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Újabb fejlesztésekről döntöttek

A képviselők arról is döntöttek, hogy a fehérvári diáksportot az idei tanévben összesen tizenöt 
millió forinttal támogatja a város

Bácskai GerGely

Választókerületi
programok

Elindították a Liget sor teljes felújításának 
közbeszerzési eljárását és a jogerős építési 
engedéllyel rendelkező, a Sóstó vízutánpót-
lását biztosító nyomóvezeték megépítésére 
és a mederkotrásra vonatkozó közbeszerzést a 
szeptember 9-i közgyűlésen.

A Sóstó Természetvédelmi Terüle-
ten a mederkotrásra és a vízután- 
pótlásra írta ki a kivitelezési köz-
beszerzést a képviselő-testület. A 

Östör Annamária 
fogadóórája

Östör Annamária önkormányzati 
képviselő szeptember 19-én, hétfőn 
16 és 18 óra között tart fogadóórát a 
12. számú választókörzet lakóinak 
Öreghegyen, a Kassai út 43. szám 
alatti képviselői irodájában.

Kovács Béla Sándor 
elérhetőségei

Kovács Béla Sándor önkormányzati 
képviselőt – bár nem tart rendsze-
res fogadóórát – munkanapokon 
telefonon és e-mail-ben elérhetik a 
2. számú választókörzetben élők. 
Telefonszám: 20 224 2194, e-mail: 
kovacs.bela.sandor@fehervar.hu. 
Az önkormányzati képviselőtől 
a fenti elérhetőségek mellett 
előzetesen egyeztetett időpontban 
személyes találkozót is kérhetnek a 
körzetbeli lakosok.
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Huszonöt éve barátságban Kemi delegációja Fehérváron

Az ünnepségen a kapcsolat megerősítését deklaráló dokumentumot is aláírták Jövőre lesz hatvanéves a testvérvárosi kapcsolat Kemi és Székesfehérvár között

Gáspár péter Gáspár péter

Közös ünnepséget szervezett Székesfehérvár 
és Schwäbisch Gmünd a két város együttműkö-
désekben gazdag kapcsolatának huszonötödik 
évfordulója alkalmából a Hiemer-házban.

„Más történelmi korszak volt az: 
néhány hónappal voltunk a rendszer-
váltás után, így kiemelkedő jelentőségű 
volt ez a baráti kapcsolat. A testvér-
városi kapcsolat megkötése 1991-ben 
egyfajta kilátást is jelentett Európára 
és baráti kéznyújtás volt mindkét 
oldalról a másik irányába.” – emelte 
ki Székesfehérvár polgármestere, 
aki szerint a dokumentum aláírása 
önmagában kevés lett volna ahhoz, 
hogy ma huszonöt éves kapcsolat-

A Székesfehérvár finn testvérvárosából, Kemi-
ből érkezett delegáció tagjaival találkozott 
vasárnap a polgármester.

A találkozón Cser-Palkovics András 
köszönetet mondott azért a kelle-
mes fogadtatásért, amit júliusban 
élhetett át Kemiben a fehérvári 
delegáció. A polgármester kiemel-
te, régi barátság van a két város 
között, amit fontos időről időre 
megerősíteni.
Matti Päkkilä, Kemi városi közgyű-
lésének elnöke a delegáció nevében 
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program öt munkarészre tagolható, 
az első rész a tómeder helyreállítása 
a mederkotrással és a tájépítészeti 
munkákkal, a második rész pedig a 
vízpótlás biztosítása a Basa-árokból.
A Brassói utca víz- és szennyvíz-
vezetékének felújítására és cseré-
jére is megindult a közbeszerzési 
eljárás. Az utcában jelenleg azbeszt-
cement vízvezeték van, azonban az 
útburkolat felújítása előtt ésszerű 
kicserélni a már öreg közműveket. 
A Liget sor teljes felújításáról is 

határozott a közgyűlés: az út teljes 
felújítása mellett a meglévő csapa-
dékcsatornák átépítését, parkolók 
építését is tartalmazza a fejlesz-
tés. Mindkét oldalon felújítják a 
járdákat, kerékpársávok is épülnek 
az úton, továbbá a Liget sor és a 
Szedres köz kereszteződésében egy 
új körforgalmi csomópont épül. 
Mindez teljes egészében európai 
uniós forrásból.
Támogatta a testület a Szent 
István-kultusz Rómában jelenleg 
is fellelhető értékeit bemutató 
kisfilm és az ahhoz kapcsolódó 
kiállítás megvalósítását. A Va-
tikáni Múzeum dísztermeinek 
Szent István-ábrázolásai mellett 
a Lateráni Szent János-bazilika 
Szent István-domborművét, az első 
királyunk által Rómában alapított 
Magyar Zarándokház emlékeit és a 
Szent Péter-bazilika altemplomához 
kapcsolódó Magyarok Nagyasszo-
nya-kápolnát is bemutatja a kisfilm, 
melynek alkotója Vakler Lajos, a Fe-
hérvár Médiacentrum szerkesztője.
Korábban már kifejezte szándékát 
Székesfehérvár, hogy részt szeretne 
venni a 2024-es olimpiai és paralim-
piai játékok megrendezésében, most 
azonban arról is döntöttek, hogy 
ha elnyeri Magyarország a rendezés 
jogát, akkor Székesfehérváron a 
labdarúgás selejtező mérkőzéseinek 
adna helyet a Sóstói Stadion.

ról beszélhessünk. „Mindez annak 
köszönhető, hogy sikerült tartalommal 
is megtölteni ezt az együttműködést 
például az oktatás és a kultúra terü-
letén, a legnagyobb köszönet viszont 
annak a baráti körnek jár, akik mind 
Németországban, mind pedig Magyar-
országon ápolták ezt a kapcsolatot a 
hétköznapokban.” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András.
Julius Mihm, Schwäbisch Gmünd 
alpolgármestere kiemelte, hogy 
rengeteg szinten épült kapcsolat 
a két város között, többek között 
gimnazisták, szakmunkások, 
mentősök, pékek, zenei egyesüle-
tek, kórusok, művészeti műhelyek 
utaznak egymáshoz tapasztalat-
cserére.

köszönetet mondott a vendéglátá-
sért és az élményekért, amiben a 
Lecsófőző Vigasságon és a bör-
göndi légi parádén volt részük. 
Elmondta, hogy jövőre hatvanéves 
lesz a két város közötti barátság, 
ami jelentős időszak mindkét város 
életében. Reményét fejezte ki, 
hogy a következő hatvan évben is 
folytatódik ez a szoros kapcsolat. A 
látogatás alkalmával a finn dele-
gáció újabb meghívást tolmácsolt 
Székesfehérvár önkormányzatának 
abból az alkalomból, hogy jövőre 
fennállásának századik évforduló-
ját ünnepli a Finn Köztársaság.
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Megszépül 
a Salétrom utca

samu miklós

Elkezdődött a Salétrom utcai közösségi tér kialakítása. 
A három ütemre bontott beruházás több mint százmillió 
forintból valósul meg, ennek köszönhetően szép és im-
pozáns környezet fogadja majd a városrészben élőket.

„A korszerűsítés időszerű, hiszen az 1970-es 
évek óta csak kisebb felújítások történtek a 
Salétrom utcában. Most, 2016-ban végre elin-
dulhat a beruházás, így 2018-ban szép és im-
pozáns környezet fogadja majd az itt élőket. 
Első ízben a közműcserék miatt jelentősen 
elhasználódott burkolat felújítását végzik el 
a szakemberek, majd a következő évben a 
Németh László Általános Iskola előtti tér is 
megszépül. Úgy alakítjuk ki a közterületet, 
hogy az az itt lakók számára közösségi tér-
ként is funkcionáljon: játszóteret, egy fitnesz- 
vagy KRESZ-parkot is tervezünk, emellett a 
zöld szigeteket is kicseréljük.” – mondta el 
lapunknak Molnár Tamás képviselő. A 
fejlesztés első lépéseként a József Attila 
utca 2. és a Németh László Általános 
Iskola közti szakasz újul meg.
Nyitrai Jenő, a kivitelező cég ügyvezetője 
hozzátette: az egész Salétrom utca új, zaj-
mentes térkőburkolatot kap. A felbontott 
betont egy korszerű eljárás segítéségével 
újra felhasználják. Új körpadot és moder-
nebb támfalakat alakítanak ki, melyekre 
padokat is felszerelnek, emellett a 
vízelvezetést is megoldják. A munkála-
tokat szerdán elkezdték, és ötven nap áll 
rendelkezésükre, hogy befejezzék az első 
ütem megvalósítását.

Új nemzedék újratöltve

Az alpolgármester átadta egy középkori metszet másolatát Székesfehérvárról, mely a város és 
a partnerei közötti kapcsolatot jelképezi

Gáspár péter

Szeptember 9-én, pénteken adták át az Új Nem-
zedék Székesfehérvári Közösségi Terét, amely a 
fiatalok találkozási pontjaként működik ezentúl. 
A Kossuth utca 7. szám alatt lévő helyiség mé-
retéből adódóan kiválóan alkalmas lesz szakmai 
napok, fórumok, tréningek megtartására is a 
tervezett klubfoglalkozások mellett, így nemcsak 
az ötletek bölcsője, hanem a megvalósítás 
helyszíne is lehet.

Mészáros Attila alpolgármester 
a megnyitón elmondta, hogy egy 
olyan városban, ahol húszezer diák 
jár a közoktatási intézményekbe, 
és ahol az egyetemi felsőoktatási 
lehetőségek egyre bővülnek, nagyon 
nagy szükség van egy ilyen ifjúsági 
közösségi térre. Hozzátette, amit 
hat évvel ezelőtt Székesfehérvár 
önkormányzata a Székesfehérvári 
Diáktanács létrehozásával és annak 
támogatásával elkezdett, annak most 
komoly eredményei és lehetőségei 
vannak. Az évek során gyűjtött 
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZOLGÁLTATÁSI 
KOORDINÁTOR  

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

SZÁMÍTÓGÉPES 
DYSLEXIA-TERÁPIÁS 

TANFOLYAMOT

Tel.: 30 979 3765

Az Alba Logopédia Kft.
SZÁMÍTÓGÉPES 

DYSLEXIA-TERÁPIÁS 
TANFOLYAMOT

indít 8-14 éves, olvasási 
problémákkal küzdő gyerekek részére.

Tel.: 30 979 3765

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

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.

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

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

Az Oberbank jelzáloghitelei egyszerűek, rugalmasak, kedvezőek.

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

tapasztalatokat pedig igyekeznek 
országos szinten is átadni.
Süveges Antal Pál, az Új Nemzedék 
Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy ez az iroda is sok 
mindennek volt már korábban az 
otthona. Szervezetük négy évre előre 
tud gondolkodni, ami a mai világban 
nagyon fontos. Beszédében hangsú-

lyozta, hogy a teljesítmény közösségi 
élménnyel párosulva tud igazán 
sikert jelenteni, erre nagyon jó példa 
volt a foci Eb és az olimpia is, ahol 
a sportolók által elért sikereknek 
együtt tudtunk örülni. Munkatár-
saival azért dolgoznak, hogy a jövő 
generációja sikeres és együttműködő 
legyen, a benne lévők pedig aktívak.
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A lecsót nem kell túlcifrázni!
kurucz tünde

Bográcsban rotyogó paprika és paradicsom egy 
kis szemet csípő füstfelhővel és egy nagy adag 
szeptemberi nyárral nyakon öntve – az idei 
Lecsófőző Vigasságokon közel hatszáz csapat 
indult harcba a lecsókirályi címért. A klasszikus 
vonal győzedelmeskedett.

Szinte hajnalban elfoglalták a 
munkahelyi és a baráti közös-
ségek a Dózsa György úton és 
a Móri úton a főzőhelyszíneket. 
Sokan évtizedek óta kipróbált 
recepteket alkalmazva próbálták 
elkápráztatni a zsűrit, hiszen egy 
önmagára valamit adó magyar férfi 
saját lecsórecepttel rendelkezik, az 
ettől eltérő lecsókat megveti, amin 
aztán vérre menő vitákat lehet 
folytatni.
A hagyományos vonal képvise-
lői szerint az alapreceptet vétek 
túlbonyolítani. Ezen a véleményen 
voltak a Deák Ferenc Szakközépis-
kola oktatói is, akik hagyományos 
lecsót készítettek gazdagon. Örsi 
Gyula szakács szakoktató plusz 
zsiradék nélkül, egyszerűen csak a 

A hagymahéj alternatív hasznosítása

A profik semmit sem bíztak a véletlenre

Előzetes minőségellenőrzés Íme, a lecsókirály!

Egy marék, meg még egy marék, és akkor lesz pont jó!
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szalonna zsírján pirította üvegesre 
a hagymát, majd házi sonkával és 
házi kolbásszal gazdagította a pap-
rika és paradicsom fele-fele arányú 
elegyét.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter kiemelte, hogy számos mun-
kahelyi, baráti közösség és család 
vesz részt a fesztiválon, melynek 
létrehozásáért Sipos Józsefnek kell 
köszönetet mondanunk. Nélküle 
nem létezne a Lecsófőző Vigassá-
gok szép hagyománya, ami sok ezer 
embernek nyújt örömet. A polgár-
mester köszöntötte a város német, 
lengyel és finn barátait is, akik 
Schwäbisch Gmündből, Opoléból 
és Kemiből érkeztek. 
Amíg a bográcsokban rotyogott a 
paprika és a paradicsom, addig a 
színpadon különféle zenés, táncos 
programok szórakoztatták az 
érdeklődőket. A megnyitó után a 
huszonöt éves Kolompos együttes 
adott interaktív koncertet. 
A Sipi-emlékkupa tulajdonosa idén 
a 61-es sorszámú asztaltársaság 
lett, míg a zsűri különdíját a Pu-
lutyka 152-es asztalnál főző csapata 

vihette haza. A lecsókirályi címet 
a 395-ös főzőcsapat szerezte meg, 
a trónra a székesfehérvári Arany 

László ülhetett fel, aki hat főből 
álló csapatával klasszikus kolbá-
szos-tojásos lecsót készített. 
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Zenéből sem volt hiány

Füst nélkül nincs lecsó
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A főzésnél alapkövetelmény, hogy a lecsó ne legyen pempős, ne ússzon a zsírban és 
ne legyen ehetetlenül erős. A tökéletes lecsó Mikszáth szavaival élve olyan, mint a 
felbőszült bika vére: tűzpiros, tűzforró, enyhén csípős, jó szaftos. 

www.mangalicafesztival.hu

2016. szeptember 23-25.

É · · · ·LŐÁLLA T K I Á LLÍ TÁ S KOLBÁSZ BOR PÁLINKA KÉZ MŰ VESEK

Piac tér
(Palotai Kapu tér)

SZÉKESFEHÉRVÁR

fővédnök: dr. Cser-Palkovics András, polgármester
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Nemzetközi légi parádé Börgöndön 

Bleriot már a múlt század elején tudta, milyen a könnyed és elegáns repülőgép

Kocsis Balázs albatrosza szimbólum: száz év jelképe

A PO-2 reneszánszát éli. A hölgyek számára igazi kihívás ezzel a konstrukcióval repülni.

Tízezer látogató köszöntötte a százéves fehérvári repüléstViza Attila, az emlékbizottság elnöke és a repülőnap illusztris vendége, Farkas Bertalan, az első 
magyar űrhajós

Vakler lajos

Nemzetközi légi parádéval köszöntötte Székes-
fehérvár százesztendős repülős múltját. Égen és 
földön színes, változatos programok fogadták a 
több ezernyi látogatót.

A százéves székesfehérvári repü-
léstörténet emlékévének leginkább 
várt rendezvénye a XXI. Nemzet-
közi Légi Parádé volt Börgöndön. 
Az ünnepségen felavatták Kocsis 
Balázs alkotását, mellyel a veretes 
székesfehérvári repülőmúlt előtt 
tisztelegtek.
Szilády Dezső, az Albatrosz Repü-
lőegyesület elnöke és társai olyan 
gépeket hívtak meg az ünnepre, 
melyek alapjaiban határozták meg 
a magyar repülés történetét. Az old 
timerek népszerűsége mára sem 
csökkent. Rubik Ernő és kortársai 
világszínvonalú konstrukciói, a PO-
2-es, a Rubik R-18 Kánya, a Gerle 
ma is megdobogtatta a repülés 
szerelmeseinek szívét.
Vargha Tamás honvédelmi minisz-
terhelyettes a dicső múlt példájával 
köszöntötte az égben járók mai utó-
dait: „A 20. század elején sok-sok kivá-
ló és kiemelkedő teljesítmény született. 
Ilyen volt 1903-ban az, hogy az első re-
pülőgép fel tudott emelkedni és repülni 
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is tudott, így az ember évezredes vágya 
válhatott valóra. Csak hét esztendő telt 
el, és megteremtődött a magyar katonai 
repülés. Rá hat évre itt, Székesfehér-

váron is létrejött az a léghajós egység, 
mely a székesfehérvári repülés száz 
esztendejének kezdetét jelzi.”
Cser-Palkovics András polgár-
mester megnyitóbeszédében azt 
a közösségi erőt emelte ki, amely 
az elmúlt évszázad sorsfordító 
pillanataiban is tovább éltette Szé-

kesfehérváron a hagyományokat: 
„Nem felejthetjük el, hogy a repü-
lésnek nagyon sokat köszönhetünk. 
Köszönhetjük a repülőnapot, a katonai 
hagyományainkat és köszönhetjük a 
gazdaságunk egy részét is, hiszen ez 
az egyik alapja Székesfehérvár erős 
iparának.”
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Nem lehet kétséges, a srácoké a jövő

Józsa Dávid műrepülő világbajnok lenyűgöző égi rajza nem egyszeri csoda, a fehérvári pilóta 
saját közönségének is bizonyított

Repülni is csak párban járva 

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében 
eljárva a 953/2016. (IX.8.) számú GSzB határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot  
ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

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

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

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

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét 
nem biztosítja!

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

Cím

Jókai u. 6. fsz. 4.
Szent István tér 6. 1/6.

Alapterület

31 m2

66 m2

Szobaszám

1
2

Komfortfokozat

komfort nélküli
komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
17.050,-
27.638,-

www.fehervariprogram.hu
www.oroksegnapok.hu

Ízelítő a sétaajánlatokból:

KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG 
NAPJAI

2016. szeptember 17-18.
Székesfehérvár

EZERARCÚ MŰEMLÉK

• ismerje meg  
a hiemer-ház titkait!

