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Megújult utak és parkolók Tóvárosban

Megújult és akadálymentesített úton közlekedhetnek a tóvárosiak

Szabó MiklóS bence

Választókerületi programok

Elkészült a burkolatfelújítás a Tóvárosban a 
Horvát István utca és a Torony sor között, ahol 
a bolt előtti tizennyolc férőhelyes parkolót is 
újjáépítették. A felújítás a Városgondnokság 
útfelújítási programja keretén belül valósult 
meg. 

Már birtokba is vették az autósok 
a Horvát István utca és a Torony 
sor közti felújított utat. Közel 
kétezer négyzetméternyi aszfalt-
burkolat mellett több mint ötszáz 
méternyi szegélyt építettek újra, és 
kicserélték az aknafedlapokat is. 
A felújítással együtt a járdákat is 

Felsőváros 

Földi Zoltán

Felsőváros képviselője szeptember 7-én 
17 órától várja a körzetben élőket a 
Királykút Emlékházban.

Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

Jövő hétfőn, szeptember 11-én a Király-
kút Emlékházban tart fogadóórát Deák 
Lajosné önkormányzati képviselő. A 11. 
számú választókörzet lakói 17 órától ke-
reshetik fel kérdéseikkel, problémáikkal.

Kvótaper: elutasították a magyar 
és a szlovák keresetet

1944. szeptember 7-e szomorú nap Magyarország történelmében. Ezen a napon hajnalban a székesfe-
hérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred százötvenkilenc hazát védő katonája vesztette életét a 
Gac-oldalban egy szovjet előőrs betörése nyomán. A gyergyói emberek a hősöket két tömegsírba temették. 
A fehérvári honvédekről 1990-ig nem volt szabad megemlékezni, de mindig voltak bátor gyergyói embe-
rek, akik gondoskodtak arról, hogy halottak napján gyertya égjen a hős katonák nyughelyén. 2014 óta a 
Király sor és a Géza utca kereszteződésénél lévő emlékparkban is fejet hajthatunk hőseink emléke előtt.

látrányi Viktóia

Elutasította az Európai Bíróság a menedék-
kérők tagállamok közötti elosztását szol-
gáló uniós mechanizmus ellen benyújtott 
magyar és szlovák keresetet – ismertette 
szerdai ítéletét a luxembourgi székhelyű 
bírói testület. „A bíróság teljes egészében 
elutasítja a Szlovákia és Magyarország 
által előterjesztett kereseteket.” – írták 
a tizenöt fős nagytanács által megho-
zott ítéletet részletező közleményben, 
hozzátéve, hogy a kvóták „hatékonyan és 
arányosan” hozzájárulnak Görögország 
és Olaszország terheinek csökkentéséhez, 
ezért alkalmasak a kitűzött célok elérésére 
– közölte az MTI. A magyar kormány szerint 
a kvótaperben született döntés felháborító 
és felelőtlen. 

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter és Trócsányi 
László igazságügyi miniszter 
sajtótájékoztatójukon elítél-
ték az Európai Bíróság szerdai 
döntését. Szijjártó Péter hang-
súlyozta, az igazi csata csak 
most kezdődik el. Magyarország 
minden jogorvoslati lehetőséget 
igénybe vesz, hogy a magyar 
emberek akarata ellenére ne 
lehessen az országba telepíte-
ni senkit. A külügyminiszter 
kijelentette, hogy Magyarország 
továbbra is teljesíti a schengeni 
kötelezettségeit, megvédi a 
schengeni övezet és az EU külső 
határát. Eddig ennek minden 
terhét egyedül vállalta az ország, 
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A Szent István Gyalogezred hőseire emlékeztek

Környezettudatos programsorozat támogatással
A fehérvári Mobilitási hetet is támogatja 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mely 
összesen közel hetvenmillió forinttal segíti 
százhetvenöt hazai rendezvény megvalósítását.

A minisztérium tájékoztatása 
szerint az egyedi támogatás útján 
elnyert összegek hozzájárulnak 
a települések környezettudatos, 
helyes és biztonságos közlekedést 
népszerűsítő, szemléletformáló 
programjainak szervezéséhez.
A rendezvénysorozat szeptem-
ber 18. és 22. között zajlik majd 
Fehérváron. A résztvevők között 
ebben az évben is ott lesz a Gaja 
Környezetvédelmi Egyesület, mely 

Emlékezés Varkocs György várkapitányra
Ünnepi műsorral és koszorúzás-
sal emlékeztek múlt pénteken 
a belvárosban Varkocs György 
szobránál arra, hogy a fehérvári 
kapitány 1543-ban ezen a napon 
halt hősi halált az oszmánok 
elleni küzdelemben. A sziléziai 
várkapitány emlékére 1938-ban 
állított szobrot Székesfehérvár, 
az alkotás 2013-ban, a Szent 
István-emlékév tiszteletére újult 
meg. A megemlékezésen Vargha 
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium 
miniszter-helyettese idézte meg a 
vészterhes időket.              G.P., V.L. Fo
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

akadálymentesítették. A beruházás 
összesen 34,8 millió forintba került. 
Az utat nemcsak a lakók, hanem 
a Tóváros oktatási intézményeibe 
érkező szülők is használják nap 
mint nap, ezért is szükség volt a 
felújítására.
A Tóvárosi lakónegyed 58. számnál 
tavasszal átadtak már egy tizenhat 
férőhelyes parkolót, így a mostani volt 
a programban érintett második beru-
házás. Hamarosan elkezdődik a Hosz-
szúsétatér felújításának tervezése is 
a Horvát István út és a vasúti aluljáró 
közötti szakaszon. Szülői igény alap-
ján pedig folyamatban van egy ivókút 
elhelyezése is a nagy játszótéren.

szeptember 19-re hirdette meg 
immár hagyományos konferenciáját 
diákoknak, pedagógusoknak.
A Székesfehérvári Városi Termé-
szetbarát Szövetség Zöld Fehérvár 
programjában a természetvédelmi 
területek bejárására hívja az érdek-
lődőket hétfőtől péntekig.
A Mobilitási hét záróakkordja az 
autómentes nap: szeptember 22-én 
délelőtt a Várkörút a bíróság épü-
letétől a Romkertig a gyalogosoké, 
bicikliseké lesz, ahová a Magyar Ke-
rékpárosklub és a Fejér Megyei Ren-
dőr-főkapitányság munkatársainak 
segítségével szerveznek programokat 
óvodásoknak, kisiskolásoknak.

és szolidáris azokkal a nyu-
gat-balkáni országokkal, melyek 
szintén védik a határaikat. 
Szijjártó úgy fogalmazott, hogy a 
bizottság csak az illegális beván-
dorlók befogadását támogatja, a 
határvédelem ügyét nem. 
Trócsányi László igazságügyi 
miniszter megjegyezte: nehezen 
elfogadható álláspont, hogy 
2015-ben nem volt migrációs 
szükséghelyzet. Trócsányi Lász-
ló szerint fennáll a veszélye egy 
állandó mechanizmus kialakítá-
sának, amit Magyarország nem 
tart elfogadhatónak, más úton 
kell járnia Európának. Az MTI 
arról is beszámolt, hogy Robert 
Kalinák szlovák belügyminisz-
ter a kvótaperrel kapcsolatban 
kifejtette: a tapasztalat megmu-
tatta, hogy a kötelező kvóták 
rendszere működésképtelen, 
ellentétben a határok kemény 
védelmével, amelyről bebizonyo-
sodott, hogy helyes és a leghaté-
konyabb megoldás. 
Az elutasított kvótaperrel kap-
csolatban Robert Fico miniszter-
elnök elmondta, hogy a szlovák 
kormány nem változtat eddigi 
álláspontján. Tovább munkál-
kodik azon, hogy a tőle elvárt 
szolidaritás ne a migránsok 
kényszerű befogadásában öltsön 
testet. „Orbán Viktor és kormánya 
megtette azt, ami tőle elvárt volt, 
megvédte a schengeni határt.” – 
fogalmazott Fico.
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Beszélgetés kulcskérdésekről

Új présüzemet épít a Sapa
Minden ország polgárai maguk dönthessék el, kikkel akarnak együtt élni!

A Sapa a társadalmi felelősségvállalásban is élen jár, támogatja városunkban a duális képzést és a szakképzést is

Vakler lajoS

Szabó MiklóS bence

Zsúfolt ház fogadta szombaton délelőtt 
az Öreghegyi Közösségi Házban azt a 
beszélgetést, melyen Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő és Rákay Philip, 
a Fidesz tanácsadója vitatta meg az aktu-
ális politikai helyzetet.

A hétvégi kötcsei Polgári pik-
nik előttVargha Tamás, a Hon-
védelmi Minisztérium minisz-
terhelyettese, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője meg-
hívására az Öreghegyi Közössé-
gi Házba érkezett Rákay Philip. 
A két politikus dialógusában 
kiemelt figyelmet szentelt a 
migrációs kérdéseknek. Rákay 
Philip az értékrendváltozással 
járó liberális eszmerendszer 
ellen emelt szót: „Zajlik egy 
világméretekben is tapasztalha-
tó, Európában pedig különösen 
érzékelhető értékrendváltozás és 
háború, melyet természetesen más 
fegyverekkel vívnak, mint általá-
ban a háborúkat. Ettől ez még nem 
kevésbé veszélyes, hiszen fontos 
téttel bír. Különböző világnézetek 
csapnak össze. Jól látjuk azt a 
szélsőséges liberális világrendet, 
mely Európában néhány ország-
ban uralkodik, s azt is, milyen 
kulturális, demográfiai, gazdasági, 

Újabb beruházást hajt végre a Sapa Székesfe-
hérváron. A 6,8 milliárdos fejlesztés további 
százhúsz új munkahelyet teremt a városban. 
Ennek lehetőségét komoly regionális verseny-
ben nyerte el a cég, mely világszinten évente 
hatmilliárd eurónyi árbevétellel rendelkezik. 
Egy új présüzemet építenek a megyeszék-
helyen, újgenerációs elektromos autókhoz 
készítenek majd megmunkált alumínium 
alkatrészeket, törésálló ötvözetet.

