületnél akad ilyen idő-
szak. Remélem, egy nagyon szép kor-
szak kezdődik a közreműködésemmel. 
A körülmények rendkívül jók, profi 

Az erősítések természetesen még 
nem fejeződtek be, a kiszemelt 
légiósokkal folyamatosan tárgyal a 
klub. Dzunics Braniszlav szeretné, 
ha augusztus végén már a teljes 
keret együtt gyakorolna és kezde-
né meg a felkészülési mérkőzések 
sorát.

A Rieker Komarno ellen 
kezd az Alba

Kialakult a felkészülési meccsek 
menetrendje, a csapat első alkalom-
mal szeptember 2-án lép parkettre 
a Rieker Komarno ellen. Később 
Nagyváradon és Szombathelyen is 
játszik egy tornán a gárda, mely 
szeptember 24-25-én már házigaz-
dája lesz egy felkészülési kupának, 
melyen a Szeged és a Kecskemét 
mellett az MZT Skopje is pályára lép. 
A bajnokság főpróbájára 29-én kerül 
sor, ekkor  a Kaposvár vendége lesz 
Dzunics csapata.

Menetrend 

2015. szeptember 2. szerda,   18:00   TLI-Alba Fehérvár – MBK Rieker Komárno
2015. szeptember 5. szombat, 18:00  TLI-Alba Fehérvár – MBK Rieker Komárno
2015. szeptember 11 - 13.  Nemzetközi felkészülési torna, Nagyvárad
2015. szeptember 18-19.    Horváth Zoltán-emléktorna, Szombathely
2015. szeptember 24–25.    Nemzetközi felkészülési torna, Székesfehérvár
2015. szeptember 24. csütörtök,  17:00    Naturtex-SZTE Szedeák – MZT Skopje (Elődöntő 1.)
2015. szeptember 24. csütörtök,  19:15    TLI-Alba Fehérvár – KTE-Duna Aszfalt (Elődöntő 2.)
2015. szeptember 25. péntek,      17:00    Elődöntő 1. vesztes – Elődöntő 2. vesztes
2015. szeptember 25. péntek,      19:15    Elődöntő 1. győztes – Elődöntő 2. győztes
2015. szeptember 29. kedd, 18:00  Kaposvári KK – TLI-Alba Fehérvár

klubhoz igazoltam!” – foglalta össze 
első benyomásait Lóránt Péter.

vozása) után további presztízsveszteséget 
nem bír el a klub. Kovácsnak nem idegen 
a feladat, volt már vezető Újpesten és 
Diósgyőrben is, sok játékossal és edzővel 
tárgyalt és dolgozott együtt. A Vidinél 
is ezzel kell kezdenie, mert nemcsak 
csatárt, trénert is szerződtetni kell.
„Pető Tamás jól nyúlt a csapathoz, meg is 
érdemli a lehetőséget, de esetében a pro-licensz 
hiánya akadálya a hosszú távú munkának. 

Márpedig most hosszabb időre rendezni kell 
az edzőkérdést is. Van egy lista a jelöltekkel, 
nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, 
amikor kiválasztjuk a megfelelő embert. Olyan 
edző kell, akit elfogadnak a játékosok, hiszen 
mindenki akkor tud jól teljesíteni, ha jól érzi 
magát munka közben.” – mondta Kovács, 
nem tagadva, hogy az alkalmasnak tartott 
jelöltek listáján ott van a Vidi bajnokcsa-
patának mestere, Joan Carrillo is…

Ami pedig a csatárkérdést illeti, a vérbeli 
góllövő alighanem a határokon túlról 
érkezik, bár jelenleg egyetlen légiós hely 
van csak a csapat keretében. Igaz, meg-
válhatnak játékosoktól, és akkor jöhetnek 
mások. Például az újpesti Asmir Suljić, 
akiről Kovács annyit mondott: mivel az 
egyik legjobb játékos Magyarországon, 
rosszul végezné a munkáját egy sportve-
zető, ha nem akarná megszerezni…
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. augusztus 29-től szeptember 4-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 8. 29. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Baji Balázs
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Szakál Antal
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: 
Kaufer Tamás

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Szabó Tibor
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 53-54. rész (12)  
16:30 Balatoni utazás 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	13.	rész.

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Herczog Edit

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	
19:50	Trópusi	hőség	–	

Kétszeresen halott 
– am. sorozat (12)  

20:50 XX. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 

 A 2015-ös Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
zárógálájának 
közvetítése	felvételről	

23:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:30 Képes hírek

2015. 8. 30. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Herczog Edit
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás. Vendég: Baji Balázs 
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek: Szakál Antal
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

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

archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 55-56. rész (12)  
16:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő	
filmsorozat.	14.	rész.

 17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Palkovics	Lajos
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	Hitünk	és	életünk
19:50	Trópusi	hőség	–	Egy	

dalért – am. sorozat (12) 
20:50 Székesfehérvári 

Királyi	Napok
	 Benne:	Fény	utca	

megnyitó,	Koronázási	
szertartás,	Zichy	színpadi	
esti koncertek, Koronázási 

 Ünnepi Játékok
22:30	 FehérVászon	–	filmes	magazin
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek

2015. 8. 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 Kéklámpások - ismétlés
11:15  A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Palkovics	Lajos

17:00 Kéklámpások - ismétlés
17:30  Köztér – ismétlés
17:50  Napi színes
18:00  Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Horváth Hella

18:30  A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45  Agrárinfó 
20:15  Hírek
20:20 Videoton – DVSC 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 9. 1. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek  – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából 
11:40 Képes hírek  – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Horváth Hella

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

Lajos.	Vendég:	
Heiter Dávid

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45 Paletta – kulturális 
magazin

20:15 Hírek
20:20 Fehérvári Kultúrkorzó 

2015
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek  – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 9. 2. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek  – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40  Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Heiter Dávid

17:00  Paletta – ismétlés 
17:30  Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes 
18:00 Hírek  hírei
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Demeter	Zsófia
18:30  A Fehérvár TV 

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

sportmagazin
20:15 Hírek 
20:20 Székesfehérvári 

Királyi	Napok
	 Benne:	Zichy	színpadi	

esti koncertek 1-2. rész
21:10 Alba Regia Feszt
21:50 Napi színes – ismétlés 

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek  – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 9. 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 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	
Vendég:	Demeter	Zsófia

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés 

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

Vendég:	Radetzky	Jenőné
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 
19:45	 Együtt-	magazin
20:15 Hírek 
20:20	Fehérvár	KC	–	Győr
	 Kézilabda-mérkőzés	

közvetítése	felvételről
21:40	 Nyári	színház:	

Balfácánt vacsorára!
	 Nyári	zenés	színház	a	

Pelikán udvarban.
21:55 Napi színes - ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.

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

2015. 9. 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! – ism.
10:45	 Együtt	–	ismétlés	
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából 
11:40 Képes hírek  – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Radetzky	Jenőné

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából 

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

magazin
20:15 Hírek 
20:20 Fehérvár Szépe 2015
 13. alkalommal rendezik 

meg városunkban a 
Fehérvár Szépe – Fejér 
Megyei	Hírlap	Királynője	
szépségversenyt.

22:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 29. 20:50 XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál. A 2015-ös Nemzetközi Néptáncfesztivál zárógálájának közvetítése felvételről.