• Szent István és Szent Imre  
középkori kultusza  
Nemzeti Emlékhely

• Romok a fáklyák fényénél  
Nemzeti Emlékhely

• Felfedező séták  
a Belvárosban

Az Albatrosz Repülőegyesület 
doyenje, Molnár Dániel egy Bücker 
Jungmann gépen kapta repülős 
kiképzését 1944-ben. A ma is 
fiatalos legenda meghatottan 
emlékezett életének meghatározó, 
ég és föld között töltött időszaká-
ra: „Roppant nehéz megszólalnom 
hetvenkét év távlatából, de örömmel 
teszem. Minden valamire való magyar 
fiatalban kicsi korától kezdve, nevelé-
sénél fogva benne volt a hazaszeretet, 
annak vágya, hogy elitalakulathoz 

kerülhessen, melynek csúcsa a repülés 
volt. Valamennyien ebben az irányban 
próbálkoztunk, akiben volt egy kis élet. 
Én azon szerencsések közé tartozom, 
akiknek sikerült megvalósítaniuk 
álmukat.”
A találkozón színes, változatos 
programok várták a látogatókat: 
helikopter- és ejtőernyős bemu-
tatók, hagyományőrzők, a múlt, 
a jelen és a jövő technikai csodái 
kápráztatták el a mintegy tízezer 
látogatót.
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látrányi Viktória

Október színe a rózsaszín, hiszen 1985 óta 
világszerte ez a hónap a mellrák elleni küz-
delem nemzetközi hónapja. A legkülönbözőbb 
módon próbálják felhívni a nők figyelmét erre 
a betegségre, a rendszeres szűrésre és az ön-
vizsgálat jelentőségére. A Fehérvár Enthroners 
játékosainak sisakjára is felkerült a rózsaszín 
szalag, és az idén is csatlakoznak az október 
elsején tíz órakor kezdődő mellrákellenes sé-
tához, mely a Városház térről indul. A Fehérvár 
magazin stábja keddi edzésükön látogatta meg 
a tojáslabda ördögeit.

„Amerikában mára teljesen elterjedt, 
hogy októberben a sportolók rózsaszín 
mezt vagy kiegészítőket hordanak. Ez 
leginkább az NFL-ben figyelhető meg, s 
számunkra sem volt kérdés, hogy csat-
lakozzunk ehhez a megmozduláshoz. 
Erőteljes a kontraszt, hiszen az ameri-
kai foci egy kemény, férfias sportág, és 
igazán figyelemfelkeltő, amikor itt meg-
jelenik a rózsaszín.” – mesélte Márkus 
Péter, a Fehérvár Enthroners elnöke. 
A kampány célja világszerte az, 
hogy minél szélesebb körben tájé-
koztassa a nőket a betegségről, és 
tudatosítsák, hogy az önvizsgálat, az 
évenkénti szűrővizsgálat valamint 
a mammográfiai vizsgálat a korai 
felismerés alapvető feltétele. A legel-
terjedtebb mellrákellenes esemény 
minden évben az októberi séta, 
amit szinte minden nagyvárosban 
megszerveznek.
Székesfehérváron is hagyománya 
van ennek a programnak, és év-
ről-évre rengetegen csatlakoznak a 
megmozduláshoz. A sétára nemcsak 
a nőket várják. 
A séták célja a figyelemfelkeltés, de 
az ezeken az eseményeken részt-
vevők már konkrét lépéseket is 
tehetnek a megelőzésért, mert akár 
szűrővizsgálatokon is részt vehet-
nek, megtanulhatják az önvizsgála-
tot, és információkat kaphatnak a 
betegségről vagy a kezelésről. 

Rózsaszín szalag a sisakon

Tudta-e?

A mellrák elleni harc jelképe a rózsa-
szín szalag, amit Evelyn Lauder (1936-
2011) és újságíró barátnője, Alexandra 
Penney vezetett be 1993-ban.

Tipp

Még több információt tudhat meg a 
témáról következő lapszámunkban!

A Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapat játékosainak sisakjára is felkerült a rózsaszín szalag
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www.lifecentrum.hu

Ultrahang vizsgálatok széles spektrumban
a hét minden munkanapján: a LIFE Egészségcentrumban!
Az elmúlt esztendőkben nagy tapasztalatra tettünk szert a különböző egészségügyi szűrések, 

ezek között kiemelten az ultrahangos vizsgálatok területén, a Székesfehérváron és 
a régióban élők között egyre nagyobb igény mutatkozott vizsgálataink iránt, ezért:

Ultrahangos rendeléseink számát megdupláztuk!
A LIFE Ultrahang Centrumban a következő ultrahangos vizsgálatok folyamatosan elérhetők:

hasi és hüvelyi 2D-3D-4D magzati genetikai ultrahang, kismedencei (hasi és hüvelyi 2D-3D-4D) UH,
hasi áttekintő UH, epehólyag kontrakció ultrahangos vizsgálata, kardiológiai UH, pajzsmirigy UH,

lágyrész és here UH, koponya UH, ízületi UH, nyaki verőerek vizsgálata, alsóvégtagi erek vizsgálata.
Ha panasza van, forduljon hozzánk bizalommal! Minimális várakozási idő, modern vizsgálati eszközök!

Székesfehérvár, Huszár utca 2.
(az OBI mögött) 

Bejelentkezés és információ:
22/340-048, 20/561-6501

„Csapatunk is részt vesz a fehérvári 
sétán. Ez teljesen önkéntes alapon mű-
ködik. A csapat esetében nyolcvan-ki-
lencven főről beszélhetünk, akiknek a 
többsége el is jön a programra.” – tette 
hozzá Márkus Péter. 
Deczky Dániel sisakjára már felke-
rült a rózsaszín szalag: „A sisak egy 
jelkép, azért is került fel rá a rózsaszín 
szalag, hogy ezzel is felhívjuk a figyel-
met a betegségre valamint a rendszeres 
szűsővizsgálatok fontosságára. Örültem, 
hogy csatlakozott a csapat ehhez az 
akcióhoz, szerintem egy közösség ereje 
mindig meghatározóbb, mint az egyéné.” 
– véli az amerikaifutball-csapat 
tagja.
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Wéhli regős dóra látrányi Viktória

Az anyatej természetes, speciális anyagai révén 
biztosítja a csecsemő tápanyagszükségletét, 
a szoptatás pedig megalapozza a kiegyensú-
lyozott fejlődést – erre hívták fel a kismamák 
figyelmét a maroshegyi Baba-Mama Klub szer-
dai foglalkozásán. A Gárdonyi Géza Művelődési 
Házba az anyukák mellett a várandós nőket is 
várták a szakemberek.

Gyerkőcökkel, anyukákkal és 
leendő anyukákkal telt meg a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
tornaterme szeptember 14-én. A 
nyári szünet utáni első foglalkozás 
témája a Baba-Mama Klubban az 
anyatejes táplálás volt. A védőnők 
a szoptatással kapcsolatos kérdése-
ket igyekeztek megválaszolni, és az 
esetleges tévhiteket eloszlatni. 
Hegedűs Judit védőnő azt mondja, a 
picik fél éves koráig nem szükséges a 
kiegészítő táplálás, elegendő az anya-
tej. Sőt ritkán még az is előfordul, 
hogy egy gyermek ebben a korban 
nem is fogad el más ízt. Az édes-
anyának ekkor sincs oka az aggoda-
lomra, csupán annyi a teendője, hogy 
a védőnővel közösen figyelemmel 
kíséri a pici súlygyarapodását.  Mivel 
rossz anyatej nem létezik, nem kell 
attól tartani, hogy a gyermek éhezne.
A védőnő a kezdeti nehézségekre is 
felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy 
feladni sohasem szabad, hiszen 
a szoptatás messze több, mint 
táplálás: a szeretet, a védelem, az 

Anyatejjel az egészséges fejlődésért Tegyünk ereink védelméért!

Előzetes bejelentkezésre a 70 380 
9512-es telefonszámon van lehetőség 
szeptember 19. és 22. között, munka-
időben 8 és 16 óra között.

Életmódváltás

Az érbetegségek eredményes kezelé-
séhez a betegek életmódváltására is 
szükség van. A rendszeres mozgásnak 
a betegségek megelőzésében nagy 
szerepe van. Az önkormányzat több 
mint tíz éve útjára indította a Nyitott 
tornatermek programot. Ahogy erről 
múlt heti lapszámunkban is írtunk, szá-
mos mozgásforma ingyenesen igénybe 
vehető a különböző intézményekben. 
Részletes lista a www.szekesfehervar.hu 
oldalon található.

A szoptatás örömforrás babának és anyának 
egyaránt
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Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

Újdonságaink:
Gyermek és felnőtt

fül-orr-gégészeti szakrendeléssel
és homeopátiás szaktanácsadással

is várjuk Önöket!
További szakrendeléseink:

• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

VÉRVÉTEL

VÁRAKOZÁS 

NÉLKÜL!

• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Nefrológia
• Gasztroenterológia

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.

A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra szeptember 22-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 6.000 Ft.

ESG 3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően.
70 klinikai paraméter elemzésével

A vizsgálat díja 14.000 Ft 

érzékek és az idegrendszer stimu-
lációja, örömforrás a babának és az 
édesanyának egyaránt. 
Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) és az UNICEF többek 
között ezért is indította el világ-
szerte átfogó programját, mellyel a 
csecsemők egészséges táplálására 
hívja fel a figyelmet. A társadalmi 
felelősségvállalás jegyében arra 
kérik az anyákat, hogy a felesle-
gessé vált anyatejet a védőnők 
segítségével juttassák el azoknak, 
akik nem tudják ily módon táplálni 
gyermekeiket. 

Újra érszűrést szerveznek Székesfehérváron. 
A Szabadművelődés Házában szeptember 
24-én, szombaton 9 és 15 óra között várják az 
érdeklődőket. Az előzetes bejelentkezéshez 
kötött szűrésen a rizikófaktorok felmérésével, 
kockázatbecsléssel és egyéb mérésekkel várják 
a fehérváriakat.

A perifériás érbetegség két szem-
pontból is veszélyes. Egyrészt az alsó 
végtag vérellátását rontva akadályoz-
hatja mindennapi tevékenységünket, 
késői felismerése pedig a végtag am-
putációjához vezethet. Az érszűküle-
tes beteg számára a másik veszélyt a 
gyakran egyidejűleg, tünetek nélkül 
fennálló koszorúér- és agyi érbeteg-
ség jelenti. 
„A jelentkezők száma alapján már a 
korábbi érszűréseken bebizonyosodott, 
hogy erre fokozott igény van. Ezúttal az 
55-70 év közötti székesfehérvári lakoso-
kat várjuk a prevenciós programra. Az 
év folyamán a város, a Szent György 
Kórház és a Humán Szolgáltató Intézet 
több közös kezdeményezéssel hívja fel a 
figyelmet a különböző problémákra és a 
megelőzhető betegségekre.” – mondta 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok az esemény beharan-
gozóján. 

A perifériás érbetegség, azaz az 
érszűkület az általános érelmesze-
sedés egyik formája. Ilyenkor a 
vérkeringési zavar az alsó végtag 
ütőerein lép fel. „Jellegzetes tünet a 
járási fájdalom. Ez kezdetben hosszabb 
vagy megterhelőbb gyaloglás esetén je-
lentkezik. Ez a betegség minden husza-
dik felnőttet érint, és előfordulásának 
gyakorisága a kor előrehaladtával nő.” 
– emelte ki Noori Ebrahim, a Szent 
György Kórház II. sz. Belgyógyászati 
Osztályának megbízott osztály-
vezető főorvosa. A szűrőprogram 
szükségességét hangsúlyozva a 
főorvos azt is elmondta, hogy a be-
tegség kialakulásának valószínűsége 
nő dohányzás, magas vérnyomás, 
cukorbetegség vagy magas koleszte-
rinszint esetén. Hatvanöt éves kor 
felett már minden ötödik embernél 
számítani kell az érszűkület kiala-
kulására. 



Ha hallás, akkor

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

Jöjjön el hozzánk, szeptember végéig ingyenesen
megvizsgáljuk hallását és beállítjuk
meglévő készülékét, hogy újra hordhassa!

Ha új hallókészülékre van szüksége, akkor
két hétig mi álljuk a próba költségeit!

Bejelentkezés a 06 30/617-5179
telefonszámon, vagy a helyszínen!

Szakmai felügyelőnk:
Dr. Tuboly Csaba

fül-orr-gégész

A HALLÁS HÓNAPJA AZ OTONETBEN!

Mint megyei kórházban 
praktizáló szakorvos,

   mel tapasztalom
   azt, hogy egyre
   többen fogadják el 
  a tényt, hogy 40  

éves kor felett látásuk
romlik és szemüveget 

kell hordaniuk, sőt a sze-
mük további változását szemüvegcserével 
követik. Ez kiemelten fontos, mert a látás 
az egyik legfontosabb észlelési folyamat 
életünkben, nemcsak olyan veszélyeket 
észlelünk „vele”, mint a közlekedésben az 
autók, de az információszerzés terén – mint 
olvasás, televíziónézés, tájékozódás – sem 
boldogulnánk jól működő látás nélkül!

Fül-orr-gégész és audiológus szakember-
ként azt is tapasztalom, hogy amit olyan 
magától érthetőnek veszünk a szemünk 
esetén, az sokunknak még nem az – a hal-
lásuk terén. Osztályunkon, rendeléseinken 
sokan jelennek meg olyanok, akik betöl-
tötték az 50 éves kort, de még életükben 
nem voltak semmilyen hallásszűrésen sem. 
A hallásuk változása életünkre hasonló

hatással van, mint a látásromlás. Először 
nem tudatosul, hogy zajos környezetben 
(piacon, egy családi vacsora alatt, vagy 
buszon történő beszélgetés során) nagyon 
kell fi gyelniük, hogy mindent jól halljanak. 
Sokan azt tapasztalják, hogy bizony a tv 
nézés, telefonálás során hallják a szavakat, 
de nem mindent értenek meg. Ha ezt akár 
egyszer is tapasztalta már életében, akkor 
pontosan ott tart, mint negyvenes éveiben 
a szemével kapcsolatban, amikor az olva-
sás során először szembesült azzal, hogy 
a látása már nem a „régi”. Ha pedig már el-
múlt 60, több, mint 30% az esélye annak, 
hogy hallásának szinten tartásához segít-
ségre van szüksége. Sajnos nők esetében 
ez az arány még rosszabb.

Mint hallással foglalkozó szakember ezért 
felhívok minden Fejér megyében élő 60 
évet betöltött lakost, aki az elmúlt 12 
hónapban nem volt hallásszűrésen, hogy 
szeptember hónap során vegyen részt me-
gyei hallásszűrő rendezvényeinken. Ameny-
nyiben teheti, a szűrésre hozza magával 
korábbi eredményeit, illetve értesítse kör-
nyezetében élő barátait, rokonait is az in-
gyenes lehetőségről!

Audiológus és fül-orr-gégész szakorvos-
ként nagyon fontosnak tartom, hogy a vizsgá-
latok szakmailag ellenőrzött, megbízható
helyeken történjenek meg.

06 (30) 617-5179

Az ingyenes  szűréssel és

Dr. Tuboly Csaba
Fül-Orr-Gégész

A hallás fontossága a szakorvos szemével

nap, mint nap öröm-

 hallásvizsgálattal kapcsolat-
ban az alábbi telefonszámon
érdeklődhet:
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Bácskai GerGely

Összefogás a tiszta parkokért

A Petőfi parkban találkoztak a szakemberek

Közterület-felügyelők, rendőrök, a Kríziskezelő 
Központ munkatársai és a Városgondnokság 
városüzemeltetéssel foglalkozó szakemberei 
találkoztak szeptember 12-én, hétfőn délelőtt 
a Petőfi parkban. Megoldást próbáltak találni 
a közterületi viselkedésükkel megbotránkozást 
keltő emberek okozta problémákra. 

Néhány napja kényszermetszést 
végeztek a kertészek a Petőfi 
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Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart  
Székesfehérváron  szeptember 17-én (szombaton) 
17órakor  a Művészetek Házában a harmadik eme-
leti teremben, lift van. Cím: III.Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A Depónia Nonprofit Kft. 
gépjárművezető 

munkakörbe 
„C” típusú jogosítvánnyal, 

gKI kártyával, gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keres.

 

Előny:
•  könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány
• települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés

Jelentkezni a diszpecser@deponia.hu 
e-mail címen lehet. 

parkban, mert a magasabb bokrok 
alá beköltözők a szemetük mellett 
az ürüléküket is otthagyták. A 
növényeknek a mostani visszamet-
széstől semmi bajuk nem lesz, jövő 
tavasszal sűrűbben kezdenek majd 
növekedni, ezzel is nehezítve azt, 
hogy beköltözzenek alájuk. Renge-
teg szemetet, szétszórt ruhákat és 
emberi ürüléket kellett takarítani 
a parkfenntartó szakembereknek 
és a Városgondnokság köztiszta-

sági csoportjának Fehérvár több 
parkjából. Lakossági jelzések miatt 
kellett elvégezni a bokros területek 
visszametszését. Ahol megtörtént 
a visszametszés, ott úgy néz ki, 
megoldódik ez a probléma, de a 
rendszeres visszametszés nem 
lehet hosszú távú megoldás.
Sajnos sok hajléktalan szinte a lak-
helyének nevezett ki egy-egy bok-
ros területet. A parkba kartondobo-
zokat, ruhákat hordtak, és WC-nek 
is használták a bokrok közötti 
területet. Volt ilyen jellegű prob-
léma korábban is, azonban már 
egyre több parkban tapasztalható 
ez a jelenség. Persze egy városi 

parkban ez nem csupán kertészeti 
szakmai probléma, hanem felveti 
azt a kérdést is, meddig lehet a 
közösség szociálisan érzékeny, és 
egy közparkot használhatatlanná 
tehet-e néhány ember azzal, hogy 
az alapvető viselkedési normákat 
sem tartja be, és ezzel elüldözi a 
közösség többi tagját. 
A probléma olyan parkokban 
jellemző, ahol megnőttek már 
a bokrok és a cserjék. Az egyik 
legjellemzőbb példa erre a Petőfi 
park, ahol gyönyörűen megnőttek 
a bokrok, de hasonló a helyzet a Ki-
rályok parkjában és a Szent László 
parkban is.
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Megoldás: többkulcsos adórendszer

Az elmúlt huszonöt évben az oktatásra mindig fejőstehénként tekintettek, amiből pénzt lehet 
kivonni – véli Szél Bernadett

Szeptember 9-én Székesfehérvárra ért Szél 
Bernadett országjáró kampánya. Az LMP 
társelnöke, országgyűlési képviselő a kormány 
elhibázott bérpolitikájára szeretné felhívni az 
emberek figyelmét.