A Sapa első magyarországi üzeme 
több mint tíz éve jött létre. A cég 
fehérvári gyára öt alumíniumsajtoló 
gyártósorral, többféle felületkezelé-
si technológiával, több mint kétszáz 
megmunkáló géppel Európa leg-
nagyobb sajtoló üzemének számít. 
Termelésének több mint felében 
újrahasznosított alumíniumot hasz-
nálnak, közel huszonháromezer 
alkalmazottjuk mintegy negyven 
országban tevékenykedik.
Ezúttal új présüzemet építenek 
a megyeszékhelyen, ezzel pedig 
további százhúsz ember jut mun-
kalehetőséghez. A város komoly 
regionális versenyben nyerte el a 
fejlesztést, melynek révén újge-
nerációs elektromos autókhoz 
készíthetnek majd megmunkált 
alumínium alkatrészeket, törésálló 
ötvözeteket. Az új présüzem a leg-
fejlettebb technológiát jelenti, és új 
fejezetet nyit a cég eddigi magyar-
országi tevékenységének történe-
tében – erről beszélt Szijjártó Péter 
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politikai, bevándorlási veszélyei 
vannak. Úgy látom, Magyarország 
kormánya az elmúlt négy évben 
kivont karddal próbál ellenállni 
annak a már-már elmebetegséggel 
határos értékrendőrületnek, mely 
végveszélybe sodorja Európát. 
Ennek megakadályozása a felada-
tunk!”
A diskurzus vendéglátója, 
Vargha Tamás osztotta Rákay 
Philip migrációval kapcsolatos 
aggodalmait, egyúttal hatá-
rozottan kiállt a nyugdíjasok 
mellett, és felszólította Vona 
Gábort, a Jobbik elnökét, hogy 
vonja vissza a nyugdíjas-társa-
dalmat becsmérlő kijelentéseit, 
és kérjen bocsánatot az idősek-
től: „Döntés előtt áll az Európai 
Unió a kvótaügyben. Mi továbbra 
is azt gondoljuk, hogy minden 
országnak saját magának kell 
eldöntenie, kikkel szeretne együtt 
élni. A másik fontos kérdés, ami 
kiemelten foglalkoztatja az állam-
polgárokat, az az éles támadás, 
ami a nyugdíjasokat érte a Jobbik 
elnöke részéről. Vona Gábor 
elhíresült Facebook-bejegyzése, 
melyben nagyon csúnya szavakkal 
beszélt a magyar nyugdíjasokról, 
felháborító. Vona Gábornak bo-
csánatot kellene kérnie a magyar 
nyugdíjasoktól!”

külgazdasági és külügyminiszter 
azon a sajtótájékoztatón, ahol beje-
lentették a hírt. Szólt arról is, hogy 
a világgazdaság radikális átala-
kulását azok az iparágak vezérlik 
– köztük az autóipar – melyek a 
magyar gazdaság gerincét adják. 
A miniszter szerint jó esély van 

rá, hogy idén az autóipar termelési 
értéke meghaladja a rekordnak 
számító nyolcezer milliárd forintot.
A vállalat olyan nagy gyártók köz-
vetlen alkatrész-beszállítója, mint 
az Audi, a Jaguar, az Aston Martin 
vagy a Porsche, éves árbevétele 
hatmilliárd euró. Globálisan több 

mint huszonkétezer dolgozót fog-
lalkoztat, Magyarországon mintegy 
ezerötszáz alkalmazottja van, a 
székesfehérvári gyár termelésének 
nyolcvankilenc százaléka export. 
Az újabb beruházás a magyar gaz-
daság exportteljesítményét is növeli 
– emelte ki Szijjártó Péter.



4 2017. szeptember 7.FehérVár Közélet

Így kezdődött a tanév Székesfehérváron

Czibikné Kónicz Márta, a Hunyadi egykori igazgatója emlékdiplomát vehetett át pedagógusi tevékenysége elismeréseként

A Hunyadi Mátyás Szakgimnázium idén ünnepli fennállásának százötvenedik évfordulóját

A közös Veni Sanctén az egyházmegye valamennyi oktatási intézménye – melyekben összesen mintegy ötezer diák végzi tanulmányait – képvi-
seltette magát

az oldalpárt SzerkeSztette: láSzló-takácS kriSztina

A Szent István téren rendezett tanévnyitó 
ünnepséggel kezdődött el a 2017/18-as tanév 
Székesfehérváron. A tanévnyitó házigazdája 
a fennállásának százötvenedik évfordulóját 
ünneplő Hunyadi Mátyás Szakgimnázium volt. A 
rendezvényen több évtizedes kiemelkedő peda-
gógusi pályafutása elismeréseként köszöntöt-
ték Czibikné Kónicz Márta egykori igazgatót. Az 
emlékdiplomát Kulcsár Szilvia, a Székesfehér-
vári Szakképzési Centrum főigazgatója adta át.

Az oktatás a jövőt jelenti

Ünnepi gondolatait tolmácsolva 
Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntötte a diákokat: 
„Oktatás nélkül ennek a városnak 
nemcsak jelene, hanem jövője sem 
lenne. Közös feladat és felelősség 
terhel bennünket, hogy a tanévet 
nyugodtan és eredményesen végig 
tudjuk vinni.” – fogalmazott a 
polgármester az önkormányzat 
és a fenntartó felelősségére 
utalva. 
Székesfehérvár polgármestere 
szólt arról is, hogy tizennyolc 
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oktatási intézményben mint-
egy ötszázmillió forint értékű 
felújítási munkálatokat végez-
tetett el a város a nyár folyamán 
az állami és a fenntartók által 
elvégzett felújítási munkákon 
felül. Hangsúlyozta, hogy a vá-
ros oktatása nemcsak a székes-
fehérváriak, hanem a térségben, 
a megyében vagy adott esetben 
a megyehatárokon kívülről ér-
kezők oktatását is jelenti.

A lélekkel kezdődik

A hagyományokhoz hűen a 
szeptember elsejei tanévkez-
déskor a Szentlélek segítsé-
gét kérték az egyházi iskolák 
diákjai és tanárai a Veni Sancte 
misén. A bazilikában Spányi 
Antal megyés püspök köszön-
tötte az új tanévet: „A tudás 
elengedhetetlen a boldoguláshoz. 
A fiatalok akkor járnak jó úton, 

ha az oktatás és a hit segítségé-
vel képesek lesznek elválasztani 
a lényegest a lényegtelentől, az 
erkölcsöst az erkölcstelentől. Ezen 
a napon a Szentlelket kérjük, jöjjön 
és segítsen bennünket, hogy legyen 
erőnk feladatunknak megfelelni, 
küzdelmeinket végigvinni.”

Még több egyetemista

Nemcsak az általános és kö-
zépiskolákban kezdődött meg 
a tanév, a Corvinus Egyetem fe-
hérvári campusán is megteltek 
az iskolapadok. A budapesti 
központú egyetem gazdálko-
dástudományi karán több mint 
kétezer-háromszáz hallgató 
kezdheti meg tanulmányát, de 
sokan érdeklődtek a pénzügy 
és számviteli szak iránt is. A 
tavaly indult székesfehérvári 
képzés egyre vonzóbb a fiata-
lok körében, ami köszönhető a 
duális képzési lehetőségnek is. 
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A Corvinus fehérvári campusa is bővült az idén
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A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 9-től 15-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Cseke András
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Illemtan óra 
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19:10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

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

2017. 9. 10. Vasárnap 2017. 9. 11. Hétfő 2017. 9. 12. Kedd 2017. 9. 13. szerda 2017. 9. 14. CsütörtöK 2017. 9. 15. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Miben segíthet az 
autogén tréning? Vendég: 
Nemesné Somlai Gitta 

10:10 Miért lehet rosszevő 
a gyerek? Vendég: 
Antal Vali

13:00 Műsorvezető: 
Cseke András

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:40 Útkereső. Vendég: 
Magyar Erika

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08:10 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Természetesen 
egészségesen –  életmód 
magazin. Supliczné 
Tóth Máriával

10:10 Gazdit keresünk az 
ASKA Menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11:10 Repülőnap. Vendég: 
Szilády Dezső és 
Józsa Dávid

12:10 Dicsértessék a 
Jézus Krisztus – 
Katolikus műsor

12:30 Közvetítés a börgöndi 
repülőnapról. Riporter: 
Sasvári Csilla

13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető: 

Cseke András
14:10 Valóság Vendég: 

Lemák Diána
17:10 Rebi és Dodó – a világ 

tinédzser szemmel
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 9. 9. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,

 a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10   Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Fejér zene
19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán. Benne: 
félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Sport
09:10 Aktualitások 
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Portré
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa és 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

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

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Szeptember 15-ig Székesfehérvár Belvárosában munka közben látható a Vörösmarty Rádió Látványstúdiója az Excom Computer támogatásával.