Az úgynevezett szabadtéri, köztéri 
fogadóórán Szél Bernadett arról 
beszélt, hogy pártja olyan országot 
szeretne, ahol munkával, tehetség-
gel, szorgalommal lehet érvénye-
sülni, és nem a politikai kapcsola-
tokkal. Az LMP társelnöke szerint 
Magyarországon az emberek már 
olyan helyzetben vannak, hogy 
gyakorlatilag saját országukban 
nem tudnak megélni abból, amit 
kapnak, ezért nem tudják a gyer-
mekeiket biztonságosan felnevelni. 
A Lehet Más a Politika országgyű-
lési képviselőjének meggyőződése, 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(132 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

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

További információ a Széphő Zrt.-ről a 
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Készülünk a fűtésre
A hivatalos fűtési idény október 15-én indul, 
ekkor automatikusan felmelegszenek a távfű-
téses lakásokban a fűtőtestek. Lehetőség van 
már szeptember 15-től kérni a fűtést illetve 
október 15-től nem kérni azt, de mindkét 
esetben írásos kérelemre van szükség. 

Az idén már 1500 méter nyom-
vonalon újítottak fel vezetéket a 
város távhőszolgáltatási hálózatán. 
A több mint kétszázmillió forintos 
beruházás egy része még ma is 
tart. A távhőszolgáltatásba bekap-
csolt házak lakóinak és a közös 
képviselőknek azonban szintén 
van feladatuk, ha kellemes meleget 
szeretnének az otthonaikban.
Szeptember 15-től a 
hőközpontoknak készen kell 
állniuk, és igény esetén a szolgál-
tatónak el kell tudni indítani a 
fűtést. Ennek a kérésnek abban az 
esetben tud eleget tenni a SZÉPHŐ 
Zrt., ha a ház fűtési rendszere is 
készen áll, azaz feltöltésre került. 

Csabai Dorina, nagy Zoltán Péter

fűtési automatikák figyelik a külső 
hőmérsékletet, és ha mégsem érke-
zik meg a lehűlés, automatikusan 
leállítják a fűtést.

Az erőmű csővezetékei és szivattyúi a keringetésért felelősek
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Fontos tehát, hogy minden épü-
letnél gondoskodjanak a rendszer 
visszatöltéséről, mert amelyik 
háznál ezt elmulasztják, ott nem 
indítható el a fűtés.
Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezér-
igazgatója felhívta a figyelmet a le-
hetőségekre és feladatokra: „A kérés 
beérkezésétől számított legkésőbb 48 
órán belül el tudjuk indítani a fűtést, 
amennyiben a ház fűtési rendszere 
arra alkalmas állapotban van. Október 
15-től pedig – függetlenül az időjárás-
tól – minden házban automatikusan 
felmelegítjük a fűtőtesteket. Ameny-
nyiben valaki úgy gondolja, hogy az 
időjárás még kellemes és nem szeretne 
fűteni, akkor azt írásban kell kérnie. 
Ezeket az igényeket nem a lakóknak 
kell jelezniük a szolgáltató felé, ez a fű-
tési megbízott, a közös képviselő vagy 
a lakásszövetkezet feladata.”
E hónap közepétől a SZÉPHŐ Zrt. 
készen áll a fűtésindításra, és ahol 
a megbízott kapcsolattartók írás-
ban jelzik az igényt, ott elindítják 
a fűtést. Fontos, hogy mindenki 

nyissa ki a radiátorszelepeket, 
hogy a fűtésrendszer elindításakor 
ne legyen levegős, mert az később 
kellemetlenséget okozhat. A fűtést 
a tervezettnél korábban is igénylő 
otthonoknak jó idő esetén sem 
kell tartaniuk a túlfűtéstől, hiszen 

hogy a többkulcsos adórendszer 
bevezetésével huszonnégyezer 
forinttal többet keresnének, akik 
minimálbéren és harminchétezer-
rel többet, akik átlagbéren élnek, 
ezért az LMP mindent elkövet az 
adórendszer változtatásáért. 
Szél Bernadett úgy véli, hogy az 
oktatás és az egészségügy az a két 
szektor, ami a legjobb befektetés 
a 21. században, ennek ellenére az 
eddigi kormányok éppen e két szek-
torból vonták ki a legtöbb pénzt. 
„Amit pedig mérsékelni kellene, az a 
korrupció, a felesleges költekezés, a lu-
xusköltekezés, különböző úri kegyeknek 
a gyakorlása szerte az országban, amit 
a kormány oldaláról látunk.” – mond-
ta Szél Bernadett. Az LMP köztéri 
fórumán olyan országot vizionált, 
ahol minden fiatal megtalálja a 
számítását, és nem kell megélhetési 
kényszerből elvándorolnia.
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Gáspár péter Gáspár péter

Harmincnégy éve történt Civil Nap az együttműködés jegyében

Az emlékezők, hozzátartozók virágokkal, koszorúkkal borították a baleset helyszínén felállított 
emlékművet

A Civil Naphoz több mint harminc civilszerve-
zet kapcsolódik

A szárazréti baleset áldozataira emlékeztek a 
Farkasvermi úti vasúti átjáróban. 1982. szep-
tember kilencedikén tizenhat ember halt meg, 
amikor vonat ütközött egy autóbusszal. 

Kétyi József, akinek huszonkilenc 
éves felesége vesztette életét a 
tragédiában, az áldozatok emlékére 
minden esztendőben megemléke-
zést szervez. A baleset áldozatairól 
a családtagok, barátok és pedagógu-
sok mellett a terület önkormányzati 
képviselője, Szigli István valamint 
Szili Csaba, a Vörösmarty Általános 
Iskola igazgatója is megemlékezett. 

Idén kilencedik alkalommal mutatkoznak 
be a fehérvári civilszervezetek a Városház 
téren, ahol sport- és kultúrakövetekkel, 
hagyományőrzőkkel, természetbarátokkal és 
egészségvédőkkel is találkozhatunk.

„Székesfehérvár önkormányzata 
minden évben komoly támogatásban 
részesíti a városban működő civilszer-
vezeteket. A Székesfehérvári Civil 
Nap az egyik legszínesebb, érdeklődők 
sokaságát vonzó őszi rendezvény, ahol 
a szervezetek bemutathatják sokoldalú 
tevékenységüket, ezzel is igazolva a 
város támogatásának létjogosultságát.” 
– hangsúlyozta a sajtótájékoztatón 
Róth Péter alpolgármester.  
Zentai Zsolt, a Civil-, Ifjúsági és 
Sportiroda vezetője arról beszélt, 
hogy az előző évekhez hasonlóan 
idén is nagyon sok, több mint har-
minc különféle tevékenységgel fog-
lalkozó civilszervezet kapcsolódik a 
Civil Naphoz. Ezúttal az együttmű-
ködés lesz a fő irányvonal, ennek 
jegyében nemcsak a nagyközön-
ségnek, a polgároknak, hanem 
egymásnak is szeretnék bemutatni 
tevékenységüket a szervezetek a 
jobb megismerés, a partnerség és a 
közös, hatékony munka érdekében.
„A Székesfehérvári Civil Nap legfonto-
sabb célja a közvetlen kapcsolatterem-
tés a szervezetek és a lakosság között, 
melyben idén még inkább szerepet kap 
az interaktivitás, az együttműködés.” 
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Kétyi József beszédében felidézte 
azt a harmincnégy évvel ezelőtti 
csütörtöki napot, ami úgy indult, 
mint a többi. Reggel borús volt 
az ég, csöpögött az eső, majd 
kisütött a nap és kánikulába for-
dult a délelőtt. Ragyogó napsütés 
volt akkor is, amikor 11 óra 55 
perckor az átjárónál a Komárom 
felől érkező vonat ütközött a 37-es 
busszal, tizenhat ember halálát 
okozva.
Az áldozatok között nyolc gyermek 
is volt, köztük egy kilenc hónapos 
csecsemő, aki huszonegy éves 
édesanyjával együtt halt meg a 
balesetben. 

– emelte ki Pisch Norbert, az ART 
Kulturális Egyesület elnöke.
A szeptember 17-én, szombaton 
kilenc órakor kezdődő Civil Napon 
koncertekkel, thai chi- és latin-
tánc-bemutatóval, bűvészműsorral, 
bábjátékkal és kézműves foglal-
kozásokkal várják a családokat. 
A színpadi programok között lesz 
mozgásfoglalkozás, bábjáték, bű-
vészműsor, táncshow és koncert is. 
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Vakler lajos

„Szép álmokat, a dagály majd hírt hoz...”

György Oszkár, az elfeledett esztéta
„Szép álmokat, a dagály majd hírt hoz távoli szülőföldetekről” – áll a felirat a csontfal alatt a 
Szamár-szigeten

Sipos professzor örömmel fogadta Sebők Melinda monográfiáját, mellyel újra felfedezhetjük György Oszkár korszakos irodalmi értékeit

Szombaton Székesfehérvárra érkezett a Sza-
már-sziget szellemkatonái című vándorkiállítás. 
A tárlat két készítője és kutatója, Margittai Gábor 
és Major Anna végigjárták a halálmarsot, és 
behajóztak a Szamár-szigetre, Asinarába, hogy 
képet adjanak a 20. század újabb elhazudott, 
majd száz éven át titkolt szennyéről.

Csak elvétve dokumentálták az első 
világháború osztrák–magyar hadi-
foglyainak nyomorát, kiszolgáltatott-
ságát és halálát a rabtartók. 1914-től 
a fogságba esett magyar katonák 
ezreit hurcolták délre, át Szerbián, 
Montenegrón, az albán havasokon. 
Ezen az úton az erőltetett menetben 
ellenség volt a tífusz, a dögvész, az 
éhség, a fejét felütő kannibalizmus, a 
szerb csőcselék halálba kínzó vigyo-
ra. Ezt az utat hívják halálmarsnak. 
Ezen indult el nyolcvanezer katona, 
de csak huszonhatezer hajózott be 
az asinarai vesztegzárszigetre. 1916. 
május 17-én azért gyűltek össze a 
halálmars és a szigeten dühöngő jár-
ványok túlélői, hogy térdet hajthas-
sanak két hadifogoly mesterműve, a 
kunyhó nagyságú kápolna előtt.
Hátborzongató, hogy száz esztendőn 
át titok fedhette az asinarai (Sza-
már-szigeti) haláltábort, ahova nyolc-
vanezren indultak, de közülük csak 
nyolcezer térhetett haza. A titkot a 

Megjelent Sebők Melinda hiánypótló kötete, 
az In memoriam György Oszkár. A monográfia 
a kiváló költő-műfordító életének sorsfordító 
eseményeit gyűjti csokorba.

A Vörösmarty Társaság dísztermé-
ben nagy érdeklődés kísérte Sebők 
Melinda kötetének bemutatóját, 
amit az új, fiatal és tehetséges 
irodalomtörténész-generáció egyik 
legreményteljesebb tagjának, a 
Nyugat nemzedékének méltatlanul 
elfeledett költő-műfordítójának 
szentelt. A kötetet Sipos Lajos 
professzor, a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság tiszteletbeli elnöke 
ajánlotta az olvasók figyelmébe: 
„Ez Sebők Melinda második könyve 
György Oszkárról, amelyben egyrészt 
a hagyatékból előkerült, megtalált 
versekre, prózai szövegekre épít, 
másrészt nagyon fontos tanulmá-
nyokat mutat be. De megtalálhatjuk 
azokat az írásokat is, ahol a szerző 
részproblémákat taglal. A kitekintések 
nyomán teljesebbé válik a Nyugat első 
nemzedékének köre. György Oszkár 
ugyan nem került be a nyugat belső 
körébe, de semmiképpen nem méltó rá, 
hogy mi is elfeledjük!”
Sebők Melinda irodalomtörténész-
ként, a Károli Gáspár Református 
Egyetem adjunktusaként, a Ba-
bits-kutatócsoport tagjaként került 
közel György Oszkár műveihez, 
aki Babits, Juhász Gyula, Koszto-
lányi és Szabó Lőrinc kortársa és 
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barátja volt: „A Babits-kutatócsoport 
tagjaként találkoztam először György 
Oszkár műveivel. Már a Babits-ha-
gyatékban lappangó versek és levelek 
is felkeltették az érdeklődésemet. 
Székesfehérváriként sokat hallottam 
György Oszkárról, így eldöntöttem, 
hogy érdemes feltárni életművét, mert 
nem csupán a Széchenyi Könyvtár 

Babits-dokumentumai között bujkál 
egy-egy kézirat, vers vagy tanulmány, 
de rengeteg költővel, műfordítóval, iro-
dalomtörténésszel tartotta a kapcsola-
tot. Így bukkantam rá a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Jankovich-hagyatékában lévő 
levelekre, és természetesen rengeteg 
dokumentum található a Fejér Megyei 
Levéltár gyűjteményében is. Ez mind 

rávilágít arra, hogy nemcsak saját ko-
rának költőivel tartotta a kapcsolatot, 
de a kor kiemelkedő gondolkodóival is.” 
A kötet Sebők Melinda A Nyugat 
árnyékában – György Oszkár 
pályája című kismonográfiája 
kiegészítéséül is szolgál, feltárva 
a kéziratos kordokumentumok 
egyedi jelentőségét.

szerb rabtartók „boldogan” őrizték, 
nem úgy a szárdok, Szardínia-szige-
tének lakói, akikben a szégyen élt 
évtizedeken át, mert tudták, miként 
vált a paradicsomi sziget pokollá. 
„Különösen fontos Székesfehérváron 
bemutatni a tárlatot, hiszen ahol 
állunk, az egyik kiindulópontja volt a 
halálmarsnak illetve a Szamár-szigeti 
fogságnak. A 17-es népfelkelő gyalog-
ezred katonái harcoltak Szerbiában, és 
estek hadifogságba már ’14 nyárutó-
ján. A 69-es Hindenburg Gyalogezred 
katonái – köztük a fehérvári Kuczka 
Mihály – az 1916-os isonzói csata 
után estek olasz hadifogságba, és ők 
is a Szamár-szigeten kötöttek ki.” – 
foglalta össze a kiállítás lényegét 
Margittai Gábor irodalomtörténész, 
újságíró. Margittai hozzátette: évek 
óta tartó kutatásaik csak 2016-
ban lépték át az ingerküszöböt, és 
azzal, hogy Áder János köztársasági 
elnök elment Asinara szigetére 
és megemlékezett a hős magyar 
katonákról, lehullt az évszázados 
titok a halálmarsról és a vesztegzár-
szigetről. 
A helyőrségi klubban megnyílt kiállí-
tás október 7-ig látogatható, de ezzel 
a kiállítással párhuzamosan egy 
fehérvári katona és festő, Kuczka 
Mihály pokoljárásának tárlata is 
megnyílt ugyancsak szombaton a 
Fekete Sas Patikamúzeumban.
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Varázslatos koncertek fiataloknak Bokáék táncra hívnak!

Középen Boka, körben a Klikk

Bácskai GerGely naGy zoltán péter
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Gáspár péterIn memoriam Csoóri Sándor
Ötvenhatos kopjafa Opoléban

(1930-2016)

A mintegy két és fél méter magas, magyar és fehérvári szimbólumokkal díszített alkotást 
Horváth János szobrászművész készíti

Szívében a történelem által szétdarabolt Kárpát-medencei magyarság 
minden pillanatban átélt szenvedéstörténetét hordozta. A diaszpórá-
ban élő, nemkülönben meghasonlott, nehézsorsú hontalanokéval 
együtt. Súlyos teher, majdnem elviselhetetlen.
A Hitel című, első független irodalmi folyóirat alapítója, a Sára Sán-
dor idejében fénykorát élő Duna Televízió megálmodója és a nemes 
célokkal induló Magyarok Világszövetségének első elnöke. A Magyar 
Demokrata Fórum egyik alapító atyja, aki politikai tisztséget soha nem 
vállalt.
A rendszerváltás hajnalán benne élő hit, remény, szeretet hármasából 
az idő múlásával egyre inkább csak a szeretet maradt. No meg a kese-
rűség. Megvitatás helyett egy keményebb mondatáért meghurcolták és 
éveken keresztül gyalázták azok, akik meghonosították a rágalmazás 
szabadságát. Antall József halála után hanyatlásnak indult, majd meg-
szűnt az MDF. Sötét, rovott múltú emberek beépítésével szétverték 
a Magyarok Világszövetségét. A Duna TV eredeti küldetéséből mára 
alig maradt valami. Határokon belül és kívül folyamatosan csökken a 
magyarság száma, Herder jóslata beigazolódni látszik. Az utolsó nagy 
megrázkódtatás 2004. december 5-e volt, a megvalósult lelki Trianon.
Hát ezért élt visszavonultan az elmúlt években, nemcsak súlyos beteg-
sége miatt. Tizenötmillió magyar lelkiismerete és tanítómestere volt. 
Életműve viszonyítási pont mindannyiunk számára. 

Magyar emlékoszloppal tisztelegnek az 1956-os 
magyar forradalom áldozatai előtt Székesfehér-
vár lengyelországi testvérvárosában, Opoléban.

Hamarosan magyar emlékmű áll 
majd Opole belvárosában, mintegy 
százötven méterre a városházától. A 
magyar emlékoszlopot Horváth Já-
nos székesfehérvári művész alkotja 
meg magyar és fehérvári szimbólu-
mokkal díszítve – többek között az 
Országalma is látható lesz rajta.
Straszewski Andrzej, a Székesfehér-
vári Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke elmondta, hogy a 
lengyel testvérvárosnak régi terve 
volt, hogy viszonozza azt a gesz-
tust, amit Székesfehérvár városa a 
Katyń-emlékkereszt állításával tett 
a lengyel népnek. Erre ad alkalmat 
az 1956-os magyar forradalom 
hatvanadik évfordulója. A kopjafa 

Idén különleges hangversenysorozatot indít az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar, melynek egyik 
sztárja Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világ-
bajnok lesz, aki a zene mellett mutatványaival 
is elvarázsolja majd a fiatalokat.

Az első koncert október 3-án 
lesz: a Boleró a közel százfős 
szimfonikus zenekarral iga-
zi, vérbő spanyol hangulatot, 
ritmust közvetít. November 
végén jönnek a Csodabogarak: a 
közönség három fiatal sztárral, 
rendkívüli tehetséggel találkoz-
hat élőben, akik az otthonukba 
és a hétköznapjaikba is betekin-
tést engednek. Bűvös dallamokat 
ígér a februári program, amin 
Hajnóczy Soma kétszeres bűvész 
világbajnok is közreműködik, 
májusban pedig a trombitáké, a 
kürté, a harsonáé és a tubáé lesz 
a főszerep az In Medias Brass 
koncerten.
A szimfonikusok igazgatója, 
Major István arról is beszélt a 
hangversenysorozatot ismertető 
sajtótájékoztatón, hogy méltó 
körülmények között dolgozhat a 
Szabadságharcos úti épületben a 
zenekar: „A működéshez szükséges 
helyiségek rendelkezésre állnak, és a 
volt nagyelőadó nagyszerű akusz-
tikával rendelkezik. A zenekarnak 
igazi küldetése, hogy a fiatalokkal 
megszerettesse a klasszikus zenét. 

Ha rock and roll, akkor ez Fehérváron egyenlő 
a Boka és a Klikk-kel. Az elmúlt mozgalmas 
nyárról beszélt nekünk Bokányi Zsolt, a banda 
énekese.

Hogyan telt a nyaratok? Zenében vagy 
inkább munkában volt gazdag?
Mindkettőben, de ez így is van 
rendjén. Mozgalmas nyarunk volt, 
nem panaszkodom! A Vörösmarty 
Rádióban végzem mindennapi 
munkámat, amit legalább annyira 
szeretek, mint a zenélést. De az 
vitathatatlan, hogy színpadi mun-
káim sikerei is boldoggá tesznek! 
Ennek megfelelően dolgos-boldog 
nyarunk volt. Ha csak Fehérvárt 
nézem, szólt a rock and roll Fekete-
hegyen, Szárazréten, az Öreghegyi 
Mulatságon és a hőlégballon-kar-
neválon is. De játszottunk Pakstól 
Kiskőrösig, a Balaton partjától 
Agárdig.
Az öreghegyiek már megszokták, hogy 
szinte rendszeresen felléptek a közös-
ségi házban. Így lesz ez szeptember 
24-én is. Mivel készültök?
Egy igazi rock and roll show-val. 
Este nyolc órakor már sötétedik így 
szeptember végén, ezért fényeket, a 
szerelem, a barátság, a tánc fényeit 
gyújtjuk meg a színpadon és a szí-
vekben. Az élő koncert varázsa ma 
is vonzza az embereket, ami nem 
pusztán nosztalgia, hanem életfor-
ma, és ezt érzi már az új generáció 
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elkészítését ingyen vállalta a szob-
rászművész, aki szeptember 17-én 
érkezik majd vissza Fehérvárra 
Lengyelországból.
A Katyń-emlékkereszt felállítását 
kezdeményező Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetség elnöke, Bobory 
Zoltán hozzátette: nagy öröm szá-
mára, hogy elkészül az emlékke-
reszt párja. Bobory még 2012-ben, 
az emlékkereszt avatásakor ajánlot-
ta fel Janusz Karpińskinek, Opole 
nemzetközi kapcsolatokért felelős 
igazgatójának, hogy Horváth János 
szívesen elkészítené a magyar 
emlékművet Opoléban, erre most 
nyílt alkalom az évforduló kap-
csán. Horváth János a napokban 
fejezi be az alkotást. Már csak az 
oszlop alapozása és festése van 
hátra. Az emlékoszlopot nagysza-
bású ünnepség keretében avatják 
majd fel az 

‚
56-os forradalom 

évfordulóján.

is. És ha a Boka és a Klikk zenekar 
mellett megemlítem a vendégeket 
is, azt hiszem, garantált a hangulat. 
Kiss Balázs beül a dobok mögé, 
Kovács Gergő magával hozza a 
basszusgitárját, és az Öreghegyi 
Közösségi Házban elpenget egy-
két szólót Forgács Robi is. De a 
bokaesaklikk.hu oldalon mindent 
megtudtok.

Vidáman, boldogan teljesítjük ezt 
a küldetést, és a gyerekek nyelvén 
próbáljuk megszerettetni a klasszikus 
zenét.”
A város polgármestere, Cser-Pal-
kovics András köszönetet mon-
dott a zenekarnak a Musica Sacra 
csodálatos élményéért. A zenéről, 
mint a nevelés egy nagyon fontos 
eszközéről beszélt, amit Kodály 
országában nem is kell sokat bi-
zonygatni: „Nagyszerű dolog, hogy 
a zenekar minél több fiatalt szeretne 
bekapcsolni a komolyzene szereteté-
be. A tavalyi ifjúsági koncertsorozat 
egyik tapasztalata az volt, hogy a fi-
atalok egyre jobban érezték magukat 
a hangversenyeken. Bízom benne, 
hogy az idén is sikeres lesz a sorozat, 
és sok fiatal megy el a koncertekre.”
A zenetanárok is nagyon sokat 
tehetnek annak érdekében, hogy 
a fiataloknak érdekesek legye-
nek a koncertek, hiszen egy-egy 
alkalom előtt és után a diákokkal 
nagyon sok érdekességről lehet 
beszélgetni. A zenekar művészeti 
vezetője, Drahos Béla az ifjúsági 
koncertsorozattal kapcsolatban 
kiemelte: „A legcsodálatosabb dolog 
a fiataloknak játszani. Hiszek abban, 
hogy az ember, amit nagyon szeretne 
– így a fiatalokkal megszerettetni 
a komolyzenét – az meg is valósul. 
Szerencsére Fehérváron a kultúrá-
ra és a művészetre jut energia és 
figyelem is. A jövőnket pedig csak a 
fiatalokkal együtt lehet építeni.”
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Horoszkóp
szeptember 15. – szeptember 21.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szerelmi életében izgalmas, felpezsdítő élményekre 
számíthat. Bizonyos időközönként spontán esemé-
nyekre van szüksége ahhoz, hogy kellő pezsgésben 
legyen érzelmileg.  Azokban az ügyekben, melyeket 
erre a hétre tervezett, késések is előfordulhatnak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten váratlan események zavarhatják meg a 
nyugalmát. Lássa meg azonban a dolgok jó oldalát, 
amelyek be is fognak következni! A legjobb az egész-
ben, hogy párjával együtt végre meg tudják beszélni a 
dolgokat egy nyugodt vacsora közben.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten családi körében átmeneti feszültségeket 
érzékelhet, és egy kicsit türelmetlenebb is lehet most. 
Éppen ennek oldására, időszerű lesz elővennie a jól 
bevált humorát.  Ezzel sokkal oldottabb hangulatot 
tud teremteni. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten bőven van energiája az eltervezett teendői 
megoldására. Arra azonban vigyáznia kell, hogy 
ne halogasson semmit sem későbbre, mert akkor 
akadályok tornyosulhatnak Ön elé! Otthoni fronton 
is bőven akad tennivalója.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A hét eleji munkahelyi stresszt úgy tudná kivédeni, 
ha szabadnapot venne ki. Amennyiben ez nem 
lehetséges, valószínű, hogy azzal találja majd szembe 
magát, hogy kollégái megítélése egy kicsit zavaros 
lehet egy adott helyzetben.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Új ötletei zseniálisnak bizonyulnak. Nagyon fontos, 
hogy hagyja a környezetét is kibontakozni a közös 
tevékenységek során. Ezzel pozitív irányba fordíthat-
ja a kedélyállapotukat.  Egy fontos projekt kidolgozá-
sában egyik kollegája felajánlja a segítségét. 

Szeptember 15-16-17-én 
minden 30%-os kedvezménnyel:
kabátok, pulóverek, mellények, 

ruhák, nadrágok, blúzok 
a legújabb őszi trendek szerint! 

Táskák, sálak, nyári áruk
akár féláron is!

2016.09.15-től visszavonásig tart. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Prémium Center (Maroshegy)
+36/30 343-9371 • budaifashion@t-online.hu

Várjuk a divat szerelmeseit!

3 ÉVESEK LETTÜNK!
Megköszönve vásárlóink hűségét, szeptemberben 

minden héten újabb akciókkal várjuk önöket!
Természetes gyógymódok a jól-létért!

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

• Meridián diagnosztika
• Lelki problémák
• Testi fájdalmak

• Tanfolyamok
SZÉP kártya elfogadóhely!

Bejelentkezés: Bertalan MáRia 
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)

06-70/774-3089 
www.egeszsegstudio.co.hu

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

Itt van az ősz, itt van újra,
lépjen be hozzánk,

felruházza!
Extra nagy méretű férfi ruhák 

az extra igényekhez:

ÓRIÁS BOLT

Extra nagy méretek az extra női formákhoz:
női dzsekik, átmeneti-és télikabátok

fehérneműk, pólók,
ingek, pulóverek,

nadrágok, öltönyök,
zakók, mellények,

kabátok.

mert az

2XL-9XL-ig

lászló-takács krisztina

Harmónia, kényelem, finomság 
Milyen divattrendet tartogat az ősz?

Csipke és kövek – nem múltak el a nyárral

A vörös örök divat, de idén a játékos oldalát 
mutatja

A klasszikus eleganciával nem lehet mel-
lélőni

Szerencsére még nem csak szép emlék a 
harminc fok napsütéssel, és ha ruháról van szó, 
az ember szívesen elidőzik egy-egy nyár végi 
leárazáson is. De a sárguló levelek már jelzik, 
hogy hamarosan kabátra, pulóverre is gondolni 
kell. Ha másért nem, az új trendek miatt érde-
mes várni a hűvösebb időt!

Törtfehér, keki és barnás-vöröses 
árnyalatok uralják a ruhaboltok 
polcait – ezek az idei ősz divat-
színei. „A földszínek melegséget, 
nyugalmat, kiegyensúlyozottságot 
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sugároznak, aki pedig színesebben 
szeret öltözni, a vörös árnyalataiból 
meríthet!” – mondja Budai Zsuzsan-
na bolttulajdonos. 
Fazonban nincs nagy változás, 
ugyanúgy divat a laza, lágy, kényel-
mes viselet, mint a karcsúsított, 
elegáns szabású öltözék. A törtfe-
hér ballonkabát évtizedek óta tartja 
a frontot, a poncsó viszont vissza-
térő elem: ezúttal szögletes, azték 
kultúrát idéző mintákkal szegélyez-
ve sorakoznak a vállfákon. Érdekes-
ség, hogy egyre több olyan kabátot, 
blézert kapni, melyek anyagát 
speciális lézertechnikával szabják, 
így nincs szükség szegélyvarrásra –  
tudtuk meg Budai Zsuzsannától. 

Gyapjúból és filcszerű anyagok-
ból is találhatunk meleg felöltőt, 
és nagy divat idén is a mellény. 
Ennek létezik elegáns, nyúlszőrrel 
szegélyezett változata, de prakti-
kussága miatt sokan választják 
a cipzáras, sportosan elegáns 
mellényeket is. „Az őszi kötött hol-
mik inkább a rusztikusabb, bordázott 
mintákban találhatók, színben pedig 
a melegséget, finomságot sugárzó 
pasztell pulcsik mennek.” – mutatja 
Zsuzsanna. Ezekhez aztán bármi-
lyen mintájú nadrág vagy szoknya 
illik: „A kockás, a pöttyös, de még a 
virágos mintájú ruhák is divatosak, 
sőt a nyárról maradt a csipke, ami 
egyre nagyobb teret hódit, hiszen 

nőies, finom, elegáns megjelenést 
kölcsönöz.” 
Nadrágban is nagy a választék, an-
nak ellenére, hogy a nyáron egyre 
népszerűbb nadrágszoknyákat az 
őszi kollekció már nem tartalmaz-
za. Van viszont helyette kövekkel 
díszített, alakkövető nadrág. To-
vábbra is hódít az egyenes szárú, és 
visszatérő divat lett a kissé bővülő 
trapézszárú nadrág. Jó hír, hogy ma 
már nemcsak szezon végi, de sze-
zon eleji akciók is vannak, így aki 
kedvet kapott a vásárláshoz, nézzen 
körül az akciókat kínáló boltokban!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az alapos munka meg is hozza a kívánt eredménye-
ket. Ez most egy kicsit zaklatott időszak Önnek. Jó 
lenne, ha nem hagyná magát az első impulzustól 
vezérelni! Kerülnie kell a konfliktusokat, így elke-
rülheti, hogy megsebezzen valakit lelkileg!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A magánéletében elkel a türelem és a tolerancia. 
Párjának most szüksége van rá, hogy támasza legyen az 
elképzeléseiben. Egy kicsit lassabban mennek a dolgok 
a megszokottnál, de szépen célt érnek. Ne sürgessen 
semmit! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez egy olyan időszak, amikor érzékenyebben reagál a 
kellemetlen hírekre. Fontos, hogy szakítson elég időt 
a pihenésre, ugyanis az elmúlt időszak túlvállalásai 
most kezdenek hatni.  Karrierjében a szerencse Ön 
mellé szegődik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan dolgokon jár az esze, amelyek nagy döntésekre 
késztethetik Önt, viszont rövid időn belül igazolódnak 
majd az elképzelései és kiemelkedő eredményeknek 
örvendhet. Vigyáznia kell azonban a hangulatingado-
zásokra ezekben a napokban!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A környezetében egy lényeges változás történik, ami 
Önt is érintheti. Az anyagiakat illetően elkel egy kis 
óvatosság a költekezések terén. Várható ugyan magas 
bevétel ebben az időszakban, azonban a kiadások is 
a nyomában járnak.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon valószínű, hogy egy új, csábító lehetőséget 
kínálnak fel Önnek a héten. Még mielőtt döntene, 
mindenképpen kérje ki a legjobb, legmegbízhatóbb 
barátai véleményét! Egy közeli hozzátartozója igen 
nagy sikerekkel örvendezteti meg Önt.

Vakler lajos

A magyar dal örök életű

A magyar népdal hagyományai az ifjú szívekben élnek

A MissMister’s zenekar nagy sikert aratott

Vasárnap délután benépesült a Városház tér 
népdal- és népzenekedvelőkkel. Fejér megye 
húsz településének gyermekei tettek hitet a 
magyar népdalkincs tolmácsolása mellett.

A háromszáz fiatal mezőföldi és 
moldvai dalcsokrát az idei magyar-
országi központi rendezvényről, 
Martonvásárról hozták magukkal a 
fiatalok és felkészítő tanáraik.
A magyar népdal napját Presser 
Gábornak és Kunos Tamásnak, a 
Csík zenekar brácsásának köszön-
hetjük, akik ez évben, a martonvá-
sári Brunszvik-Beethoven Kulturális 
Központ és a Hermann László 
Zeneiskola pedagógusai segítsé-
gével jutottak el a székesfehérvári 
koncert megvalósításáig. 
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A magyar dal napja

Az idén is megrendezték a magyar dal napját a Szabadművelődés Házában. A nagy 
érdeklődéssel várt rendezvényen a Tű, a MissMister’s, Gyánó Huba, a Passz, a 
Hungarkium és az AkusztikArt szórakoztatta a nagyérdeműt. Márfy Tibor a Szabad-
művelődés Házának munkatársaként fontosnak tartja, hogy a fehérvári tehetségek 
ezen a napon megmutathatják tudásukat: „A magyar dal napját ünnepeljük. Ebből 
az alkalomból a Szabadművelődés Házában koncerteket szerveztünk, elsősorban 
fehérvári zenekarok fellépésével. A kültéri és a belső színpad eseményei egyaránt a 
dal fókuszában voltak. Ez a nap azért is fontos számunkra, mert elsősorban a helyi 
csapatoké a színpad, akik saját dalaikat, magyarul adhatják elő.”

Mihály György, a népzene és 
népdal felkent őrzője mindenesetre 
bizonyos abban, hogy jó úton jár-
nak: „Sokan mondják, hogy a magyar 
népdal leáldozóban van, és egyre 
nehezebb a gyermekeket ebbe az irány-

ba terelni. A mai nap bebizonyította, 
hogy ez nem így van, mert háromszáz 
gyermeket elhozni Székesfehérvárra, 
és látni, milyen örömmel énekelnek, 
megerősít bennünket abban, hogy 

Kodály Zoltán országában mindig lesz 
népdal, amíg világ a világ. A szülők és 
a tanárok felelőssége, kötelessége, hogy 
ez így történjék.”
Kallós Zoltán, a magyar népi 
kultúra erdélyi atyja mondása, 

miszerint „addig leszünk magyarok, 
amíg magyarul táncolunk és magyarul 
énekelünk”, meghallgatásra talált 
– az új nemzedék a saját jövőjét 
mutatja nekünk is.
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A köztársasági elnök 2016. októ-
ber 2-ra népszavazást tűzött ki. 
A referendumra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?”

Harminc százalékkal csökkent a forgalom

Októberi népszavazás 3. rész Népszavazási 
határidők

Az Új csóri út belső szakaszán mintegy harminc százalékkal csökkent a forgalom

Bácskai GerGely

naGy zoltán péter

A júliusban megnyílt nyugati elkerülő III. 
üteme jelentős forgalomváltozást hozott a 
Székesfehérváron átmenő tranzitforgalomban. 
A mérések alapján az Új csóri út városon belüli 
szakszán harminc százalékkal kevesebb autó 
halad át naponta, a teherforgalom csökkenése 
negyven százalékos. A forgalomátrendeződéssel 
hosszabb távon még jobb eredményeket várnak.

Július közepén nyílt meg a nyugati el-
kerülő út III. üteme a forgalom előtt. A 
hét kilométer hosszú, új nyomvonalon 
megépült kétszer két sávos út a biz-
tonságosabb és gyorsabb közlekedést 
szolgálja: csökkent a tranzitforgalom, 
mérséklődött a zajterhelés és a dugók. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér 
Megyei Igazgatósága forgalomszámláló 
műszert telepített az új elkerülő Veszp-
rém felőli csomópontjához az elkerülő 
forgalmi adatainak és az Új csóri út for-
galomváltozásának elemzése céljából.
Az Új csóri út belső szakaszán – az 
elkerülő forgalmi adataival összevetve 
– a forgalom mintegy harminc száza-
lékkal csökkent, a külső, városhatáron 
kívüli szakaszon a forgalomcsökkenés 
ötvenhárom százalékos. Az útátadás 
óta jelentősen kevesebb a tehergép-
kocsi is: a forgalomcsökkenés a belső 
szakaszon negyven százalékot, a kül-
sőn negyvenkilenc százalékot jelent. A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. tapaszta-
latai alapján a forgalomátrendeződés 
hosszabb időszak alatt történik meg, 
ezért hosszú távon még jobb eredmé-
nyek várhatók.

A második részben megismerhettük a 
népszavazással kapcsolatban a népszava-
zást kezdeményező kormány álláspontját. 
Ebben a cikkben az ellenzék véleményét 
ismertetjük.
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MSZP: „Legyél Te is rendszerhiba 
a NER-ben! Segítsd megakadályozni 
a választási csalást október 2-án!” 
– ezt hirdeti a Magyar Szoci-
alista Párt szeptember 14-én 
honlapján. A NER a Fidesz által 
2010-ben létrehozott Nemzeti 
Együttműködés Rendszere. A 
szocialisták azt vallják, hogy úgy 
lehet egy feltételezett választási 
csalásnak elébe menni, ha el 
sem mennek szavazni az em-
berek. A szocialisták a népsza-
vazásra feltett kérdéssel nem 
foglalkoznak kampányukban, 
mert megítélésük szerint az 
nem szól többről, mint a Fidesz 
gyűlöletkampányáról. 