Szakmai gyakorlat az unióban

A Városházán köszöntötték azokat a diákokat, akik az Erasmus+ 2017 program keretében há-
romhetes szakmai gyakorlatra indulnak Nagy-Britanniába illetve Németországba. A program-
ban az I. István Szakgimnázium valamint a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium vesz részt.   Sz.P.
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Ezt az is mutatja, hogy a tava-
lyihoz képest háromszor annyi 
hallgatóval és egy új szakkal 
kezdik a tanévet.
A szemesztert kezdő fiatalokat 
Mészáros Attila alpolgármester 
üdvözölte: „Külön köszöntöm a 

mester szakos hallgatókat, akik 
valóban egy unikális szakot hall-
gatnak, hiszen ilyen összetételű, 
ilyen széles rétegű oktatási szak 
nincsen az országban.” 
A fiataloknak kedvezve, a 
diákélet fellendítése érdekében 

szeptember 13-án nyitja meg 
kapuit a Petőfi Kultúrtanszék 
az egykori Petőfi mozi épü-
letében. A város új egyetemi 
klubja önkormányzati forrás-
ból újult meg. De lesz idén 
is gólyabál október közepén 
– ígérte az elsőéveseknek az 
alpolgármester.

A jövő elkezdődött

Megnyitotta kapuit az iskolások 
előtt az Alba Innovár. A hét négy 
napján tartanak itt foglalkozásokat. 
Az oktató- és szórakoztatóközpont-
ban a fiatalok a világszínvonalú 
digitális eszközökkel és technológi-
ákkal ismerkedhetnek meg.
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Mulatságok hétvégéje

Oszvald Marikát több száz ember köszöntötte vastapssal

A mulatságok napján a Kisfaludi Közösségi Ház melletti sportpálya és a szomszédos utca is 
megtelt jókedvű családokkal. A Kisfalud-Novajpusztai Vigasságokat szervező, a település 
örökségét ápoló egyesület szervezésében évről évre megerősítik összetartozásukat az ott élők. 

A kertbarátok találkoztak egymással a másodszorra megrendezett Közösségi Kertek Éjszakáján 
a palotavárosi és a szárazréti közösségi kertben

Szombaton rendezték meg a Börgöndi Mulatságokat. Az épülő-szépülő településrész a Bör-
göndpusztai Érdekvédelmi Egyesület és a városrész önkormányzati képviselője, Dienesné Fluck 
Györgyi szervezésében és közreműködésével ez évben is színes, látványos családi progra-
mokkal várta a székesfehérváriakat az újjávarázsolt Szent Anna-kápolna szomszédságában. 
Börgöndön nincs generációs ellentét, hiszen közös az érdek és az élet.

A szedreskerti sportpályán felállított sátor fogadta ez évben is a két szomszédos városrész 
lakóit, hogy a tradícióknak megfelelően önfeledt, gondtalan délutánon köszöntsék a kora őszi 
ünnepen közösségüket. Szigli István, Feketehegy-Szárazrét és Szedreskert önkormányzati 
képviselője elégedett és büszke arra, hogy az általa megálmodott családi, közösségi esemény 
évről évre egyre több látogatót vonz a két városrész kulturális találkozóján.

láSzló-takácS kriSztina

A nyár utolsó hétvégéjén több helyszínen rendeztek mulatságot, s noha a hőlégballonoknak nem 
kedvezett az időjárás, Pálosfalvi Brúnó emléke élénken él a fehérváriak és a magaslati levegőt 
kedvelők körében.

Cukrász kollégát keresünk 
családias hangulatú

kézműves műhelyünkbe!
Jelentkezés: 20/2889-891 • tortapalota@gmail.com
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Élte a bátrak életét
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Hatalmas piros ballon emelkedett csütörtökön az Alba Plaza fölé, jelezve, hogy megkezdődött a 
23. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballonkarnevál – Pálosfalvi Brúnó-emlékverseny. Sajnos az 
időjárás nem kedvezett a hőlégballonok repülésének, de a magaslati levegőt szerető társaság 
így is megtartotta találkozóját. Emléktáblát is avattak Pálosfalvi Brúnó tiszteletére szombaton 
délután. Az Agárdi Parkerdőben színes családi programokkal folytatódott a karnevál. 

„Önéletírás némi történelmi kitekintés-
sel, mert az ember nem önmagában él. 
Környezete nem determinálja, de létét, 
cselekedeteit, egész valóját minden pilla-
natban alakítja.”

Önéletrajzában olvashattuk 
a fenti gondolatot. Pálosfalvi 
Brúnó nyolcvankét eszten-
dősen elmondhatta magáról, 
hogy élete minden egyes 
pillanatával el tud számolni. 
Önmaga szigorú, mégis játé-
kos elbeszéléseiben végigkí-
sérhettük életét, a II. világhá-
ború borzalmait gyermekfővel 
megélő kisfiúét, a háború utá-
ni Rákosi-korszak megannyi 
történetét. Megtudhattuk tőle, 
miként választotta a szabad-
ságot adó ejtőernyőzést, miért 
döntött úgy, hogy a katonaság 
lesz a hivatása, s miként talált 
rá a hőlégballonsportra. 
Mindössze tizenhét esztendős 
volt első ugrása idején, s egész 
életében a repülés bűvkörében 
élt. Katonai pályája merede-
ken ívelt felfelé, végül ezredesi 
rangig jutott, de szerelme 

 

A SZÉPHŐ ZRT 

extra kedvezményt kínál 

díjhátralék kiegyenlítésre! 

  
 
A programban az a fogyasztó vehet részt,  
- akinek távhő (fűtés és melegvíz) hátraléka 50 000 – 1 500 000 Ft-ig terjed és/vagy  
- a felhalmozási időszak legalább fél éves időtartamú 
- akinek háztartásában legalább egy munkavállaló van és bevételük nagyobb részét 

munkabér vagy munkabér jellegű jövedelem teszi ki 
- akinek eltökélt szándéka, hogy valóban megszabaduljon tartozásától és ezért tenni is 

akar 
- aki vállalja, hogy részt vesz egy 5x4 órás hátralékrendezést segítő tréning sorozaton  
- aki vállalja, hogy 10 hónapon át, havonta egyszer részt vesz a csoport további 

munkájában 
- aki hajlandó háztartásában változtatásokat bevezetni, a családi költségvetését 

átgondolni, bevételeiket növelni és költségeiket csökkenteni.  
 
Akik érdeklődnek a program iránt, azok számára Információs Napot szervezünk, ahol 
lehetőséget biztosítunk a részletek megismerésére és feltehe�k kérdéseiket is az extra 
kedvezménnyel kapcsolatban. 
 

Az Információs Nap időpontja: 2017. szeptember 27. szerda, 17 óra. 
Helyszíne: SZÉPHŐ Zrt., 8002 Székesfehérvár Honvéd utca 1. 

 
 

Az Információs Napra 2017. szeptember 25-ig lehet jelentkezni: 
 

telefonon: (22) 541-300
e-mailen: ugyfelszolgalat@szepho.hu vagy

személyesen az ügyfélszolgálaton félfogadási időben:
Hé�ő, Kedd, Szerda: 7.30-12.00 12.30-15.30 Csütörtök: 7.00-19.00 Péntek: 7.30-12.00

 
 

A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával  

a Családjainkért Alapítvány szervezi. 

 

                           

mindvégig a repülés maradt. 
Amikor megismerkedett a 
hőlégballonsporttal, felismerte 
azt is, hogy újszerűsége vonzó 
lehet, így megteremtette a 
lehetőségét, hogy kiszélesítsék 
bázisát. Tőle származik a gon-
dolat, hogy a hőlégballonozás 
nem repülés, hanem utazás. 
Ennek megfelelően beutazta 
a Földet, s olyan élményekkel 
lett gazdagabb, melyekről 
mások csak álmodnak. A 
világot bejárva népszerűsítette 
hazánk hőlégballonsportját 
Mexikótól Japánig, Németor-
szágtól Ausztráliáig. 
Hitvallása szerint az ember 
nem önmagában él, hiszen 
környezete létét, cselekede-
teit, egész valóját minden 
pillanatban alakítja. Pálosfalvi 
Brúnó korunk, hazánk olyan 
kiemelkedő személyisége 
volt, akinek minden egyes 
leírt szava, kimondott gondo-
lata igazságtartalommal bírt. 
Mert ő nemcsak hirdette, de 
tetteivel erősítette is a bátrak 
életét.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
balajthy Ferenc

koVácS iMre attila 

bobory zoltán

Gyere vissza!
(Bella István megidézése) 

Nem akartál Te égre kelni,
Csak énekelni, énekelni…
Egy Földi Csillaga az égnek
És minden mindenre az ének.
A sár is, kereszt is, s az Úr is,
Hamvad magzatvizet gyógyít.

Nem akartál Te énekelni,
Csak égre kelni, égre kelni…
Világűrt töltő Emberköltő,
Égi templomhoz harangöntő.
Csalogánya a sáros rögnek,
Hol keresztre virágot kötnek.

Nem akartál Te égre kelni,
Csak énekelni, énekelni…
Sárban, Keresztben és az Úrban,
Ezt akartad hát, most is úgy van!
Azóta minden szívverésben
Zongorád hangja hallik éppen.

Nem akartál Te énekelni,
Csak égre kelni, égre kelni…
Mint aki rossz fát tett a tűzre
S a füst mind magasabbra űzte.
Óh, az angyalok örülhetnek,
Tükrök előtt beszélgethettek!

Nem akartál Te égre kelni,
Csak énekelni, énekelni…
Hogy Én legyen az Én, az Ének,
Cérnahangú és egyre mélyebb.
Mű pihen, s forog az alkotó,
Megment a hit, és éltet a szó!