Jobbik: „Miért megyek el szavazni 
október 2-án? Egyrészt, mert én 
vagyok az, aki Magyarországon 
először felvetettem a kvótákat el-
utasító népszavazás szükségességét 
egy évvel ezelőtt.” – írja a Jobbik 
honlapján egy augusztus 24-i 
cikkben Vona Gábor pártelnök. 
A Jobbik határozottan kiáll a 
szavazás mellett, mert úgy vélik, 
ez a demokrácia egyetlen legitim 
eszköze, és ott mindenkit a 
„nem” szavazatra buzdítanak. 
Ugyanakkor megkésettnek 
tartják a népszavazás eszkö-
zét, mert szerintük az EU már 
meghozta ezzel kapcsolatos 
döntéseit. 
LMP: „A Fidesz-KDNP egy régi, 
„tűrhetetlen” adósságát rendez-
te volna azzal, ha a határon túli 
magyarokhoz hasonlóan a külföl-
dön élőknek is lehetőséget ad a 
levélben történő szavazásra.” – véli 
az LMP társelnöke. Szél Berna-
dett szerint a népszavazás az 
egyetlen demokratikus eszköz, 
ezért nem érti, miért hagyta ki 
ebből a kormány a külföldön élő 
magyarokat. Véleménye szerint 
ezzel a kormány csak azt bizo-
nyította, hogy a kvótanépszava-
zás számukra hatalomtechnikai 
eszköz. Schmuck Erzsébet, az 
LMP frakcióvezetője szerint a 
migráció környezeti okaival, a 
klímaváltozással kellene inkább 

foglalkozni. A jelenlegi nép-
szavazásra nincs álláspontja az 
LMP-nek, viszont népszavazást 
írnának ki az olimpia budapesti 
megrendezéséről. 
Függetlenek: A Demokratikus 
Koalíció „Maradj otthon, maradj 
Európában!” címet viselő lakossá-
gi fórumokat tart országszerte. 
„Orbán megadta nekünk a lehető-
séget, hogy vereséget mérjünk rá: 
ha nem vesznek részt 4 millió 100 
ezren, akkor elbukott. 2006 óta ez 
lenne az első alkalom, hogy egy 
országos megmérettetésen vereséget 
mérjünk rá.” – vélekedik a nép-
szavazásról Gyurcsány Ferenc. 
A Magyar Liberális Párt egyetlen 
országgyűlési képviselője Fodor 
Gábor. Ő az egyetlen, aki a 
szavazáson az „igen” behúzására 
kéri a szavazókat. Az Együtt, 
a Párbeszéd Magyarországért 
távolmaradásra szólít fel.
A parlamenten kívüli pártok 
közül a Munkáspárt nemmel 
történő szavazást kér. A többi 
párt nem nyilatkozott eddig 
még a referendummal kapcso-
latban.
A civilszervezetek is kiveszik ré-
szüket az októberi népszavazás 
ügyében. Vannak csoportosulá-
sok, melyek bojkottra szólítják 
fel a választókat, és vannak, 
melyek szavazásra, a „nem” voks 
behúzására buzdítanak. 

Az október 2-i népszavazásnak közelgő 
határidejei vannak, melyek túllépése az 
érintett jog elvesztését jelenti.

A választási bizottságok meg-
bízott tagjait szeptember 16-án 
16 óráig kell bejelenteni. Eddig 
hetven delegáltat jelentettek be 
a Nemzeti Választási Irodánál. 
Ez a szám a 2014-es választáson 
több mint negyvenezer volt.
A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár 
a népszavazáson való részvé-
tele érdekében névjegyzékbe 
vételét illetve a névjegyzékben 
szereplő adatainak módosítá-
sát szeptember 17-én 16 óráig 
kérheti.
A külképviseleti megfigyelőt 
legkésőbb szeptember 22-én 16 
óráig kell bejelenteni a Nemzeti 
Választási Bizottságnál.
A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kére-
lemnek legkésőbb szeptember 
24-én 16 óráig kell megérkeznie.
Az átjelentkezésre irányuló 
kérelemnek legkésőbb szep-
tember 30-án 16 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási 
irodához. Az átjelentkező 
választópolgár szeptember 30-
án 16 óráig módosíthatja vagy 
visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét.
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Vakler lajos  

Augusztus huszadikán Székesfehérvár 
önkormányzata Pro Civitate díjjal tüntette 
ki Vajda Mariann gyermekorvost. Vajda 
Mariann Székesfehérvár szülöttjeként egész 
pályafutása alatt rengeteget tett nemcsak 
betegeiért, hanem azok szüleiért, a családok 
egészéért. Az egyetem elvégzése után azonnal 
visszatért szülővárosába. Kezdetben kórházi 
orvosként tevékenykedett, ahol a gyermek 
intenzív osztály létrehozása az ő nevéhez 
kötődik. Már kórházi orvosként megkezdte a 
gyermek vesebetegek szakellátását, és házi 
gyermekorvosi tevékenysége mellett is végez 
vesegondozást.

Miként és mikor dőlt el, hogy az orvo-
si hivatást választja?
Nagymamám, a szüleim is fehérvá-
riak. A családom mindig Székes-
fehérvárért dolgozott. Kezdetben 
nem volt egyértelmű, hogy orvos 
leszek: közgazdasági szakközép-
iskolába jártam, és idegen nyelvű 
gyors- és gépíró szakon érettsé-
giztem. Az orvosi pálya iránti 
érdeklődésem az utolsó években 
fogant meg bennem, és utána 
kezdtem el pluszban tanulni, hogy 
ezt elérhessem.
Fogalmazhatunk úgy, hogy a biológia 
és a természettudományok nem a 
kedvenc tantárgyai voltak?
Az általános iskolában még nem, 
de a középiskolás években már 
odafigyeltem, hiszen tudtam, hogy 
szükségem lesz rájuk.
Ki volt a mentora, ki segítette?
Egy pécsi gyermekgyógyász házas-
pár volt az – egyébként Fehérvár-
ról származtak el –  akik sokat 
segítettek, így kaptam kedvet az 
orvosláshoz.
Hogyan készült a felvételire?
A szüleim lehetővé tették, hogy 
fizikából plusz órákat vegyek, 
mert a középiskolában csak egy 
évet tanultam a tárgyat. Az első 
évben nem vettek fel, addig Pé-
csen dolgoztam és párhuzamosan 
előkészítőre jártam. Másodjára 
maximális pontszámmal sikerült 
bejutnom.
Tehát ismételten bebizonyosodott, 
hogy a tehetség nem pótolja a tudást. 
Amikor szakirányt kellett választania, 
könnyű dolga volt?
Emlékszem, az első időszakban, 
néhány hónapig még magyarul 
sem értettem az anatómiát és az 
élettant, nemhogy latinul. Szépen 
lassan belerázódtam, különösen 
akkortól, amikor elkezdődtek a 
gyakorlatok. Emlékszem, min-
denki rettegett az első anatómia 
gyakorlattól, aztán szerencsénkre 
lassan, finoman vezettek be ben-
nünket, hogy ne legyen mumus, 
hanem élvezni tudjuk. 
Hogyan sikerült a latin nyelvvel 
megbirkóznia?
Nem titok, nagyon nehezen. Sze-
rencsére csak egy évig tanultuk, de 
a csoporttársaimmal együtt sike-
rült átvészelnünk ezt az időszakot 
is. Zárt csoportos rendszerben ta-
nultunk, így alakulhattak ki olyan 
közösségek, amelyekben mindenki 
segítette a másikat, s csak abban 
volt rivalizálás, ki tanul jobban, ki 
ér el jobb eredményeket. 

Vajda Mariann és a gyógyító lelkiismerete

„A gyermekgyógyászat alapja a bizalom”
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Itt, Székesfehérváron sok legendás 
gyógyító él és praktizál, akik Pécsett 
végeztek az egyetemen és ebben a 
városban találtak otthonra. Egy do-
logban mindenképpen hasonlítanak: 
ódákat zengnek az orvosi egyetem 
oktatói karáról. Ön milyen útravalót 
kapott az alma matertől?
Egy teljes életpályára való indítta-
tást kaptunk Pécsen. Olyan taná-
raink voltak, mint például a Szé-

kesfehérváron is tisztelt Romhányi 
professzor, aki egy csoda volt. 
Talán mi voltunk az utolsó olyan 
évfolyam, akiket az igazi nagyok 
tanítottak és példát mutattak. 
Mi az, amit az orvoslás alapjain túl 
elsajátíthattak?
Romhányi professzor nagy mon-
dásával tudom ezt jellemezni: 
„Csodás a mi pályánk!” Megta-
nította nekünk, hogy észre kell 
venni a jót, hogy küzdenünk kell. 
Nem biztos, hogy mindig igazunk 
van, tévedhetünk, de ezt időben be 
kell látnunk. 
Ehhez nyilván hozzátartozik az 
alázat, a tisztelet, a szeretet, számta-
lan olyan kifejezés, amit mostanság 
hajlamosak vagyunk elfeledni, már ha 
egyáltalán megtanultuk őket.

Velünk ez nem történhetett meg. 
Amikor szakirányt kellett válasz-
tanunk, nekem pályáznom kellett, 
és így visszakerültem Székesfe-
hérvárra. Az ÁNTSZ-nél dol-
goztam, de nem adtam fel, hogy 
a kórházban gyermekgyógyász 
lehessek. 
Nemrégiben Gógl Árpáddal arról 
beszélgettünk, hogy ez egy legen-
dás időszak volt Kuchár igazgató 

úr vezetésével. Önt mi fogadta itt a 
kórházban? 
Valóban különleges időszak volt. 
Olyan szakmai és emberi kapcso-
latok alakultak ki, hogy minden 
pillanatban gondoltunk egymásra, 
segítettünk, ha szükség volt rá.
Milyen volt a pályaíve?
A pályám csúcsának azt érzem, 
amikor megkaptam a felada-
tot, hogy csináljak egy gyermek 
intenzív osztályt. Már megvolt a 
szakvizsgám, és következhetett 
egy újabb tanulási időszak. Sokat 
jártunk Szolnokra, hiszen ott volt 
először gyermek intenzív osztály, 
de jártunk Budapestre, Miskolcra, 
hogy minél gyorsabban elsajátít-
hassuk a gyógyítás mesterfogásait. 
Azt hiszem, a mai modern osztá-

lyoknak mi adtuk az alapokat. A 
legfontosabb, hogy nyugodt lelkiis-
merettel, felemelt fejjel nézhetünk 
egymás szemébe. 
Ez az időszak egyszerre volt kihívás 
és felelősségteljes gyógyító munka?
Megtanultuk megismerni a gyer-
mek és a szülő fájdalmát, megta-
nultuk az alázatot, a békét átadni. 
Ehhez nagyon sok gyakorlat kell, 
és nemcsak a gyógyításban.

Hogyan lehet a betegségeket megis-
merni? És most nem a diagnosztikára 
gondolok...
Sokat számított, hogy fiatal orvos-
ként nemcsak a kórházban dolgoz-
tunk, hanem vidéki rendelőintéze-
tekben tanultuk meg az alapokat. 
Megtanultunk dönteni. Mára ez 
megváltozott, pedig mi nagyon sok 
tapasztalatot szereztünk így. 
Mennyit fejlődött a gyermekgyógyá-
szat az elmúlt évtizedek alatt?
Rengeteget. A kórházi munka a 
műszaki fejlődéssel megváltozott. 
A közelmúltban Budapesten, a 
várban jártam, és olyan lélegez-
tetőgépekkel találkoztam, amiket 
már a háború előtt is használtak. 
A technika fejlődésével mi már 
csodaműszereket kaptunk. A 
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A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

Vajda Mariann átveszi a Pro Civitate díjat Cser-Palkovics Andrástól

gyógyszergyárak fejlődésével már 
nem az injekciózás van fókuszban.
Ön a hagyományos módszerekre 
esküszik?
Talán azért járnak hozzám sokan, 
mert nem vagyok híve a kemikáli-
áknak. Megpróbálom a gyógynö-
vényeket alkalmazni, s nem ugrom 
neki a gyermeknek az első lázas 
napon – gyakran elég a kamillatea 
is. Azt kell mondjam, a születés 
utáni első látogatáson kiderül, 
hogy a szülők elfogadják-e a rend-
hagyó eszközöket. Az a tapaszta-
latom, hogy igen. Ez elengedhe-
tetlen, mert a gyermekgyógyászat 
alapja a bizalom. Fontos kialakíta-
nunk egy szorosabb kapcsolatot, 
hiszen ez a gyermek érdeke is. 
Az ápolók miként egészítik ki az orvo-
sok munkáját a gyermekgyógyászatban?
Nem könnyű munkatársakat 
találni, de szerencsére Fehérváron 
kiegyensúlyozott munkaerő-áram-
lás van. A kórház egy hívószó, és 
olyan stabilitást ad a nővéreknek 
is, hogy ritkán mozdulnak. A 
területen dolgozó nővéreknek 
egyébként ma már kötelező OKJ-s 
tanfolyamon szakképesítést sze-
rezni, csak ezzel dolgozhatnak a 
gyermekgyógyászati osztályokon. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy az 
ápolók nemzetközi napján nagyon 
sok székesfehérvári szakember kapott 
elismerést. Ez önöket is megerősíti? 
Természetesen. Fontos, hogy érez-
zék a törődést, hiszen nagyon sok 
múlik a munkájukon. Ne feledkez-
zünk meg a védőnőkről sem, akiktől 

nagyon sokat kapunk. Szakmai tu-
dásuk, lelkiismeretes, mindennapi 
segítségük elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az egészségügy működjék.
Az orvosokkal, szakdolgozókkal 
együtt a szülők is tanulnak?

A mai fiatal szülők szerencsé-
re átérzik a felelősségüket, és 
törekednek arra, hogy megsze-
rezzék azokat az ismereteket, 
amik átsegítik őket egy-egy nehéz 
pillanaton.

Kedvelik, szeretik önt, csupa mosoly-
gós arc várta, hogy gratulálhasson. 
Mire gondolt közben?
Ez a kitüntetés ezt hozta. Jó, hogy 
gondolnak rám, a munkám csúcsa-
ként tekintek rá!
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A legrégibb magyar búcsújáróhely

A Segítő Szűz Mária-kegytemplom minden évben több ezer zarándokot hív közös imádságra

A zarándokudvar a hálaadó imádság helye is

Az elsőáldozók búcsúja is Bodajk

A bodajki kegyhely történetében az első 
magyar szent családnak meghatározó 
szerepe van. A kegytemplom előtt áll a város 
által idén készíttetett, A szent család bodajki 
zarándoklata nevet viselő szoborcsoport, 
Pintér Balázs alkotása.

Több ezer zarándok utazott a múlt hét végén Bodajkra, 
a Segítő Szűz Mária-templomhoz, hogy az ezeréves 
hagyományokat követve Magyarországért, a magyar 
családokért, Mária segítő közbenjárásáért imádkozzon.

Búcsú egykor

Bodajkot illeti meg a „legrégibb magyar 
búcsújáróhely” címe, mert már a kilen-
cedik században vallásos tisztelet vette 
körül Bodajk szent kútját, és Szent 
István kezdeményezésére kápolnát is 
építettek a Kálvária-hegy tövében a 
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Szűzanya tiszteletére. A király és fia, 
Imre herceg többször is elzarándokol-
tak ide, de járt Bodajkon Szent Gellért, 
sőt Szent László király is, aki 1090-ben 
az Al-Duna felé igyekvő, Székesfehér-
várt ostromló pogány tatár csőcseléket 
egy keresztvetéssel futamította meg. 
Legalábbis így emlegeti a legenda. II. 
Géza idején keresztes lovagok gondoz-
ták a kegyhelyet, majd a török meg-
szállók – ahogy másutt – itt is mindent 
tönkretettek. 
A törökök kiverése után a kapucinus 
rend építette újjá a kegyhelyet, és 

vetette meg a Dunántúl egyik leglá-
togatottabb kegyhelyének alapját. 
Ebben az időben épült a Szent István-i 
kápolna alapjaira a ma is álló barokk 
kegytemplom, és a ma is látható szép 
freskók egyidősek az építménnyel. 
A műértők szerint ezek festéséhez 
némi köze volt a nagy osztrák barokk 
művésznek, Maulbertschnek is. Az új 
barokk templomba Szent István felesé-
ge, Boldog Gizella királyné szülőváro-
sából, Passauból érkezett az oltárkép, 

a Mindenkor Segítő Szűz Mária híres 
képének másolata. 
A bodajki kegyképhez fűződő csodá-
latos gyógyulások kétszáz év alatt úgy 
megnövelték a búcsújárók számát, 
hogy nagyobb térre volt szükség. A 
mai zarándokudvart – mely évről évre 
megtelik az ország különböző pontjai-
ról érkező hívőkkel – a II. világháború 
idején kezdték el kialakítani. A kegyhe-
lyen történt csodálatos gyógyulásokról 
hivatalos okmányok tanúskodnak, a 
balinkai bánya miatt azonban a korabe-
li szent kút vize elapadt.

Búcsú ma

1948-ban a bodajki búcsún Mindszenty 
bíboros harmincötezer ember előtt imád-
kozott a Boldogasszony évében – erről is 
megemlékezett Spányi Antal a vasárnap 
Bodajkon tartott ünnepi szentmisén. A 
megyés püspök az ima erejére hívta fel a 
figyelmet, arra az imára, amelyben nem 
csupán kérünk valamit Istentől, hanem 
amelyben igent mondunk Istennek: 
„Mária sohasem kérdőjelezte meg az Atya 
akaratát, hanem minden körülmények között 
elfogadta, és rábízta magát a Gondviselőre.” 
Beszélt arról, hogy Mária is számos 
próbatételt, szenvedést élt át, de 

mindvégig kitartott a szent hitben és a 
reményben. Élete békét és szeretet su-
gárzó élet volt. „Ezért kérhetjük Bodajkon 
a Szűzanya oltalmát minden ügyünkben, 
és kérhetjük azért is, hogy földi életünkben 
nekünk sem az anyagiak megszerzése, 
hanem az Istennek átadott élet kerüljön az 
első helyre. Így lesz áldás minden napun-
kon a Segítő Szűzanya közbenjárására.” – 
hangsúlyozta a főpásztor. 
A harminc fokos hőség ellenére idén 
is megtelt az udvar és a templom előtti 
tér a zarándokokkal, sőt volt, aki a 
Kálvária-hegyre kapaszkodott föl, hogy 
résztvevője legyen a búcsúnak.
Hagyomány, hogy azok a gyerekek is 
részt vesznek a búcsún, akik az adott 
évben voltak elsőáldozók. A szent-
misét követően a kegytemplom előtt, 
a magyar szent család szobra mellett 
imádkoztak közösen a Bodajki Segítő 
Szűz Máriához, majd a búcsú hagyomá-
nyaihoz híven körbejárták a kegykép-
pel ékesített gyönyörű barokk oltárt, 
melynek restaurálása a búcsú után 
veszi kezdetét, hogy jövőre, a templom 
275. évfordulójára ismét a régi szépsé-
gében fogadja az imádságra érkezőket.