Nem akartál Te énekelni,
Csak égre kelni, égre kelni…
Mind a kettőt megtetted mára,
Üres a szívünk, a lelkünk árva.
S ha hív a Sár, Kereszt, Úr Pista,
Te, gyere vissza, gyere vissza!

Három négysoros
Valami nap-mint-nap meghal ben-
nünk. Fulladozunk és köpködünk. 

Kivégzések játszódnak le, vérszívó, 
szenvtelen csalódások…

A fájdalom ollós állatai ülik torukat a 
lélektől odahagyott, 

sátán-lakta testünkben – angyalaink 
nyomában dühödt szél jár…

Boldog lehet az a gyülekezet, 
amelynek élén ilyen lelki-
pásztor áll. Szálfa egyenes 
tartással, az elmúlt századok 
prédikátorainak hűséges 
követőjeként. Olyan ember-
ként, akinek az evangélium 
valóban örömhírt jelent, 
akinek a jézusi példa és út 
a legfontosabb. Az az út, 
amelynek leglényege az 
erőszakmentesség és szere-
tetközpontúság. 
És Somogyi László lelkülete 
arra is példa, hogy a fentiek 
mellett szólni kell a nemzet 
sorskérdéseiről, az embe-
riség jövőjéről, arról, hogy 
várjuk a Megváltó második 
eljövetelét. Olyan ember ő, 
aki a legnemesebb és legün-
nepélyesebb gondolatok 

mellett nem feledkezik meg 
a hétköznapi ember keserve-
iről és örömeiről, aki vállalja, 
hogy akár könyvbemutatón 

tegyen nemes gesztust, aki 
az első kérésre igent mond, 
ha öregebb kortársa az Úr 
asztala elé kíván járulni szíve 
választottjával.
Tisztelem tudásáért, felké-
szültségéért. Hiszen tudjuk: 
a normális ember életében a 
hit és a tudás édestestvérek, 
egymás támaszai, erősítői.  A 
másként hívő és gondolko-
dó emberek iránt tanúsított 
szeretet jegyében.

*
És nemrég elköszönt Fehér-
vártól. Nem tudom, tudja-e 
mindenki, hogy kit nem 
tudtunk itt tartani. Elnéztem 
fáradt arcát, miközben lejött 
a szószékről. De láttam moso-
lyát is. Hiszen vallja, hogy az 
Úr új utakra vezérelte. 

Léteznek évezredes kapcsola-
tok. A bor az eredettől a barát-
sággal fonódik össze. Hogyan is 
létezhetne másként? 
A nedű bölcsője a gyökerekben 
ring. A gyökerek ezer szállal 
kapaszkodnak a földbe, meg-
telepedésük a rögökkel kötött 
örök barátság. A nemkívánatos 
tőkét eldobja magától a ter-
mőtalaj. A gyökerek a termés 
reményét súgják és bizalommal 
kötnek egyezséget. A termő 
vessző büszkén viseli megany-
nyi zöld ruháját. Az együttélés 
együvé tartozást jelent. „Egy 
tőről eredt” levelek sokasága az 
elemek harcának kiszolgáltatot-
tan összefogásban óvja a születő 
szőlőszemeket. 
Ha alaposan megnézünk egy 
szőlőfürtöt a tökéletes egység 

fogalma válik élővé. Megany-
nyi erőtől duzzadó bogyó egy 
határozott szárral kapaszkod-
va az életet adó gyökérhez. 
Hála érzése juthat eszünkbe 
a láthatatlan erő irányába. 
Távol élő barátok. Soha nem 
találkoznak, de egymás nélkül 
nem léteznek. Egy szőlőfürt 
olyan békét és harmóniát 
áraszt, mely nem feltételezhe-
ti a „széthúzás” gondolatát. 
Testvérek ők mindahányan. 
A gyökér-anya gyermekei. A 
természet alkotta igazságosság 
szellemében egyenlő esély ada-
tik a kiteljesedésre. A többre 
vágyók kidagadnak a rendből 
és idő előtt távoznak, a szeré-
nyebbek maradnak a sorban 
és együtt teljesítik be sorsukat. 
Egy fürt egyszerre köszön el a 

föld alatti és látható világától. 
A láthatatlan elbocsájtó üzene-
te a barátság.
Az érlelő nap nyugvó erejével 
int búcsút minden fürtnek. Paj-
tások voltak egy hosszú nyáron 
át. 
A nagy találkozásban szin-
te érezhető a távolabb élők 
örömteli ölelkezése, a beérés 
büszkesége, a túlélés ujjongása. 
Kiteljesedni, nemessé érni csak 
barátságságban lehet. 
A hordó puha melegében 
szunnyadva elegendő idő telik el 
cimboraságban. 
Amikor az érlelt nedű a poha-
rakba kerül, mi másról is beszél-
hetne, mint életéről. A barátság-
ról, mely kiállta próbát.
Borral koccintunk a barátságra. 
Hiteles köszöntés.

A lelkész elköszönt     

Bor, mint barátság

bakonyi iStVán

óVári edit

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

plim-plim
Marcel Duprét, a híres francia orgonistát 

megkérdezték, hogy szereti-e az angol 
közönséget.

– Ó, hogyne! Csak ne beszélgetnének a 
hangversenyen! Egyszer olyan darab volt 

az utolsó műsorszámom, mely hatalmas 
crescendo után hirtelen fejeződik be. 

A váratla-nul beállt csendben megüti a 
hallgatóságból egy hang a fülemet:

– Mi azt mindig zsírban sütjük.

ne helyezzük most a tűt
(stílusunk karcsú fegyvere is!)
az Európa-lemez mélyen barázdált
kopott lemezére (lifting)
inkább figyeljük vagy viseljük el
aviharzó orgonafutamok helyén
általánossá/megszokottá vált
konyhatechnikai, divatipari
szexuál- és katasztrófatudósítói
fecsegés crescendóját
mely hirtelen elnémulván
még primitívebb üzenetbe
zárná a csöndet
ha egyáltalán
oh barátaim, nem könnyek ezek –
a minden-történés óceánjának
arcunkba csapódó cseppjei

12. versszak

A pele szürke hátú, világos hasú 
növényevő állat. Mókus.

A vad, veszélyeket rejtő erdőből 
beköltözik házadba is;

szétrág mindent, fekete ürüléke 
belepi otthonodat – 

benned is van pele;  tehetetlen vagy, 
elűzi lelked dalát…

13. versszak

Ha fák között jársz, hallgasd mit 
üzennek a rab-gyökereik;

elsusogják a levelekkel, micsoda 
önfeláldozás sorsuk.

Mi szeretnél lenni, mondd? A nyár 
pompáját megélő, majd 

szélhordta, rothadó avar, vagy a 
fát éltető, hallgatag gyökér? 
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Egy húron pendülnek

Újra együtt a Versünnep résztvevői

Vakler lajoS

Ismét Székesfehérváron vendégeskedett 
a Misztrál együttes. Heinczinger Mikáék a 
Versünnep fiataljaival léptek fel a Vershúron 
esten.

A Szent István Király Múzeum 
Díszudvara adott otthont annak a 
hagyományos gálának, melyen a 
Székelyföldi Varga Sándor Vers-
tábor székesfehérvári diákjai és a 
Misztrál együttes lépnek fel. Az 
esten Cser-Palkovics András pol-
gármester köszöntőjében kiemelte 
azt a folyamatot, melynek ered-
ményeként a Fehérvári Versünnep 
fiataljai egyre inkább meghódítják 
a vers- és dalkedvelők szívét váro-
sunkban is: „A városnak tehetséges, 
ügyes, tenni akaró, a magyar kultúrát 
ismerő, arról véleményt formáló fiata-
lokra van szüksége, akik elindultak egy 
úton, részt vesznek a mára kultikussá 
lett Fehérvári Versünnepen. Örülök, 
hogy az önkormányzat ehhez segítsé-
get tud nyújtani a versünnep és a vers- 
tábor finanszírozásán keresztül. Az 
én „titkos” vágyam az, hogy egyszer 
a Vörösmarty Színház társulatában 
versünnepes fiatalt köszönthessünk a 
színpadon!”
A verstábor állandó zenei kísérője 
és a fiatalok mentora, a Misztrál 
együttes számára mindig különle-
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Tizennégy bemutatót hoz az új évad

Az ülésen Szikora János virágcsokorral köszöntötte Várkonyi Évát, a Vörösmarty Színház marke-
ting és PR-vezetőjét, aki harminc éve dolgozik a színházban

noVák rita

A Nyári színház előadásai után indul az új 
évad a Vörösmarty Színházban. Idén tizennégy 
bemutatóra készül a teátrum.

Soha ennyien nem látták még a koro-
názási szertartásjátékot, mint ezen a 
nyáron – hangzott el az évadnyitón, 
ahol a nyári szezont is értékelték. 
A Vörösmarty Színház igazgatója, 
Szikora János elmondta: sikeresek 
voltak a nyári programjaik, és a szá-
razréti helyszín is jól vizsgázott, telt 
házas előadásokat tartottak ott.
Az új évadban a színház csapatát 
erősíti Kerekes Áron rendezőasz-
szisztens és Pálya Pompónia 
színésznő is. Az ülésen az igazgató 
virágcsokorral köszöntötte Vár-
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ges élményt nyújt a csíkcsomortáni 
találkozó, melynek hozadéka az 
őszi találkozás Székesfehérváron 
– köszönte meg a közös koncert 
lehetőségét Török Máté, az együttes 
tagja: „Hagyománnyá vált, hogy a vers- 

tábor utáni ősszel Székesfehérváron 
összegyűlünk újra, és találkozunk a 
tanév kezdetén. Ez így van jól, hiszen 
folytonosságot ad a tábornak, hogy a 
következő esztendőben ismét együtt 
lehessünk Székelyföldön.”