Mise a Szőlő utcai keresztnél

Szeptember 18-án, vasárnap 16 órakor kezdődik a 
Szőlő utcai keresztnél a szentmise, amit Tóth Tamás 
esperes celebrál. A 2013-ban felújított kereszthez 
minden évben ilyenkor ellátogatnak a településrész 
lakói, hogy ott közös imádságon vegyenek részt. 
Az eseményen jelen lesz Mészáros Attila, a körzet 
önkormányzati képviselője.
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Már gyerekként is operatőrnek készült

Megyeri Zoltán, a Fehérvár Televízió operatőre

Jobb egyben, Hideg Krisztiánnal  

lászló-takács krisztina

Van úgy, hogy az ember belép a Fehérvár Médiacentrum 
tárgyalójába, és máris egy műszaki szakkörben érzi 
magát. Nem kell ehhez más, csak két kütyübolond, 
Kiss Laci és Megyeri Zoli találkozása. A beszélgetésből 
kiderült, hogy Megyeri Zolinak akkora analógle-
játszó-gyűjteménye van, hogy már illene kiállítást 
szervezni belőle, olyat, amin ki is próbálhatják a 
látogatók, mennyivel minőségibb hangzása van egy 
zenének, ha szalagról szól. Na persze, aki majdnem 
harminc évvel ezelőtt még vállon hordható magnóra 
rögzítette a kameraképet, az könnyen beszél, mert érti, 
miről van szó. Én inkább csak érteni próbálom, s ha nem 
megy, inkább kérdezek valami egészen másról. Ezúttal 
Megyeri Zoltán operatőrrel beszélgettem.

Abban az időben, amikor operatőr lettél, még 
nem volt ennyire népszerű és keveseknek 
volt elérhető a kommunikációs szakma. A 
te esetedben mennyire beszélhetünk tudatos 
döntésről?
A választás tudatos volt, de meg voltam 
győződve róla, hogy megvannak a lépcső-
fokok. Kisgyerekkorom óta gyakoroltam, 
hogy a vállamra helyezek valamit – példá-
ul a Nagy indiánkönyvet – arra egy pohár 
vizet, és úgy egyensúlyozok miközben 
mozgok, hogy ne boruljon ki a víz. Úgy, 
ahogy egy kamerát szoktak mozgatni.
Akkor már tudtad, hogy egyszer kamera lesz 
a válladon?
Azt hiszem, igen. Persze erre még várni 
kellett, mert afféle videotonos gyerek-
ként műszaki pályára küldtek a szüleim. 
A mai Széchenyibe, akkori nevén Ságvári 
Endre Szakközépiskolába jártam, ahol 
számítástechnikai műszerész szakon 
végeztem, és ebben a szakmában is dol-
goztam. ’84-et írunk ekkor. Még létezett 
a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező 
Vállalat, rövidítve SZÜV. Nagy ruszki 
gépeket tartottunk karban – egy átlagos 
szekrényben nem fért el egy megabájt-
nyi memória. Akkor még a tájékon 
sem volt az integrált áramkör. Az volt 
a mázli, hogy a SZÜV megalakította a 
Computer M nevű hálózatot, amely már 
a kisebb gépek felé vitte a fejlesztéseket, 
megjelentek a személyi számítógépek, 
és két elég komoly tanfolyam elvégzése 
után az egyik volt osztálytársammal és 
barátommal telepítettünk az ország több 
pontján hálózatokat. Emellett az is a mi 
feladatunk volt, hogy a számítástechni-
kát abszolút nem ismerő felhasználókat 
megtanítsuk a rendszer kezelésére. A 
dégi TSZ-ben például fejőnőket kellett 
megtanítani az operációs rendszer-
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re, olyanokat, akik előtte maximum 
a villanykapcsolót használták, mint 
elektromos eszközt. Kalandos, izgalmas 
időszak volt ez! Akkor indult el a vonal-
kód használata Magyarországon, ezt is a 
Computer M hozta be az országba, de mi 
építettük meg az Aranykéz utcai McDo-
nald’s pénztárgéphálózatát is.
Akkor ez nagyon komoly munkának számí-
tott, ráadásul fiatal voltál. Mégis váltottál...
A katonaság után még egy kicsit itt 
dolgoztam, majd 1988 nyarán írtam 
egy levelet Baranyi Palinak, a Fehérvár 

Televízió akkori főszerkesztőjének, hogy 
a tévénél szeretnék dolgozni. Abban az 
időben indult el a városi tévé adása heti 
egy órában. Rákaptam erre az adásra, 
és úgy éreztem, szeretnék a gyártásá-
ban részt venni. Akkoriban nagyon 
nehéz volt bejutni a főiskolára operatőr 
szakra, de elvégeztem egy felsőfokú 
szerkesztettműsor-készítői tanfolyamot, 
amit filmgyári szakemberek tartottak, a 
végén vizsgafilm volt, vagyis elég alapos 
oktatást kaptunk. Amikor megkaptam az 
oklevelemet, erre a bizonyítványra hivat-
koztam a Baranyi Palinak írt levelemben 
is. Nem sokra rá érkezett a válasz: jöjjek 
be, beszéljünk. Az akkori technikának 
megfelelően U-matic-ra dolgoztunk. A 
rögzítőszalag egy külön táskán volt, húsz 
percet lehetett rá forgatni. Nekem már az 
gyönyörűség volt, amikor Nagy Zoli után 
vihettem a magnót, miközben kamerá-
zott, de emlékezetesek voltak a forgatá-
sok Tihanyi Tamással is. Aztán egyszer 

csak egészen váratlanul – ahogy az ma is 
szokott lenni – bejött egy aratásos anyag, 
amire nem volt operatőr, így engem 
küldtek ki. Pali – aki nem szokott nagyon 
senkit sem dicsérgetni – azt mondta (ezt 
is csak másoknak), hogy egész jó anyagot 
hoztam, így innentől kezdve nemcsak a 
magnótáskát, de a kamerát is kezelhet-
tem.
Később az országos médiában is dolgoztál. 
Ambíció volt számodra a fővárosi munka?
Mindenképpen jelentett egyfajta szakmai 
elismerést, ha az embernek lement az 

anyaga a Magyar Televízióban, hiszen 
akkor még az volt az egyetlen országos 
csatorna. Mentek innen élőben Ablak 
adások, de Rózsa Gyurinak a Kap-
csoltam című műsora is – Halász Pista 
csinálta hozzá a csengőt, amit a Gyuri 
egy pedállal hozott működésbe, amikor 
már unta a betelefonálót. A kilencvenes 
évek elején az volt számunkra nagy 
büszkeség, hogy elkezdtük a napi adást. 
Tudtuk, hogy kevesen vagyunk, tudtuk, 
hogy kevés a technika, de ennek ellenére 
igyekeztünk mindenről beszámolni.
Ha nulláról épít az ember, nagyobb a moti-
váció?
Most megvan minden eszközünk, amire 
szükségünk van, csak az a feladatunk, 
hogy használjuk. Akkor pedig arra hasz-
náltuk a fejünket, hogy abból hozzuk ki 
a legtöbbet, ami éppen adott volt. Mindig 
nézhető adás volt, de a néző nem is 
sejtette, hogy néha milyen erőfeszítés volt 
e képek mögött. Nem volt egyszerű képes 
beszámolót készíteni például Fa Nándor 
földkerülő versenyéről. A Eurosport köz-
vetítette a versenyt, amit felvettünk. Igen 
ám, de az más színrendszerben ment, 
mint amiben mi adtuk az adást, viszont 
egy transzkóder annyira drága volt, hogy 
emiatt nem érte meg a befektetést. Ekkor 
kitaláltuk, hogy a felvételt lejátsszuk egy 
monitoron, amire ráirányítunk egy kame-
rát úgy, hogy a Eurosport logó lehetőleg 
ne látszódjon, mert a jogdíjak is horribilis 
összegek voltak. Így tudtunk képet adni a 
nézőknek: tessék, itt megy a mi Nándink!
Mikor volt az, amikor úgy érezted, azt mond-
hatod: „operatőr vagyok”?
Ritkán mondom, hogy operatőr vagyok, 
inkább csak képkeretező kisiparosnak 
hívom magamat. Az persze, hogy mi 
kerül a képbe, nyilván rajtam múlik. A 
nagy előrelépést mindenképpen a Hír Tv-
nél eltöltött évek jelentették. Ez a 2006-os 
események idején volt, az őszödi beszédet 
követő budapesti zavargások idején. 

Egy ilyen utcai harcos állapot, amiről a Hír 
Tv szinte folyamatosan közvetített, mennyire 
teszi próbára az embert?
Először is le kellett küzdeni a félelmet. 
Amikor a rendőr a riportert, az operatőrt 
vagy bárkit képes a tomfával megagyalni, 
és nem foglalkozik azzal, hogy az illető 
nem macskaköveket dobál, hanem dol-
gozik – ezt nehéz volt nekem feldogozni. 
Különös hozadéka volt ennek, hogy 
akkor szoktam le a dohányzásról, mert 
annyira másra kellett koncentrálni, hogy 
nem volt időm rágyújtani. Most már újra 
dohányzom, de ez már más történet. Ott 
három fős volt egy stáb, és ebben a felfo-
kozott helyzetben a szerkesztő, az ope-
ratőr és a technikus teljesen egymásra 
volt utalva, és nagyon jó csapat alakult ki. 
A technikus a testi épségét tette kockára, 
hogy megvédje a technikát, az operatőrt, 
odaállt akár a repülő macskakő útjába is.
Két front között voltatok?
Akkor büszkeség volt Hír Tv-snek lenni, 
mert bennünket nagyon szerettek az ut-
cán. Ha repült is macskakő, az véletlenül 
esett felénk. Senki nem tudta, mi lesz 
a zavargások vége, és minden estének 
úgy indultunk neki, hogy nem tudtuk, 
meddig fogunk maradni.
Akkoriban sokan hordtak nemzeti színű 
szalagot, aztán elkoptak ezek a szokások. A te 
karodon azonban ma is ott van a piros-fe-
hér-zöld karkötő. Mit jelent ez számodra?
Szeretem. Szeretem a színét, és azt, ami 
hozzátartozik.
Mi tartozik hozzá?
Mi magunk, a magyarság. Amikor 
először kinn voltam Csíkcsomortánban 
Varga Sanyinak köszönhetően, és ott a 
csíkpálfalvi művelődési házban határon 
inneniek és túliak elénekeltük közösen a 
magyar himnuszt és a székely himnuszt, 
az fantasztikus érzés volt! Kevés vagyok 
hozzá, hogy szavakba öntsem, de érzem 
ezt a nagyon erős köteléket, ami a ha-
zámhoz fűz, és azokhoz, akik ugyanezzel 
a kultúrával, lelkülettel egy másik állam-
ban kénytelenek élni.
Mi a te műfajod?
Egyértelműen a híradó. Ez az, ami 
gyors reagálást igényel, ehhez kell némi 
háttérismeret, hogy tudjam, mit és kit 
kell felvenni, hogyan kell elmondani 
valamit röviden képekben. De ott van 
például a Székelyföldi Verstábor, amit 
szintén nagyon szeretek forgatni, persze 
az egészen más miatt jó: éppen azért, 
mert nyugodtabb, megfontoltabb tempót 
kíván, és másfajta figyelmet.
Nem így a rally. Úgy tudom, még versenytit-
kár is voltál.
1999-ben, amikor elkezdődött a Fehérvár 
Rally, tévésként kerültem a közelébe. 
Aztán egyszer csak azon kaptam magam, 
hogy versenytitkár vagyok. Ez az időszak 
2004-ig tartott. Ehhez is rengeteget 
tanultam Nagy Zolitól, hiszen ő is benne 
volt a rally világában, rengeteg versenyre 
jártunk együtt. Csodálatos élmény volt 
beülni egy olyan versenyző mellé, aki 
előző nyáron súlyos balesetet szenvedve 
– kettészelte egy jetski – sérülésekből fel-
épülve újra autóba ül, és úgy vezet, mint 
egy álom. Hideg Krisztián mellett ülni 
elképesztő élmény, volt szerencsém vele 
versenytempóban száguldani a Mecsek-
ben. Hétköznapi autósként nem tudod 
elképzelni, hogy azzal a sebességgel be 
lehet fordulni, vagy egyáltalán valaha meg 
lehet állni. És befordul, és megáll, és még 
a kocsiból is egyben szállunk ki. Ez óriási 
érzés!
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Kamarakórus-fesztivál és egészségpiac
Programok szeptember 16-tól 25-ig

szaBó petra

Szeptember 16.
Hol volt, hol nem volt
17 óra, Vörösmarty Társaság előadóterme 
(Kossuth utca 14.)
Volt vagy nem volt királyi vár és palota a 
középkori Fehérváron? A kérdést a témakör 
legavatottabb magyarországi ismerői kísérlik 
megválaszolni. A beszélgetés elnöke Fülöp 
Gyula, a Szent István Király Múzeum nyu-
galmazott igazgatója. Beszélgetőpartnerek: 
Feld István, az ELTE BTK Régészeti Tanszé-
kének Tanszékvezető professzora, Kulcsár 
Mihály, a Szent István Király Múzeum 
igazgatója, Siklósi Gyula, az MTA Régészeti 
Intézetének nyugalmazott főmunkatársa és 
Zsoldos Attila akadémikus.

Szeptember 17.

III. Egészségpiac
Jancsárkert
Kézműves és bioélelmiszerek, zöld-
ségek, gyümölcsök és egészségügyi 
szűrések is várják az érdeklődőket.

Székesfehérvári Civil Nap
9 óra, Városház tér
Az érdeklődők csaknem harmincöt, a legkü-
lönfélébb tevékenységekkel foglalkozó helyi 
civilszervezet munkáját ismerhetik meg. A szer-
vezők számos kísérőprogrammal is készülnek.

A Barátság mozi műsora

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

A Fehérvár Televízió műsora 2016. szeptember 17-től szeptember 23-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
2016. 9. 17. 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:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy Balázs

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Nagy Györgyné

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Bérces Viktor

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia. Vendég: 
Szűcs-Molnár	Diána	
és Szabó Petra

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Krinolin,	turnűr,	

halcsont – A babák 
és a divat 1. rész

15:10 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Charlie zenekaros 

nagykoncertje
16:00 Diákszínpad: 

Makrancos Kata 
17:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:30 Megújult a Szent 

István-bazilika	
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Ugrits Tamás

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Szomszéd vár – 

turisztikai magazin
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12) 
20:50 Közéleti és 

Kulturális Szalon  
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 18. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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: 
Ugrits Tamás

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy Balázs

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia. Vendég: 
Szűcs-Molnár	Diána	
és Szabó Petra

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Rúzsa	Magdi-koncert	
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Bérces Viktor

15:05 Napi színes – ismétlés

15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 XXI. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 
– zárógála

17:35 A Fehérvár TV archívumából 
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Szentmiklósi Dávid

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12)  
20:50 Vershúron 2016
22:00  A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 9. 19. 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 Szomszéd vár – 

turisztikai magazin
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

egész órakor a Híradó 
1-kor	ismétlése

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

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Szentmiklósi Dávid

17:00 Szomszéd vár – ismétlés 

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

Lajos. Vendég: 
Sebők	Melinda

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvár AV19 – 

Olimpija Ljubljana 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9.20. 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 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Sebők	Melinda

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

Zoltán. Vendég: Fehérvári 

Gábor Alfréd (Freddie)
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 XII. Székesfehérvári 

Lecsófőző	Vigasság	
20:50	 Börgöndi	Repülőnap	2016	
21:20 Országos 

Vadgasztronómiai 
Fesztivál – 2016

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 21. 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 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor Alfréd (Freddie)

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

Viktória. Vendég: 
Csepregi Éva

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Molnár Dániel – 

Elszakadni	a	földtől	1-2.
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 22. CSüTörTöK
 
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 Bajnokok városa – ism.
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Csepregi Éva

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

Miklós Bence. Vendég: 
Benkő	Andrea

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Videoton FC – 

Ferencváros  
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 23. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	
Miklós Bence. Vendég: 
Benkő	Andrea

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

Viktória. Vendég: 
Horváth Emil

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Közéleti és 

Kulturális Szalon  
21:30 Aranybulla 

Művészeti	Napok
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 19. 20:20 Fehérvár AV19 – Olimpija Ljubljana jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

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

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2016.09.12-án: 
Barackmoly: 3 db
Szilvamoly: 10 db
Keleti gyümölcsmoly: 5 db
Almamoly: 4 db

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

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

Nyílt családi nap
9 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A rendezvényen bemutatják a rehabilitá-
ciós központ egészségügyi szolgáltatásait. 
Speciális tornák, egészségügyi szűrések 
és játékos feladatok várják az érdeklődő-
ket. A rendezvény ingyenes.

Középkori fegyverbemutató és harcművé-
szeti oktatás
10 óra, Béla úti temető parkolója mellett
A vállalkozó szelleműek kipróbálhatják, 
milyen is lehetett karddal, fokossal, lán-
dzsával vívni, kelevézt, csatakeresztet célra 
dobni, íjjal lőni vagy karikás ostorral bánni.

Felvidéki magyar est
17 óra Feketehegy-Szárazréti Közösségi 
Központ (Farkasvermi út 2.)
Zenés-táncos rendezvény. Fellépők: Dóka 
Zsuzsa és Szabó László nótaénekesek, a 
Kikerics nyékvárkonyi néptánccsoport, a 

nagymegyeri Kismegyer néptánccsoport 
és Nagy Mónika nótaénekes.

Minden földek, Istent dicsérjétek! – a 
Primavera Kórus szabadtéri koncertje
17 óra, Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely
A Primavera Kórus Horányi Ottilia 
karnagy vezetésével a Szent István király 
építtette hajdani Nagyboldogasszony-ba-
zilika romjai közt ad hangversenyt a 
nyitott templomok napján.

Szeptember 18.
Herbarius túra Pátkára
9 óra Pátkai elágazásnál lévő benzinkút
A résztvevők ezúttal Pátkára mennek, 
és őszi bogyókat, terméseket gyűjtenek 
Lencsés Rita szakértő vezetésével.