Dsida Jenő és József Attila, Babits 
Mihály és Arany János, Pilinszky 
János és Rakovszky Zsuzsa versei, a 
Misztrál rímekbe faragott gondola-
tai ismét varázslatos estével ajándé-
kozta meg a műfaj szerelmeseit.

konyi Évát, a Vörösmarty Színház 
marketing és PR-vezetőjét, aki har-
minc éve dolgozik a színházban.
Közel tizennégyezer bérletet értéke-
sítettek már az új évadra, ez eddig 
hat százalékos emelkedést jelent a 
tavalyi évhez képest. A közönség ti-
zennégy előadásra készülhet ebben 
a szezonban.
Színpadra kerül például A Pál utcai 
fiúk, A hülyéje című bohózat, egy 
Brecht-színmű, vagy a Szabó Magda 
regényéből írt Régimódi történet is. 
Egy hároméves felújítás is elkez-
dődik a színházban, összesen 
százhúszmillió forintos költséggel. 
Az elvégzendő munkák között fű-
téskorszerűsítés, a hangrendszerek 
cseréje és liftfelújítás is szerepel.
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Sajnos a száraz nyár komoly nyomott hagyott a növé-
nyeinken. Sok a sárga tápanyaghiányos levél, kiszá-
radt növény. Amíg komolyabb őszi eső nem érkezik, 
érdemes a locsolást továbbra is intenzíven folytatni. 
Érésben van a paradicsom, paprika, tökfélék és a 
zöldbab. Sajnos sok más növény mellett ezeken is 
szívogat a vándorpoloska fekete, vagy zöld lárvája. 
A védekezés nagyon fontos. Nemcsak a termés miatt, 
hanem a következő évi áttelelő populáció miatt is. A 

rovarölő szerek mellé (Mospilan, K1, Karate, Full, Decis), célszerű hason-
ló várakozási idejű gombaölőt is használni (Amistar, Dithane, Champion, 
Miltox Speciál, Cuproxat). Mindig figyeljünk a várakozási időre az adott nö-
vény esetében!
Az áttelelő egyedek a hűvösebb idő beköszöntével a lakásokba is behú-
zódnak, itt kontakt rovarirtó szerekkel érdemes védekezni ellenük.
Ismét jelzem a téli alma kalciummal való permetezésének szükségességét. 
A kalcium, mint tápanyag kiemelten fontos a tárolási betegségek elleni 
küzdelemben, hiszen erősíti a gyümölcshéjat és lassítja a gyümölcs utóé-
rését. Létezik bio kalcium is, keressék üzletünkben.
A veteményes kezd ürülni, fordítsunk figyelmet a tápanyag utánpótlásra, 
és a talajfertőtlenítésre. Ez utóbbiból kémiai (Force, Picador) és biológiai 
is rendelkezésre áll (Artis, Bora). Mindkettő elengedhetetlen a következő 
évi jó termés eléréséhez. A letermett gyümölcsfákat is trágyázzuk, lombt-
rágyázzuk és védjük a korai levélhullást okozó betegségektől, hiszen az ősz 
és a tél folyamán telnek meg tápanyaggal, illetve alakulnak ki következő 
évi virág- és hajtásrügyek.
Már kapható üzletünkben az áttelelő borsó, melyet október közepéig kell 
elvetni, a kora tavaszi borsótermés érdekében. Ugyancsak elérhető már az 
őszi fok- és dughagyma, sóska, spenót, áttelelő saláta is.
Szép hosszú őszt és eredményes szüretet kíván Németh László kertész-
mérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Szeptemberi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com • info@kenderzsineg.com

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Már netről is rendelhet tőlünk!
WEBSHOP: www.hollander.hu

Hollander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

ÚJ CÍMÜNK:
Elköltöztünk a Balatoni útról!

Az ajánlat 2017.09.07-től visszavonásig tart. Részletek az üzletben.

KONDENZÁCIÓS
GÁZKAZÁN AKCIÓ!

A legújabb, rozsdamentes hőcserélővel gyártott, 
kondenzációs fali gázkazán  szuper áron!

IMMERGAS TERA 24/28 kw  
fűtés+melegvíz  (5 év GARANCIA)   

br: 228.900 Ft

• Lézervágás 
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények 
• Bádogosipari termékek

• Ereszcsatorna rendszerek
(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár,  Segesvári u. 84. 
Telefon: 22/501-996

www.kemenytechnika.hu fehervar@tetocentrum.hu

Cserepek már bruttó 179 Ft/db-tól

Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Új trendek a tetőfedésben

Fodor Erzsébet a modern, letisztult, és na-
gyon közkedvelt betoncserepet mutatja

láSzló-takácS kriSztina

A tetőfedési, épületburkolási trendek két-három 
évente változnak. Fodor Erzsébetet, a Tetőcentrum 
szakemberét az idei aktualitásokról kérdeztem.

Egyre kedveltebbek a letisztult, minimál stí-
lusú házak. Ez az építési trend a lapostetős 
építkezés irányába mozdult. Mivel jár, ha a 
háznak nincsen épített tetőszerkezete?
A közép-európai építési hagyomány  a 
tetős megoldást képviseli, számomra 
ez esztétikailag  jobb. A forma, a szín 
és az anyag,  ami viszont ízlés kérdése. 
A tető mellett érv lehet, hogy  plusz 
helyet, beépíthető lehetőséget ad akár 
évekkel később is, ezért praktikusabb. 
Másrészt akármilyen szigetelőanyagról 
beszélünk, a fizikát nem lehet megerő-
szakolni: a lapostető esetében akárho-
gyan is próbálkozunk, a víz megáll a 
tetején, annak az elvezetését meg kell 
oldani. Előbb-utóbb utat tör magának 
a víz és évekkel később komoly gondot 
okozhat.
A féltetős megoldás modern, ugyanakkor 
követi az európai hagyományokat. Milyen 
sajátosságai vannak, ha a praktikumot 
tartjuk szem előtt?
Ez már segít abban, hogy jobban ki 
tudjuk használni a helyet, ugyanak-
kor olcsóbb, mint egy hagyományos 
tetőszerkezet. A  tetőfedő anyagokról 
tudni kell, hogy a kiegészítő elemek a 
legdrágábbak, egy féltető esetén azon-
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ban legalább a kúp cserepek árát  meg 
tudjuk spórolni.
Melyik a legkedveltebb a tetőburkoló 
anyagok közül?
Az utóbbi időben a fémborítás lett a 
trend, ez lehet alumínium és acél is, 
akár tetőre, akár homlokzatra felhasz-
nálható formában. Tető esetében a 
felújításoknál  gyakoribb a fém hasz-
nálata, illetve az új építésű házaknál 
az úgynevezett korcoltfémfedés vagy 
a cserepes lemez fedés a kedvelt. A 
különleges kialakítású tetők esetében 
nagyon szerencsés anyag a fém, hiszen 

igény szerint hajlítható, nem kell 
kompromisszumot kötni, bármilyen 
forma megvalósítható.
Van-e különbség a fém burkolóanyagok 
minősége között?
Acél- és alumíniumfedés létezik, e ket-
tő között természetesen van  különb-
ség. Az alumínium – más anyagokkal 
ötvözve – sokkal tartósabb, ellenál-
lóbb, mint az acél. Utóbbit ugyanis 
ha sérülés éri, akkor rozsdásodhat, az 
alumínium pedig  „örök darab”,  nem 
korrodálódik. A minőségi különbség 
inkább a különböző gyártók termékei 
között van, különböző anyagvastagság-
gal, ötvözetekkel dolgoznak.
Színben mi a jellemző ezekre  a termékek-
re? Maradjunk a szürkénél?
Egyáltalán nem, nagyon sokféle színva-
riáció létezik: a barna színű faerezetes-
től egészen a letisztult világosszürkéig. 
A szín is tartós, akár a lemez: egy speci-
ális technikával  viszik fel  az anyagra.

Ha utópisztikusan közelítjük meg a kérdést, 
elképzelhető, hogy a jövőben már ilyen 
fémből készült tetők épülnek, és a cserépfe-
dés lassan elavulttá válik?
Én azt gondolom, hogy a cserép sosem 
megy ki a divatból, mert annak hagyo-
mánya  van. Melegebb anyaga van,  azon 
kívül széles a kínálat formában és színben 
is. Ugyanakkor kereskedőként azt tapasz-
talom, hogy a lemezfedés egyre nagyobb 
teret hódit a piacon. Ennek oka dizájn 
változása, a sokszínűség és a tartósság.
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Szinte, mint az élő fa

Egyre több olyan padlócsalád van, 
aminek úgynevezett szinkronnyo-
mott, 3D-ben készült a kopófelülete: 
„Ez azt jelenti, hogy ha csomót látunk 
rajta a fában, akkor azt valóban 
érezzük, ki is tudjuk tapintani.” – 
árulta el Kristóf Tamás. – „Ez már 
nyolc milliméter vastagságú padlók-
nál is megjelenik, szinte teljesen fa 
hatásuk van.”

SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÁVA U. 9/A
Hétfő-Péntek: 07:00 – 15:00
(22)788-199; (30)287-1468;

(30) 829-1019

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ 
LAMINÁLT PADLÓK

SZÉLES VÁLASZTÉKA!