Királyos mesék
11 óra Igéző
A Holdfű színház előadása.

Rossz anyák
Szeptember 17. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai vígjá-
ték.

Sully – Csoda a Hudson folyón
Szeptember 16., 17. és 23. 18 óra, 
szeptember 20. 20.30
Feliratos amerikai életrajzi dráma.

Snowden
Szeptember 16. 20 óra, szeptember 
19. és 20. 18 óra
Magyarul beszélő német-amerikai 
életrajzi dráma.

A kis kedvencek titkos élete
Szeptember 17. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

A Molyember incidens
Szeptember 19. 20.15
Feliratos magyar-angol-amerikai 
horror.

Kút
Szeptember 22. és 24. 18 óra
Magyar játékfilm.

A hét mesterlövész
Szeptember 22. 23. és 24. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai western.

Casablanca
Szeptember 24. 16 óra
Fekete-fehér, magyarul beszélő 
amerikai romantikus dráma.



25közéleti hetilap FehérVárProGramajánló

Kultúrszomj
Szeptember16.
Francsics József-emlékkiállítás
17 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház
A kiállítást Heiter Tamás költő nyitja meg. A 
képek megtekinthetők október 14-ig.

Mohai Tiborné – Néri festménykiállítása
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlatot megnyitja Szentes Ottokár képzőmű-
vész. A kiállítás október 14-ig tekinthető meg.

Emberi lépték
18 óra, Pelikán Galéria
Végvári Beatrix grafikusművész és Pintér Balázs 
szobrászművész közös tárlata. Megnyitja: Filep 
Sándor festőművész.

Szeptember 17.
20 éves a Viktória Rehabilitációs Központ
15 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A jubileumi esemény alkalmából kiállítás nyílik.

Szeptember 20.
A sakkoktatás néhány didaktikai kérdése
A Kovács Imre–Pribék László székesfehérvári 
szerzőpáros könyvének bemutatója.

Szeptember 22.
Könyvbemutató
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Béres József Szép Magyar Ének II. című dalos-
könyvének bemutatója.
A könyvéről beszél Béres József. A könyvet 
méltatja és a szerzővel beszélget Vakler Anna 
népdalénekes. Közreműködik Béres Merse és 
barátai valamint a Hermann László Zeneiskola 
növendékei.További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. szeptember 17-től szeptember 23-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 9. 17. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
A tizennégy karátos autó

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Vidám szombat délelőtt 
Horváth-Winter Diával

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Konyhaműsor receptekkel
12:10 Műsorvezető: 

Palkó Zsuzsa, 
12:30 Pénzügyi percek. Vendég: 

Galántai Gergely
14:10 Gyógynövények és 

bogyók mindennapi 
használata. Vendég 
Lencsés Rita

15:10 Mi is az a babajelnyelv? 
Vendég: Fizl Kata

16:10 Mindennapi jóga 
Vendég: Nagy Gábor

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 9. 18. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

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

09:10 Természetesen 
egészségesen – A dió. 
Vendég: Supliczné 
Tóth Mária

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

13:10 Horgász hírek. Vendég: 
Nagy Attila (HOFESZ)

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

16:10 Vörösmarty kocka – 
Informatika. Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus.

17:10 Moziműsor Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 19. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai 

műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Tabuk nélkül a 
párkapcsolatról. 
Vendég: Pilát Gábor. 

 Okosjövő program 
gimnazista lányoknak. 
Vendégek Szigeti 
Fanni, Orosz Ágoston 
iskolaigazgató, Tóth 
Rita termékmérnök, 
Édes Eszter diák

21:00 Hangoskönyv: Csukás 
István: Pom-Pom meséi

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 20. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
A tizennégy karátos autó

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 

hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Heiter Dávid Tamás és 
Bokányi Zsolt műsora

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 A deviáns viselkedés 

okai. Vendég: Egey 
Tímea. Érembörze. 
Vendég: Ulcz Miklós.

 Honvédfesztivál. 
Vendég: Görög István 

21:00 Hangoskönyv: Bagdy 
Emőke: Párkapcsolat

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

2016. 9. 21. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
A tizennégy karátos autó

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség.
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 A Magyar Királyi 

Kardforgatók Rendjének 
programjai. Vendég: 
Vidermann Csaba. 

 A szívférgesség. Vendég: 
Dr. Lukács Zoltán 

21:00 Hangoskönyv: Bagdy 
Emőke: Párkapcsolat

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 9. 22. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 

A tizennégy karátos autó
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

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

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

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Európai utazások. 

Vendég: Igari Antal. 
 A gyerek és a számítógép. 

Vendég: Schéda Zoltán
21:00 Hangoskönyv: Bagdy 

Emőke: Párkapcsolat
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 23. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
A tizennégy karátos autó

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihály Gyula 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Irodalomról. Vendég: 
Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 Amy Morin tanulmánya. 
Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna.

 A filozófia, mint életmód. 
Vendég: Grúsz Róbert

21:00 Hangoskönyv: Bagdy 
Emőke: Párkapcsolat

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

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

 
BEMUTATÓTEREM: 

Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet 
: 06(20) 996 4070; 06(20) 996 4141 

E-mail: info@rapador.hu 
Web: www.rapador.hu 

 
 

A kulturális örökség napjai és 
II. Fejér megyei értéknap

Az épített örökség ünnepén az országos kezdemé-
nyezéshez csatlakozva szeptember 17-én és 18-án 
Székesfehérváron is kinyílnak a gyönyörű műemlé-
ki épületek, rejtelmes helyiségek, titkos szobák 
ajtói. Olyan épületek nyitják meg kapuikat, melyek 
az év nagy részén zárva vannak a látogatók előtt. 
A kulturális örökség napjai az Európa Tanács által 
1984-ben indított Európai örökség-napok rendez-
vénysorozat részeként indult el Magyarországon 
1999-ben. A nyitott kapuk néven is ismert hétvége 
célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét épített 
örökségünk szépségeire, egyben sérülékeny mivol-
tára. Cél, hogy a rendezvény egyfajta társadalmi 
mozgósító akció legyen, mely a polgárokban 
erősíti a kulturális örökség megóvásának igényét. 
Bővebb információ: szekesfehervar@tourinform.
hu, 22 537 261, www.oroksegnapok.hu.

Szeptember 20.
Hétvezér est
19 óra, Miss Tee Teabolt
Tóth Ferenc: A lehullott levelek tisztelete 
című előadása.

Szeptember 21.
MiNők – női klub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Pataki Zita coach Az asszertív kommuni-
káció című előadása.

Szeptember 22.
„Macskatéka” olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár

Az óvodás és általános iskolás korú gyer-
mekek részére szervezett olvasóklubban 
Seuss Kalapos macska című könyve 
kerül középpontba.

Szeptember 24.
„Évkerék 2016 – Földanya hava”
9.30, Sóstó, Zöld tanya
Hagyományőrző vetélkedősorozat.

Gyermekjóga
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Kéthetente szombatonként jógára várják 
a 4-12 éves fiatalokat. Jógaoktató: Ba- 
loghné Veres Csilla.

Szüreti gyermekjátszó
17 óra: Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely 
kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné 
Laczkó Krisztina vezetésével
Muzsikál a Galiba zenekar.

Szeptember 25.
VI. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztivál
15 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
15 órától Kórusműhely Pad Zoltánnal, a 
Magyar Rádió Kórusának karnagyával. 17 
órakor kórusok hangversenye. Résztvevő 
kórusok: Alba Regia Vegyeskar, Bányász 
Kórus, KVV Kamarakórus, Szent László 
Kórus, Vox Mirabilis Kamarakórus.
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Múlt heti keresztrejtvényünk a lecsófesztiválhoz kapcsolódott. Az első megfejtésünk arra 
adta meg a választ, hogy milyen eredetű étel a lecsó: balkáni. A második megoldásból 
kiderült, hogyan ismerte meg a huszadik század második felében a lecsó szót egész Európa: 
a konzerveinkkel együtt exportáltuk. Ezt a „magyaros zöldségragut” készíthetik babosan, 
tejfölösen, kolbászosan vagy rizsesen is, de a harmadik rejtvényből kiderült, milyen össze-
tevőkből áll az eredeti recept: egy rész makói vöröshagymából, két rész érett paradicsomból 
és három rész cecei fehér húsú zöldpaprikából. Bár a lecsó a magyar gasztronómia egyik 
alappillére a pörkölt és a gulyás mellett, más nemzetek konyháiban is megtalálható. A negye-

dik feladványban arra kérdezünk rá, hogy hívják a francia és az olasz változatát: ratatouille 
és peperonata.
Mostani rejtvényünk György Oszkár magyar költőhöz és műfordítóhoz kapcsolódik, akit a francia 
líra egyik legnagyobb magyar ismerőjeként tartották számon. Az első feladvány a születési nevét 
takarja. A második megfejtés egy híres magyar költőt rejt, akivel az egyetemi évek alatt kötött barát-
ságot. Először Ungváron, majd 1920 őszétől húsz éven át Székesfehérvár reálgimnáziumában tanított. 
A harmadik rejtvényből kiderül, milyen tantárgyakat oktatott. 1932-ben a Vörösmarty Társaság alel-
nöke lett. A negyedik feladvány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen új feladattal bízták meg.
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A bíróságról egyenesen a börtönbe kísérték a török férfit

noVák rita

noVák rita

Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt 
a férfit, aki a múlt héten egy kislánnyal erősza-
koskodott Bicskén. A férfi egy hónappal ezelőtt 
a zöldhatáron keresztül érkezett hazánkba. A 
bicskeieknek elfogyott a türelmük, év végén 
bezárják az 1990 óta működő tábort.

Bilincsben és vezetőszáron vitték a 
bíróságra azt a férfit, akit szexuális 
visszaéléssel gyanúsít a rendőrség. 
A fiatalember augusztusban a zöld 
határon keresztül érkezett hazánkba, 
humanitárius tartózkodási engedély-
lyel rendelkezik, menedékjogi kérel-
mének elbírálása folyamatban van. 

Még lehet jelentkezni a rendőrség határvadász 
csapatába. Akit felvesznek, már a féléves képzés 
ideje alatt is fizetést kap.

Egy székesfehérvári fiatalember, Ma-
darász Róbert, aki a helyi polgárőrség 
csapatát erősíti, már döntött: határ-
vadász lesz. Mint mondja, azért jelent-
kezett, mert édesapja pénzügyőrként 
dolgozott, és szeretné folytatni a 
család rendvédelmi hagyományait. 
Már beadta a jelentkezését, de az 
egészségügyi, pszichológiai és fizikai 
alkalmassági vizsgálat még hátravan. 
Mint Földesi Krisztina rendőr alez-
redes, a megyei rendőrség toborzási 
csoportvezetője elmondta, határva-
dásznak felnőtt, büntetlen előéletű, 
érettségizett, magyarországi lakcím-
mel rendelkező magyar állampolgárok 
jelentkezhetnek minden rendőrka-
pitányságon. Akiket felvesznek, hat-
hónapos gyakorlatorientált képzésen 
vesznek részt, majd a sikeres vizsga 
után a Készenléti Rendőrség állomá-
nyában őr-, járőrtárs szakképesítéssel 
a határvadászok csapatát erősítik. 
Toborzás a fehérvári Holland fasorban 
lévő nagyáruházban szeptember 15-én 
13 és 18 óra között, szeptember 16-án 
pedig fél 12 és fél kettő között lesz. A 
Zichy ligetben szeptember 18-án, de a 
következő napokban Rácalmáson és 
Seregélyesen is várják a hivatás iránt 
érdeklődőket. (Részletes információ: 
www.police.hu)

Migráns molesztálta a kislányt Határvadász-toborzás

Tizenkét éves gyereket akart megerőszakolni egy férfi Bicskén
Varga Noémi, a Székesfehérvári 
Törvényszék szóvivője egy rövid 
közleményben reagált a történ-
tekre: „Az alapos gyanú szerinti cse-
lekmény részleteiről a kiskorú sértett 
védelme érdekében és a nyomozás 
kezdeti szakaszára figyelemmel a bíró-
ság további adatokat jelenleg nem tud 
kiadni. A Székesfehérvári Járásbíróság 
nyomozási bírája a 2016. szeptem-
ber 12. napján megtartott ülésen a 
gyanúsított előzetes letartóztatását 
rendelte el.” 
A megyei rendőrség megerősítette a 
Székesfehérvári Törvényszék közle-
ményét, de ennél többet nem árult 
el. Az egyik bicskei nagyáruház 

melletti bokros területen támadta 
meg a török férfi a tizenkét éves 
kislányt. A bozótos alig néhány 
méterre van a menekülttábortól, az 
intézménnyel pontosan szemben 
található. A FehérVár magazin 
szerkesztősége úgy tudja, a lányt 
a férfi meg akarta erőszakolni, ez 
azonban nem sikerült neki, mert 
a gyerek – bár meztelen alsótesttel 
– de el tudott menekülni a hely-
színről. 
Pálffy Károly, a város polgármeste-
re szerint az egész várost megrázta 
a kislány esete: „Igyekszünk megvé-
deni a gyermekeinket, feleségeinket, 
lányainkat, de sajnos ez a példa is azt 
mutatja, hogy ezektől az emberektől, 
akik idejöttek Magyarországra, Euró-
pába, nagyon nehéz megvédeni őket. 
Ez az eset is azt bizonyítja, hogy ezek 
az emberek egyáltalán nem akarnak 
az európai illetve a magyar kultúrába 
integrálódni.” 
A polgármester hozzátette: az el-
múlt időszakban egyre több panasz 
érkezik a hivatalhoz a migránsok 
miatt. A rendőrséghez koráb-
ban egy nemi szervét mutogató 
migránsról és több molesztálási 
ügyről is érkezett bejelentés, ezért 
a bicskeiek a tábor bezárását kez-
deményezték. December végén be 
is zárják a bicskei menekülttábort.
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...a Bregyóban már profi versenyen mutatják be, mit tudnak a nagyok.

A Kiskút útján még csak most kezdik tanulni a kicsik...

Felpörgő teniszélet
somos zoltán

A Kiskút útján átadták a megújult teniszcent-
rumot, miközben a Bregyó közben tízezer dollár 
összdíjazású nemzetközi verseny zajlik. Amatőr 
és profi szinten is lendületet kapott a tenisz 
Fehérváron.

Viszló Csaba tulajdonos büszke 
lehet a szépen felújított Kiskút úti 
tenisz- és szabadidőközpont hat 
salakos pályájára, amelyek szinte 
minden órában telt házzal üzemel-
nek. A vállalkozó ráadásul hama-
rosan megvalósuló további fejlesz-

Bajnokutánpótlás

A fehérvári lányoknál senki nem volt jobb a serdülő csapatbajnokságon

samu miklós

A Regionális Atlétikai Központ adott otthont 
az atlétikai felnőtt és serdülő csapatbajnokság 
döntőjének. Az elmúlt években az ARAK fiú vagy 
lány csapata rendre nyert, és az összesített 
csapateredményben is mindig dobogón végzett. 
Ezúttal kettős hazai siker született, hiszen az 
ARAK Utánpótlás-akadémia serdülő csapata 
mindkét nemnél magyar bajnok lett!

A fehérvári alakulat a lányok 
pontversenyét szoros eredménnyel 
nyerte, öt helyezési ponttal többet 
szerezve, mint a második Ikarus 
BSE. Az ARAK fiú serdülőinek már 
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tésekről is beszámolhatott, amikor 
múlt héten pénteken ünnepélyesen 
felavatták a létesítményt. 
„Az építési engedély elbírálása 
folyamatban van. Miután megkapjuk – 
reményeink szerint nagyon rövid időn 
belül – már az idén felépülhet a csar-
nok is, amelyben további pályák állnak 
majd a teniszezni vágyók rendelkezésé-
re.” – mondta a tulajdonos. 
A beruházáshoz átadott területtel 
az önkormányzat is jelentősen hoz-
zájárult, hogy a terv megvalósuljon, 
de az avatón aláírt megállapodás 
mást is tartalmaz. „Az új teniszköz-

pontban máris mintegy ezer fehérvári 
iskolás teniszoktatása kezdődött meg, 
akiket Viszló Csabáék buszokkal hoz-
nak és visznek délelőttönként. Vagyis 
hamarosan az úszáshoz, korcsolyázás-
hoz hasonlóan a teniszt is elsajátíthat-
ják a gyerekek, egy újabb mozgásforma 
kapcsolódik be a mindennapos testne-
velésbe.” – emelte ki Cser-Palkovics 
András polgármester. 
Az ünnepélyes szalagátvágás alatt 
már be is töltötte a gyerekzsivaly a 
teniszpályákat, miközben – mint-
egy jelképezve, hogy később akár 

profik nevelése is cél lehet – Marosi 
Katalin is ütőt ragadott egy bemu-
tató erejéig.
Eközben nem sokkal messzebb, 
a Bregyó közi teniszcentrumban 
megkezdődött az ITF-Future ver-
seny, amely ezen a héten szomba-
tig tart. A férfi egyes főtáblájára 
harminckét teniszező került fel, 
köztük hét magyar. Nagy Péter a 
legmagasabban rangsorolt, de Ba-
lázs Attila két megnyert versennyel 
a háta mögött talán esélyesebb, 
hogy bejusson a szombati fináléba.

jóval nagyobb volt a fölénye: húsz 
helyezési ponttal szereztek többet, 
mint a miskolciak. Az összesítés-
ben csak a különbség lehetett kér-
déses. Végül a huszonöt értékelhe-
tő csapatból 54,5 pontos fölénnyel 
ünnepelhette csapatbajnoki címét 
az ARAK Utánpótlás-akadémia. A 
legtöbb pontot dobogós helyezései- 
vel a lányoknál Endrész Klaudia, 
Simon Viktória, Takács Boglárka, 
a fiúknál Tímár Gergely, Kovács 
Mátyás, Gombolai Balázs szerezte, 
valamint mind a két 4x100 méteres 
váltó is alaposan kivette a részét a 
sikerből. 
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A kép csalóka, ekkorát nem kellett harcolniuk a fehérváriaknak

Alakul a játék, szoros meccseken rázódhat össze az új idényre az Alba Fehérvár

Magabiztos előny a visszavágóra

Külföldi meccsek, egypontos győzelmek

kaiser tamás

somos zoltán

Remekül kezdte a szezont az Alba 
Fehérvár KC női kézilabdacsapata. Deli 
Rita együttese ráadásul rögtön a nem-
zetközi porondon, egy jó ellenféllel 
szemben játszott kiválóan.