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Koktélparti
2017. szeptember 8.

Székesfehérvár, Móri út 50.
Akciós termékeinket kivéve, ezen a napon 

minden 15% kedvezménnyel kapható!
Vásárlóinkat pedig meghívjuk egy 

színkeverőgép által készített koktélra!
Szakmai tanácsadás és bemutató 8-12 óra között:

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

AKCIÓ!!!

12 méretben, 5 különböző színben, 
szigetelt, akciós kapuk már bruttó 

179 000 Ft-tól.
Akció 2017.03.01-12.31-ig tart, részletek az üzletben.

Nem mindegy, mi kerül a lábunk alá!

A klasszikustól a modernig minden színből választhatunk

koVács V. orsolya

Bár még mindig a fából készült parkettától 
várhatjuk a legnagyobb élettartamot, ma már 
olyan jó minőségű laminált padlólapokkal 
találkozhatunk, melyek megfelelően ápolva 
évtizedekig bírják a strapát, és némelyikről még 
ránézésre sem mondanánk meg, hogy nem is 
fából készült.

Ha új padlót készülünk lerakni 
az otthonunkban, vagy akár az 
irodánkban, jó, ha tudjuk: jelenleg Fo
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a világos, fehéres, szürkés árnyala-
tok számítanak a legdivatosabbnak. 
Fontos szempont ez a választás 
során, de nem az egyetlen, amit fi-
gyelembe kell vennünk, ha tartósan 
is jó minőségű padlóra vágyunk. 
Kristóf Tamás, egy székesfehérvári 
épületszigetelő és burkoló anya-
gokkal foglalkozó cég értékesítési 
munkatársa lapunknak elmondta: 
„Attól függően, hogy mekkora igény-
bevételnek lesz kitéve az adott padló, 
különböző anyagsűrűségű lapokból 
választhatunk. A kopófelület minősé-
gére is oda kell figyelnünk, hiszen nem 
mindegy, hogy hárman-négyen járká-
lunk rajta a nappaliban, vagy akár több 
tucatnyian egy irodában. A padlólapok 
alkalmazhatóságát különféle számokkal 

jelzik és sorolják be  kategóriákba, ezek 
alapján mindenki könnyen megtalálhat-
ja a céljainak megfelelőt.”
Természetesen még mindig a fából 
készült parkettától, svédpadlótól 
várhatunk hosszabb élettartamot, 
hiszen egy valódi fából készült 
padlót, különösen, ha megfelelő a 
kopófelület vastagsága, akár négy-
öt alkalommal is újra lehet csiszol-
ni. Így akár harminc-negyven évet 
is kibírhat a fa padló – teszi hozzá 
Kristóf Tamás.  
Egy jó laminált padlóra általában 
húsz év garanciát ad a gyártó. Ez 
természetesen megfelelő használat 
és ápolás mellett érvényes: nem 
célszerű a padló felületén nehéz tár-
gyakat csúsztatva mozgatni, és java-

solt a bútorok lábai alá filcalátétet 
helyezni. Lényeges, hogy tartsuk be 
a gyártó előírásait: ne alkalmazzunk 
bő vizet a felmosáshoz, és kerüljük 
a nem pH-semleges vegyszereket. 
A fa padlót nem árt néha viaszos, 
erre a célra ajánlott ápolószerekkel 
karban tartani, a porszívónak pedig 
csak a kefés fejét használni. Ha a 
karcolásokkal vigyázunk, sokáig 
szép maradhat a felület.
A padló természetesen akkor lesz 
szép és tartós, ha megfelelő szak-
értelemmel rakták le. „A padlólapok 
alatt először is párazáró fóliát kell 
alkalmazni. Ezt követi a megfelelő 
stabilitású, lehetőleg XPS alátétlemez, 
mely a nyomástűrő képessége mellett – 
vastagságtól függően – kiváló hang- és 
hőszigetelő képességekkel rendelkezik.”  
– tudtuk meg Kristóf Tamástól.
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Nem hagyják veszni a jó hagyományt
Huszonöt éve újra a ciszterci rendé a Szent István Gimnázium

Az iskola lelki vezetője, egykori és mai igazgatója 

A ciszteres hagyomány a legkisebb diákokat is megérinti

A Ciszterci Szent István Gimnázium évszázadok 
óta megszakítatlan mintát sző a fehérvári 
családok életébe. Az egy sima–egy fordított ez 
esetben hibás hasonlat lenne, mert hívják akár 
József Attila Gimnáziumnak, viselje akár Szent 
István nevét, ez az iskola mindig ugyanazokat 
az értékeket képviselte. Most mégis annak 
okán kerestük meg Brückner Ákos Előd ciszterci 
paptanárt, Gyóni András címzetes igazgatót és 
Orosz Ágoston igazgatót, mert huszonöt éve 
annak, hogy újra egyházivá vált a gimnázium. 
Ennek apropóján szeptember 9-én, szomba-
ton találkozót is rendeznek a régi józsefes és 
ciszteres diákok számára.

A józsefes időszak tisztes őrzése 
az értékeknek

Az iskola egyházi intézménnyé vá-
lása nagyon izgalmas időszak volt 
– emlékszik vissza Gyóni András. 
A címzetes igazgató szerint azon-
ban nagy váltásról már csak azért 
sem beszélhetünk, mert itt mindig 
szem előtt tartották a folytonossá-
got. „Amikor 1979-ben idekerültem a 
József Attila Gimnázium tanáraként 
– ami egyébként, hiába akart ütni az 
egyházon a kommunista éra, nem 
volt rossz névválasztás, mert költőnk 
tisztességes, Istenkereső, küzdő ember 
volt – a ciszterci szellemiség tovább 
élt, és józsefesen öröklődött tovább ge-
nerációkon át.” – magyarázza Gyóni 
András. Ez úgy lehetett, hogy a 
pályakezdőket az a tanárgeneráció 
tanította meg tanítani, akik még 
a ciszterektől tanulták a hivatás 
gyakorlatát. Amikor ugyanis 
államosították az iskolát, néhány 
tanító atyát civilként alkalmaz-
tak tovább. –  „Rácz János, aki az 
államosítás idején lett igazgató, ugyan 
a kommunista éra híve volt, mégis 
olyan igazgató volt, hogy megtartotta 
ezeket az atyákat. A Halmos házaspár, 
Szénásy Mihály tanár úr, Mihályi 
Gyula, Teleki Sándor vagy Bokros 
János is – a tőlem eggyel korábbi 
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józsefes tanárgeneráció – ezektől a 
tapasztalt ciszterci atyáktól tanulták 
a tanítás mikéntjét. Így lett ez később 
velünk is: ciszteres tanárokként most 
mi is büszkék lehetünk, hogy ilyen 
kollégákkal taníthattunk, mint akiket 
az előbb említettem.”

Amikor eljött a rendszerváltozás, 
akkor Hári igazgató úr élt a lehető-
séggel, és Balsay István polgármes-
ter úrral együttműködve megérle-
lődött az a gondolat, hogy a nyolc 
évfolyamos osztály elindításával 
visszatérhessen a ciszterci rendhez 
az iskola. A város többsége tehát 
támogatta a törekvést, így történt, 
hogy az első nyolc évfolyamos 
osztály 1992-ben már ciszterciként 
indulhatott, és egyik akkori tanu-
lója, Éliás Tamás ma már az iskola 
tanára. A történet tehát folytatódik.

Mi a gyors, mi a lassú?

„Szeretném közös erővel egyszer, s 
mindenkorra leszögezni, hogy ez az 
iskola nem az egyháznak nevel. Még 
kevésbé a ciszterci rendnek, hanem 
Székesfehérvár történelmi múltú 
városának mindenek előtt, nem kevés-
bé, mint a város akármelyik önkor-
mányzati fenntartású iskolája. Sőt a 
maga szélesebb dimenzióit tekintve, 
amennyiben nem csupán emberi és 
történelmi, hanem azon túlmutató 
távlatai is vannak, még gyökereseb-

ben és odaadóbban akarja szolgálni 
a történelmi múltú város mindenkori 
felemelkedését.” – ez egy részlet 
Kerekes Károly zirci apát levelé-
ből, amelyet az újra egyházivá vált 
iskolát támadóknak írt válaszkép-
pen. Az apát egyébként a ciszterci 

rendhez visszatérő iskolát lelkileg 
is erősen támogatta.
Hivatalosan a rendhez 1994-ben 
került az iskola, noha ekkor már 
két éve működött egy nyolc évfolya-
mos ciszterci osztály. Ezt követően 
az újonnan beiratkozó diákok és 
szüleik már vállalták az egyházi 
iskolával járó kötelezettségeket, és 
tudatosan ebben a szellemiségben 
szerettek volna gimnáziumba járni. 
A rend apátja mellett mindennapi 
pedagógiai, hitéleti jelenlétükkel 
erősítették a gimnáziumot Ervin 
atya, Kajetán atya, Milcsinszky 
Alajos atya és Ujfalussy Ottó 
ciszterci atya, aki idén ünnepelte 
pappá szentelésének hetvenedik 
évfordulóját. „Nem volt könnyű 
feladat kezdetben minden elvárásnak 
megfelelni. Háry igazgató úr hithű 
református volt, de nagyon jó szívvel 
vállalta ezeket a nehezebb szituációkat, 
és Balsay polgármester úr mellett az 
egyházi iskolává válás motorja volt. 
1996 után, igazgató koromban magam 
is megtapasztaltam, hogy délelőtt az 
alpolgármester úrnál jelentettek föl, 
miszerint túl gyorsan viszem egyházi 
irányba a gimnáziumot, délután pedig 
a püspök úrhoz érkezett panasz, hogy 
túl lassan. Ilyenkor nyugodt volt az 
ember, hogy talán egész jól mennek a 
dolgok. Egy kicsit kényszerhelyzetben 
is voltam, mert én már ’88-ban mond-
tam Sulyok atyának, hogy nagyon jó a 
József, de szívesen tanítanék egyházi 
iskolában. Aztán elgondoltuk, hogy 
éppen ez lesz az az egyházi iskola. 
Kényszerhelyzet volt, mivel az akkori 
generációból egyedül én láttam egyházi 
iskolát belülről, diákként. De el kellett 
vállalni! A vágyam, hogy egyházi 
iskola tanára legyek, így csak néhány 
éve teljesült.” – meséli Gyóni András 
címzetes igazgató.

Rend a lelke

Brückner Ákos Előd ciszterci 
plébános, a gimnázium hitéletének 
irányítója hat éve szolgál Székesfe-
hérváron, előtte a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban tanított. 
Fiatalon matematika-fizika szakos 
tanárként kezdte a pályáját, később 
mint szerzetespap a tanítást, okta-
tást hosszú évekig nem gyakorol-

hatta iskolában. „De hát az ember 
nemcsak órán tanít, hanem egész 
énjével egy életen át!” – vallja Előd 
atya. Az államiból egyházivá válást 
ő a budai gimnáziumban élte meg, 
a fehérvárihoz hasonló tapasztala-
tokkal. – „Együtt a Szentlélekben, egy 
fegyelmi rendben, de a helyi sajátos-
ságokkal alakítjuk ki a közösségeink 
életét, ez nagyon demokratikus vonása 
rendünknek. Nem egymásból klónozva 
vált ismét cisztercivé a négy gimná-
ziumunk, mégis sok közös vonásunk 
van: családias, derűs, szeretetteljes 
befogadás jellemző a ciszterci isko-
lákra. Itt, Fehérváron csodálkozva 
látom, hogyan gyarapodik évről évre 
az iskola, egyre többen szeretnének 
a gimnázium közösségébe tartozni. 
A számok mögött azok az emberek, 
tanárok, diákok, papok, szülők vannak, 
akik ezt a gimnáziumot formálják, ala-
kítják. Generációk, akik visszatérnek, 
már gyerekeiket, unokáikat hozzák az 
iskolába.” – magyarázza Előd atya.
Marketing tevékenységre nincs 
igazán szükség – tudom meg Orosz 
Ágoston igazgatótól – hiszen a 
híreket a gyerekek és a szüleik ma-
guk viszik a városba az iskoláról. 
„Sikerült egy olyan légkört kialakítani 
az iskolában, amelynek segítségével 
a diákjaink egyfajta nyugodtságot 
tapasztalhatnak meg. A tanáraik 
szeretik, az osztálytársaik szeretik, 
vagyis szeretve van, méltósága van, és 
lehetősége, hogy kibontakoztathassa 
tehetségét.” – mondja az igazgató.
Fontosnak tartják, hogy a gyerek 
ne egy versenyistállóban érezze 
magát, de azt is, hogy képességei-
hez mérten a lehető legmagasabb 
szintű tudást kapja meg. „Én 
például minden évben ott vagyok az 
OKTV-eredményhirdetésen, ahová 
az országos tanulmányi verseny első 
három helyezettjét hívják be tanáraik-
kal, igazgatójukkal. Azokat a diákjain-
kat is nagyon szeretjük és fejlesztjük, 
akik nem a tantárgyi keretek között 
tudják kibontakoztatni tehetségüket. 
Ilyen például a rádiózás, a zene vagy 
a színjátszás is. Amit Kerekes apát úr 
annak idején megfogalmazott, hogy 
ez az iskola a nagy történelmi múlttal 
rendelkező Székesfehérvárt kívánja 
szolgálni, ma is irányt, hivatást és 
feladatot ad ennek a gimnáziumnak.” – 
állapítja meg Orosz Ágoston.

Józsefes és ciszteres generációk 
találkozása

Arról, hogy mennyire folytatólagos 
a több száz éves iskola, már volt 
szó. Így az sem különlegesség, 
hogy a szeptember 9-én megren-
dezendő Ciszterci diáktalálkozóra 
minden volt józsefes és ciszteres 
diákot várnak. A délután kettőkor 
kezdődő esemény mottója: „Hu-
szonöt éve újra a Cisztereknél”. A 
helyszínt minden volt diák köny-
nyen felismeri, hiszen az iskola 
épülete 78 éve nem mozdul, sőt a 
most kezdődő bővítő építkezések 
után is ugyanaz a jól felismerhető 
alma mater marad, mint amelybe 
szüleink, nagyszüleink, azok szülei 
jártak vagy tanítottak.
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Útfelújítások Székesfehérváron

A Sárkeresztúri út felújítása elengedhetetlen a város közlekedésbiztonsága érdekében

Vakler lajoS

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újabb 
három területen kezdődnek útfelújítások Szé-
kesfehérváron. Szeptember elsején tartották 
a munkaterület-átadásokat. A Sárkeresztúri 
úton, a Balatoni úton és Feketehegyen összesen 
közel három kilométer hosszban zajlik majd a 
kivitelezés.

A beruházások három területen, 
327 millió forint uniós támogatás-
ból valósulnak meg. A megújuló 
útszakaszokon a munkába járás és 
a forgalom gördülékenyebbé válik, 
ami pozitívan befolyásolja a helyi 
vállalkozások gazdasági környeze-
tét, munkahelymegtartó erejét. 
A beruházás keretében helyi, ön-
kormányzati tulajdonú, gazdasági 
övezetet feltáró, gazdasági területek 
felé vezető utak fejlesztése valósul 
meg. A munkaterületek átadásán 
Mészáros Attila alpolgármester 
ismertette a közeljövőben megvaló-
suló beruházás ütemtervét: „Három 
terhelt és fontos útszakaszról van 
szó. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében három 
kilométer hosszan 327 millió forintból 
újul meg a Balatoni út egy része az 
úrhidai csomóponttól a városhatárig, 
a Kőrösi és a Farkasvermi út egy 
szakasza illetve a Sárkeresztúri és a 
Szárcsa út egy szakasza. A kivitele-
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Velencén táborozott a Diáktanács Megújul a strand, kinyitott az uszoda

A diákok Fehérvár iskoláiból érkeztek Velencére a háromnapos táborba
Idén is rengeteg csövet cseréltek ki a medence alatti térben, a szaunákban több helyen cserél-
ték a lambériát, kijavították a csempetöréseket, és ahol kellett, ott festettek

dáVid renáta Schéda SzilVia

Ötödik alkalommal táborozott a Székesfehér-
vári Diáktanács. A hagyományos tanévindító 
programnak  a szokásokhoz hűen ezúttal is a 
Velencei Ifjúsági Tábor adott otthont.

Cél a csapatépítés, a közösségko-
vácsolás: a háromnapos évindító-
tábor idén is színes programokkal, 
feladatokkal és nem utolsó sorban 
szórakozási lehetőségekkel várta a 
fiatalokat. A diáktanács tagjai kö-
zött új arcokkal is találkozhattunk, 

Kinyitott az uszoda, a nyári karbantartási 
munkálatokat követően pedig már a strand 
felújítása is megkezdődik. A gyerekek nagy 
örömére lesz hármas csúszdás medence és vizes 
játszótér is. Azonban most három hétig változik 
a nyitvatartási idő.

Szeptember másodikán a nyári 
karbantartási munkálatok után újra 
kinyitott a Csitáry G. Emil Uszoda. 
Egyebek mellett harmincéves csö-
veket cseréltek ki a medence alatti 
térben, a szaunákban több helyen 
cserélték a lambériát, kijavították a 
csempetöréseket, de festettek is.
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de akadt olyan is, aki nem először 
vett részt a programon. 
Mészáros Attila alpolgármester a Ve-
lencei Ifjúsági Táborban köszöntötte 
a mintegy ötven résztvevőt. Nagy Bog-
lárka, a diáktanács elnöke elmondta, 
a program célja a közösségépítés, a 
feladatok és elképzelések megvitatása. 
„Ahogy tavaly, idén is azzal az elhatá-
rozással érkeztünk a táborba, hogy egy 
új és hatékony tanévrendet állítsunk 
össze, az újoncokat pedig bevonjuk a 
feladatokba.” – fogalmazott a Szé-
kesfehérvári Diáktanács elnöke.

zőknek hatvan napjuk van, hogy a mai 
munkaterület-átadástól elvégezzék a 
munkát. Igyekeztünk úgy megállapodni 
velük, hogy félpályás útlezárás legyen 

a munkák ideje alatt, tehát teljes útzár 
lehetőleg ne legyen. Egy útszakaszon 
kell két-három hétig teljes útzárra 
számítani, mert a Sárkeresztúri és 

a Szárcsa utca felújításánál három 
projekt munkálatai is folynak, köztük a 
Sárkeresztúri úton a Sóstó természet-
védelmi terület rehabilitációja. Annak 
érdekében, hogy ezt a munkát el tudják 
végezni, a Sárkeresztúri úton a hidat 
el kell bontani és újjáépíteni. Ez idő 
alatt ezen a szakaszon teljes útzár lesz. 
Természetesen terelőútvonalat fogunk 
kijelölni, biztosítandó a forgalmat 
szeptemberben és októberben. Pontos 
időpontot még nem tudunk, mert 
kértem, hogy a különböző projektek 
kivitelezői egyeztessenek, hogy a leg-
hatékonyabban folyjék a munka. Ezen 
időszak alatt, az Akácfa-Börgöndi utat 
illetve az Akácfa-Sárkeresztúri utat 
tudják használni a közlekedők, hogy 
a csomópontot kikerüljék. Emellett 
megindult a Vadmadárkórház tervezése 
is, ennek a szennyvízelvezetési munká-
latai is hamarosan megkezdődnek. Az 
ehhez szükséges csöveket szintén ezen 
az útvonalon fogják beépíteni. Igyekez-
tünk úgy megtervezni a munkálatokat, 
hogy ez a három projekt összeérjen, 
ne kelljen többször lezárni az érintett 
útszakaszokat. Tekintve, hogy ez a 
város egyik legforgalmasabb útvonala, 
szeptemberben és októberben nagyobb 
torlódásokra kell számítani. Türelmet 
és megértést kérünk minden érintettől! 
Ez a mostani útfelújítás is megmutatja, 
mennyire fontos a déli összekötőút 
mielőbbi megépítése!”