Előzetesen inkább tartottak 
az Alba Fehérvár KC-nál 
a lengyel kupagyőztes és 
bajnoki bronzérmes Vistal 
Gdyniától. Az EHF-kupa 
első kvalifikációs körébe 
kapott ellenfél ugyanis 
nyolc válogatottal a buszon 
érkezett meg szombaton 
Székesfehérvárra. A párharc 
első felvonását megelőző 
sajtótájékoztatón is óvato-
san fogalmazott a Fehérvár 
vezetőedzője, Deli Rita, aki 
akkor azt mondta, izzadsá-
gos meccsre számít. 
Nos, a jóslata beigazolódott, 
de az izzadságot nem első-
sorban a lengyel gárdának 
köszönhették Jelena Lavkó-
ék, hanem sokkal inkább sa-
ját gyors, hajtós játékuknak 
illetve a Köfém Sportcsarnok 
már-már a finn szaunákat 
idéző hőmérsékletének. 
Az Alba Fehérvár már a 
találkozó elején magához ra-

A keret kialakítása után a csapat játékának 
kialakítása zajlik a kosarasoknál, ennek pedig 
eszköze és fokmérője is egy-egy edzőmeccs. 
Itthon nem láthattuk az Alba Fehérvárt, de négy 
mérkőzést is játszottak Lóránték egy hét alatt.

Dzunics Braniszlav majdnem teljes 
kerettel dolgozhat, a nagy megle-
petésre Európa-bajnoki részvételt 
kiharcoló válogatottban szereplő 
Keller Ákos kivételével mindenki 
rendelkezésére áll. Ez nála azt 
jelenti, hogy használ is mindenkit, 
azokat a fiatalokat is, akik még 
nem számítanak alapembernek. 
Az Alba kolozsvári mérkőzésein 
például Keller Iván került rendsze-
resen parkettre, ő fehérvári nevelés, 
de az elmúlt éveket Kecskeméten 
töltötte. Filipovics Márkó kicsit más 
eset, hisz az előző szezonban már 
láthattuk az Albában a Kaposvárról 
igazolt junior válogatott tehetséget, 
akinek idén előrébb kell lépnie. És 
ott van Markovics Luka, akiről már 
egyértelműen kijelenthető, hogy 
kinőtte az „ígéret” kategóriát, vele 
meghatározó magyar játékosként 
számol (és szerencsére számolhat 
is) Dzunics mester. 
Természetesen továbbra is a légió-
soknak és a magyar válogatottak-
nak kell húznia a szekeret – utóbbi 
kategóriába akkor is beleszámítjuk 
Lóránt Pétert, ha sajnálatos módon 
nem tagja a nemzeti csapat kere-
tének. Lóránt vezéregyéniség, ez 
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gadta a kezdeményezést, és 
tudatosította: hazai pályán 
csak hazai győzelmet tudnak 
elfogadni a csapat játékosai. 
Ami szembetűnő változás 
volt az előző szezonhoz 
képest, az a rengeteg gyors 
indítás, lerohanás, amelyből 
ugyan ezúttal még nem min-
den alkalommal született 
gól (rengeteg ziccert hagyott 
ki a fehérvári alakulat), de 
örömteli volt, hogy legalább 
a helyzetek megvoltak. Erre 
pedig lehet építeni. Ahogyan 
a kapusteljesítményre is, 
hiszen Herr Orsolya remekül 
védett, és jól szállt be a bün-
tetőt is hárító Sipeki Flóra is. 
A Vistal ellen 15-8-as félidőt 
követően 28-17-re győzött 
a Fehérvár, amivel nagy 
lépést tett a továbbjutás felé. 
Deli Rita azonban óva inti 
csapatát attól, hogy elkényel-
mesedjen a visszavágóra, 
hiszen a túlzott könnyelmű-
ség könnyen bajt okozhat. A 
klub szakemberei és a szur-
kolók is bíznak benne, hogy 
nem lesz miért aggódni, és a 
vasárnap 16 órakor kezdődő 
visszavágó végén is győzte-
sen hagyhatják el a fehérvári 
kézilabdázók a parkettet.

kétségtelen. Kolozsváron mindkét 
meccsen, amelyen játszott, húsz 
pont fölött szórt, és mentalitása is 
„vezéri”. 
Az Albának pedig jót tehet, ha 
mentálisan erősek a játékosok, 
ezt bizonyítja (amit Dzunics is 
kiemelt), hogy a kolozsvári tornán 
kétszer is egy ponttal nyert a 
csapat. Az is biztató, hogy Edwards 
és Shepard mellett láttuk már 
Taylort is eredményesen játszani, 
eddig talán Burgess adós az elvárt 
teljesítménnyel. 

A belgrádi, marosvásárhelyi és 
kolozsvári ellenfeleket felvonultató 
tornán második lett az Alba. Szer-
da este pedig visszaadta a Rieker 
Komárno néhány héttel ezelőtti 
látogatását. Augusztus végén Fe-
hérváron nyert a szlovákiai csapat, 
ezúttal visszavágott a Fehérvár – 
és talán nem is meglepő, megint 
egy ponttal nyert! A végeredmény 
81-80 volt az Alba javára, Farr 26, 
Edwards 17, Markovics 15, Taylor 8, 
Markovics 15, Lóránt 7, Filipovics 6, 
Burgess 2 ponttal vette ki a részét a 

győzelemből. Shepard és Tóth Péter 
sérülés miatt nem játszott. 
Figyelembe véve, hogy az elmúlt 
idényekben sokszor panaszkod-
tunk amiatt, hogy a szoros végjá-
tékokat rendre elbukja a csapat, 
biztatónak tűnik, hogy ebben az 
előszezonban képes megnyerni az 
„egypontos” meccseket. Vasárnap 
Kaposváron, jövő szerdán pedig 
végre itthon, a Kecskemét ellen 
láthatjuk, hol tart a csapatépítés. A 
bérletárusítás pedig elkezdődött a 
csarnokban.
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kaiser tamás

Jó válasz a „cicaharcra”

Bevallom őszintén: nagyon utálom 
a bulvárt. Néha nyilván velem is 
szembe jön, és én magam is bedőlök 
egy-egy kattintásvadász címnek. Ha 
mégis tudatosan olvasom, annak az 
az oka, hogy olyan személy szerepel 
benne, aki alapvetően érdekes 
számomra. Nos, most nem csak 
személyek, de kedvenc fehérvári 
női kézilabdacsapatom is bekerült 
a bulvárba. Tudják, az a bizonyos 
„cicaharcos” sztori. Röviden: Tápai 
Szabina megalázva érzi magát, hogy 
így kellett eljönnie Fehérvárról, ami-
nek legfőbb oka, hogy lett egy női 
edzője, Deli Rita. Én magam nem 
kívánom értékelni Szabina itt töltött 
utolsó évét, mert nem tartom ma-
gamat szakembernek. Véleményem 
nyilván van. Amit vállalok belőle: 
én többet vártam tőle! De nem is 
ez a lényeg. Nem értem, miért most 
került szóba az elválás és annak kö-
rülményei, amikor május végén, az 
Alba Fehérvár KC évzáró bankettjén 
a klub tőle és valamennyi távozótól 
kulturáltan elbúcsúzott. Természe-
tesen azzal, hogy a színfalak mögött 
mi ment, nem vagyok tisztában. De 
nem értem, miért most, miért az 
FKC első tétmeccse, a Gdynia elleni 
EHF-kupa-találkozó előtt kellett 
borítani a bilit. Szerencsére ezzel mit 
sem törődtek a lányok, és parádés 
játékkal tettek hatalmas lépést a to-
vábbjutás felé. Remek riposzt, nem?

Mint minden idényben, most is a rájátszásba akar jutni a fehérvári csapat

Hazai jégen először vasárnap lendülhet támadásba a Fehérvár, alighanem telt ház előtt

Kocsis Ferenc gólt ütött, de ez is kevés volt a román ligaújonc ellen

Klagenfurtban kezdődik a hokiidény
tóth dániel

Pénteken a Klagenfurt otthonában kezdi meg 
tizedik szezonját az EBEL-ben a Fehérvár AV19. 
A klub szurkolóinak nem kell sokáig várnia, 
hogy hazai közönség előtt is bemutatkozzon a 
csapat: vasárnap az Olimpija Ljubljana látogat 
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

Mozgalmas nyáron van túl a Fehér-
vár AV19 jégkorongcsapata. Azon 
kívül, hogy kilenc játékos távozott 
az EBEL-keretből és közel ugyan-
ennyi hokis van az érkezők oldalán 
is, a tavasz végén kinevezett Tyler 
Dietrich is búcsút intett Székesfe-
hérvárnak augusztus közepén.
A kanadai felnőtt válogatott mellett 
munkát vállaló szakember pótlásá-
ra Benoit Laporte érkezett a Raktár 
utcába. A francia-kanadai mester 
már érkezésekor kijelentette, hogy 
aggresszív, letámadó hokit szeretne 
látni a játékosaitól a mérkőzéseken, 
és az álláspontja az itt töltött két 
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Az EBEL-lel ellentétben a MOL Liga küzdelmei már zajlanak. A Fehérvári Titánok múlt 
pénteken Dunaújvárosban kezdték a szezont, és 5-2-es vereséget szenvedtek. Hétfőn 
aztán az újonc Dunarea Galați ellen hazai pályán, hosszabbításban maradtak alul 6-5-
re Kóger István tanítványai. A felkészülési mérkőzések során biztató játékot mutatott 
a fiatal társaság, a bajnokságban azonban kissé beragadt az együttes. De kesergésre 
semmi ok, máris lehet javítani! A Titánok gárdája pénteken elindul idei első hosszú 
túrájára, és négy nap alatt három mérkőzést játszik. Szombaton a Csíkszereda, vasár-
nap a Galac, jövő kedden pedig a Brassó otthonában lépnek jégre a fehérváriak.

Jobb kezdésben bíztak

hét alatt sem változott: „A játékrend-
szerünk olyan, mint egy kirakós játék. 

Van egy alap, amit elvárok a játékosok-
tól, ez lehet a puzzle kerete, de a többi 
kis darabkát ők teszik hozzá. Megvan a 
szabadságuk, hogy kreatívak legyenek. 
Edzői éveim alatt azt tapasztaltam, 
hogy a játékosok általában szeretik 
ezt a szisztémát. Nem robotok, hanem 
gondolkodnak, hozzáteszik a saját ké-
pességeiket az alapokhoz. A legfonto-
sabb, hogy az ellenfél térfelén tartsuk a 
korongot, ha pedig elveszítettük, akkor 
azonnal igyekezzünk visszaszerezni 
azt, akár már a támadóharmadban is.”
A csapat eddig két mérkőzést 
játszott Laporte irányítása alatt. A 
VIII. Ifjabb Ocskay Gábor-emlék-
tornán előbb a Comarch Cracovia, 
majd a MAC Budapest gárdáját 
győzte le a Fehérvár, és mindkét 
mérkőzésen láthatók voltak az 
imént említett taktika egyes elemei. 
„Meglepett, hogy a srácok milyen gyor-
san alkalmazkodtak az új szisztémá-
hoz. Nem volt sok időnk összecsiszo-
lódni, így lehet, hogy a kezdetekben 
nem lesz tökéletes a játékunk. Egyes 
elemekben még finomításra van 
szükség, de a játékosok keményen küz-
denek, aminek örülök. Azt látni kell, 
hogy hat-hét edzőmérkőzésre szüksé-
günk lett volna, hogy teljesen összeáll-
jon a keret, nekünk ezzel szemben két 
felkészülési meccsünk volt, és még egy, 
amin egymás ellen játszottunk. Ezért 
mérkőzésről mérkőzésre kell fejlőd-
nünk. Az első hétvége inkább amolyan 
ráhangolódás lesz, így a Klagenfurt 
ellen azt kérem a csapattól, hogy ját-
szanak egyszerűen, ne gondolkozzanak 
sokat, egyszerűen jégkorongozzanak.” 
– tért rá az együttes előtt álló első 
komoly feladatra Laporte.
A tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is a Klagenfurt otthonában nyitja 
az EBEL-szezont a Fehérvár. Egy 
évvel ezelőtt többek között Sárpát-
ki Tamás góljának is köszönhetően 
3-1-re nyert a fehérvári alakulat a 
rekordbajnok otthonában. 
„Nagyon jó emlékeim vannak arról a 
meccsről. Emlékszem, hogy körülbelül 
tíz perccel a találkozó vége előtt 1-1-es 
állásnál találtam be. Nagyon boldog 
voltam. Azóta persze sok dolog válto-
zott nálunk. Sok meghatározó magyar 
játékos ment el tőlünk, kicserélődtek a 
légiósok is, új edzővel dolgozunk. Úgy 
érzem, nagyon együtt vagyunk. Várjuk 
már a pénteket, győzelemmel szeret-

nénk megadni a szezon alaphangját!” 
– zárta mondandóját a huszonegy 
esztendős támadó.
Nem lesz egyszerű dolguk Sárpát-
kiéknak: a KAC otthonában min-
den csapat megszenved a ponto-
kért, bár a Klagenfurt háza táján is 
nagy volt a jövés-menés a nyáron. 
A karintiai együttes nem kevesebb, 
mint tíz új játékost igazolt a nyá-
ron, a gárda irányítását pedig Mike 
Pellegrims vette át. Pellegrims neve 
nem ismeretlen Benoit Laporte 
előtt, hiszen a német bajnokságban 
korábban többször is találkozott 
egymással a két szakember éppen 
aktuális alakulata. 
„Láttam a Klagenfurt több felkészülési 
meccsét is, de ott sok meghatározó 
játékos is hiányzott tőlük   – kezdte 
elemzését a fehérvári szakveze-
tő. – A játékuk alapját ismerem, a 
jelenlegi edzőjük korábban a Wolfs-
burgnál volt másodedző, amikor én a 
Hamburgot irányítottam. Ez alapján 
úgy vélem, nagyon hasonló stílusban 
fog játszani a KAC is. Nagyon fegyel-
mezett játékot várok az ellenfelünktől, 
sok kiemelkedő képességű jégkorongo-
zójuk van, úgyhogy nem lesz egyszerű 
dolgunk.”
 A pénteki megmérettetés után 
vasárnap a hazai közönség előtt is 
bemutatkozhat tétmeccsen a Fe-
hérvár AV19: az Olimpija Ljubljana 
érkezik a Raktár utcába. 
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A szerb támadó, Marko Scsepovics (jobbra) három alkalommal köszönt be a PMFC-nek. Minden bizonnyal hamarosan a bajnokságban is lehető-
séget kap majd Henning Berg vezetőedzőtől.

Magabiztosan jutott tovább a Vidi
németh zoltán

A bajnokság mellett immár a Magyar Kupában 
is megkezdte szereplését a Videoton. A több új 
játékosát is első ízben bevető fehérváriak az 
egykor szebb napokat látott PMFC otthonában 
úgy nyertek 4-0-ra, hogy valamennyi gólt a 
nyári igazolások szerezték.

A néhány éve még komoly 
élvonalbeli rangadónak számí-
tó PMFC–Videoton párosítás a 
Magyar Kupában sima fehérvári 
továbbjutást hozott. Henning 
Berg együttese gyorsan eldön-
tötte a kérdést a jelenleg az NB 
III-ban vitézkedő piros-feketék 
otthonában. 
A Horváth–Szolnoki, Fiola, Vi-
nícius (Fejes 46.), Stopira (Nego 
46.)–Barczi, Varga, Hadžić, Bódi–
Kovács, Scsepovics (Feczesin 46.) 
összetételben felálló Vidi már a 
második percben előnybe került, 
miután a nyáron igazolt Scse-
povics tizenkét méterről gólra 
váltotta Kovács átadását. A ti-
zenegyedik percben a másik friss 
szerzemény, Hadžić is betalált, 
a bosnyák középpályás szabad-
rúgásból, huszonhárom méterről 
csavart a bal felső sarokba. A 
fölényes győzelem lehetőségét is 
megalapozta a Vidi már az első 
félidőben, a szerb Scsepovics 
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Szép szezonbúcsúztató

Négyszázötven méteres szintkülönbséget kellett leküzdeniük a versenyzőknek

kaiser tamás

Több versenyzővel is képviseltette magát a hétvégi 
Balatonman triatlonversenyen az Alba Triatlon 
SE. Szombaton délben több százan vágtak neki a 
távnak a huszonkét fokos Balatonban. A fehérvári 
triatlonosok közül öten teljesítették a szezonbúcsúz-
tató viadalt.

Az Alba Triatlon SE sportolói közül 
hárman a rövid-, ketten a középtávú 
versenyen álltak rajthoz. A korábbi 
válogatott öttusázó Slett Emese mellett 
Szőke Marianna és Deák Zoltán is a 
950 méter úszásból, negyvenöt kilomé-
ter kerékpározásból és tíz kilométer 
futásból álló rövidebb számot választot-
ta. A klub vezetőedzője, Janota Zoltán 
és Skoff Gábor középtávon álltak oda 

a rajthoz, nekik 1900 méter úszást 
követően kilencven kilométert kellett 
kerékpározniuk, a végén pedig egy 
félmaratont, vagyis huszonegy kilomé-
tert futniuk. A nagy meleg és a komoly 
szintkülönbséggel (450 m) rendelkező 
kerékpárospálya megpróbáltatásai elle-
nére valamennyi fehérvári jól teljesített. 
Rövidtávon a hölgyek között a verseny 
feléig Slett Emese vezetett, aki végül 
a nagyon előkelő abszolút negyedik 
helyen végzett. Ne feledjük, Emese 
áprilisban kezdte a triatlont! Szőke Ma-
rianna tizenkettedik, míg Deák Zoltán 
ötvenedik lett. A hosszabb távon Janota 
Zoltán abszolút hatodik helyen zárt, 
míg Skoff Gábor egy huszonkettedik 
helyezéssel köszönt el az idei triatlonos 
évadtól.
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ugyanis a harmincharmadik és a 
harminchatodik percben újra be-
talált, előbb Stopira, majd Hadžić 
labdájából, mesterhármassal téve 
emlékezetessé bemutatkozását.
A második félidőben már csak 
helyzetekig jutott a Vidi, ezek 
azonban kimaradtak. A végered-

mény így maradt 4-0. Henning 
Berg legénysége magabiztosan 
jutott tovább, ráadásul  több új 
szerzemény, a gólokat szerző 
Scsepovics és Hadžić mellett 
például a válogatott Fiola Attila 
is jó játékkal mutatkozott be a 
Vidiben.

A győzelem jó felvezetése lehet 
egy nehéz időszaknak, a csapatra 
ugyanis komoly rangadók várnak 
a bajnokságban. A Videoton 
szombaton 18.30-kor az Újpest 
vendége lesz, majd 21-én 20 
órától a címvédő Ferencvárost 
fogadja a Pancho Arénában.
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