Két hét múlva bontással kezdődik 
a strand bővítése. Két új medence 
épül. Az egyik a csöndes folyó fan-
tázianevet kapta, ez lesz a pihenés 
színhelye.
Patkós Tamás felhívta az úszni 
vágyók figyelmét arra is, hogy 
három hétig a nagyközönség dél-
után 3 és 7 óra között nem úszhat. 
Kompenzálásul hétköznaponként 
egy órával tovább marad nyitva 
az intézmény: reggel fél 6-tól este 
10 óráig. A héten megkezdődik a 
sátor felállítása a strand medencéje 
fölé. Várhatóan szeptember 25-én 
már a teljes nyitvatartással várják a 
hobbiúszókat is.
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Szabó petra

Folytatódott a KÉPES program Idén is rotyog a lecsó a bográcsokban

A KÉPES program keretében megújult a 8. számú bölcsőde illetve a Hosszúsétatéri Óvoda Tó-
városi Tagóvodája. Elbontották a régi, balesetveszélyes játszóeszközöket, helyettük újabbakat 
helyeztek el. A helyi vállalatok önkénteseinek segítségével pedig rendezettebbé tették az 
udvarokat: gereblyéztek, és fát is ültettek az összetartozás jegyében.

Paradicsom, paprika, hagyma – és néhány 
nagy kavarás

Az öt évvel ezelőtt tíz szervezettel indított KÉPES program mára huszonhét fehérvári vállalkozást 
fog össze. Ez a huszonhét vállalat idén több mint tizennégy millió forinttal támogatta a bölcsődék, 
óvodák felújítását. Székesfehérvár önkormányzata ezt az összeget duplázta meg. A program első 
három évében nyolc óvoda negyvenhárom vizesblokkja került felújításra több mint 133 millió forint 
értékben. Ezzel közel ezerötszáz kisgyermek mindennapjait tették komfortosabbá.                 Sz-M. D.

Jó hangulat, füstfelhő és ínycsiklandozó 
ízek – ez a három fő összetevője a lecsó-
fesztiválnak. A fűszerek és a körítés pedig 
a fehérváriakon múlik – ki mit tesz hozzá. 
Idén a főzőverseny a már megszokott 
helyen, a Dózsa György út, Móri út, Zichy 
liget tengelyen lesz szeptember 16-án. 

Több mint hatszáz bográcsban 
rotyog majd a tradicionális 
étek. Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján már most elköny-
velhető, hogy mindegyik eltér 
majd a másiktól. Ahány ház, 
annyi szokás – szokták mon-
dani. 
A főzők már fél nyolckor el-
foglalják a területet, átveszik a 
csomagokat, aztán indul a ban-
záj. Déltől zsűrizés, este hatkor 
eredményhirdetés – itt kiderül, 
ki megy haza lecsókirály(nő)
ként. 
A Zichy színpadon 10-től 
kezdődnek a programok. Lesz 
tánc, Kerekes Band-koncert, 
Zero Music Band-koncert. A 
szakácsok sem maradnak ki a 
jóból, utcazenére keverhetik a 
lecsót napközben. A legkiseb-
bek gyermekjátszóban foglal-
hatják el magukat. A lecsófesz-
tivál mára az ország második 
legnagyobb főzőversenyévé 
nőtte ki magát, mindenképpen 
meg is kell nézni!
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Székesfehérvár,
Virág Benedek u. 9.

Tel.: 22/330-900
06-20/9540-218

Nyitva:
h-p.: 8.00-16.30

SZEREZZEN BE
MINDENT

EGY HELYEN A
LECSÓFESZTIVÁLRA!

– műanyag tányérok
– evőeszközök
– poharak
– szalvéták
– papír abroszok



15közéleti hetilap FehérVáregészség

Simon Gábor kapta a Romhányi-díjat

Simon Gábor gyermekgyógyász főorvos vehette át idén a Romhányi-díjat

látrányi Viktória, Vakler lajos
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A száztizenkét esztendeje született Romhányi 
György professzorra emlékezett Székesfehérvár 
városa, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei 
Szervezete, a Fejér Megyei Szent György 
Kórház és a Képzési, Továbbképzési és Szociális 
Alapítvány.

Romhányi György egykori tanít-
ványai és tisztelői koszorúzással, 
majd emléküléssel idézték fel a 
neves orvos, patológus és tanár 
munkásságát. Székesfehérvár és a 
magyar orvostársadalom számá-
ra Romhányi professzor életútja 
példa arra, miként lehet valaki 
választott hivatásának megbe-
csült tagja, s mellette az a tanító, 
aki generációkat bocsájt útjára 
gyógyítóként. A Pécsi Egyetemen, 
abban a rendkívüli társaságban, 
mely egyedülálló volt Európában, 
Romhányi György professzor volt 
a primus inter pares, az első a 
legnagyobb hatást gyakorlók kö-
zött. S nemcsak azért – mondják 
egykori tanítványai – mert a leg-
bonyolultabb dolgokról is végtelen 
egyszerűséggel tudott beszélni. Az 
ő igazi hatalma abban volt, hogy 
tudott hitet adni, szuggerálni és 
a gyógyítás morális alapszabályá-
ra, egyetlen és örök törvényére 
tanítani.

Tudta-e?

Romhányi György 1905. szeptember 15-én született megyénkben, Szár községben. Az 
ottani római katolikus elemiben tanult meg írni, olvasni és számolni, majd a székes-
fehérvári Ciszterci Rendi Szent István Katolikus Főgimnázium növendékeként folytatta 
tanulmányait. Az érettségit követően a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fa-
kultására iratkozott be. Pályafutása Pécsen teljesedett ki. 1951-ben foglalta el a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetének katedráját. Oktatói tevékenységével 
legendává vált a legszélesebb körben. Romhányi György professzor legfontosabb 
üzenete a hallgatók iránti feltétel nélküli szeretet volt. Emiatt tudott szigorúságában is 
inspiráló lenni. Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermének külső 
falán 2005 óta emléktábla hirdeti Romhányi professzor örökségét. A Szent György Kór-
ház pedig 2006-ban az auditórium elnevezésével tisztelgett a neves előd emléke előtt.

www.victofon.hu
* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.10.13-ig.

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
SZAKORVOSI HÁTTÉR:
Dr. Osváth Györgyi
 fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István 
 fül-orr-gége adjunktus, 
 audiológus szakorvos

Újra úgy
hallak, mint

régen!
Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs időpontot október 13-ig. 
Ajándék esernyővel várjuk*!

Mézpergetés, rétesnyújtás, 
szőlőpréselés, lekvárfőzés, 
sajtkészítés a piacon, 
tanyalátogatás 
Orondpusztán, 
Pátkán és móron!

A program emléküléssel foly-
tatódott a Hiemer-házban, ahol 
Székesfehérvár polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket. Az 
emlékülésen átadták a Romhá-
nyi-díjat, amit 2017-ben kiemel-
kedő gyógyító tevékenységéért 
Simon Gábor gyermekgyógyász 
főorvos vehetett át. 
Kevés olyan fehérvári lehet, aki 
ne ismerné a főorvost. Több mint 
harminc évig vezette a kórház 
újszülött-, csecsemő- és gyermek- 
osztályát. Szívvel és lélekkel a 
hivatásáért él, hogy legféltettebb 
kincsünket, a gyermeket gyógyítsa. 
Elhivatott orvos, hobbija a hivatása, 
imádja a családját, szeret teniszez-
ni, jó bort készít. Többek között 
ezt is megtudhattuk Simon Gábor 
főorvosról, aki 1971-ben végezte el 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
temet, majd feleségével, a szintén 
orvos Gervain Judittal költöztek 
Székesfehérvárra. Első és egyetlen 
munkahelye a Fejér Megyei Szent 
György Kórház. Simon Gábor a 
Magyar Gyermekgyógyász Társa-
ság vezetőségi tagja. Átvehette már 
a Szent György-emlékérmet és a 
Fejér Megyei Önkormányzat elis-
merését, a Berzsenyi Zoltán-díjat 
is, 2015-ben pedig a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozat 
kitüntetést érdemelte ki.
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Fényfestés és lecsófesztivál 
Programok szeptember 8-tól 17-ig

Szabó petra

A Barátság mozi műsora

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

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

www.experidance.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SPORTCSARNOK

2017. OKTÓBER 28. szombat 19.00

AZ
EXPERIDANCE PRODUCTION TÁNCKARA
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

2017. OKTÓBER 28. szombat 19.00
JEGYEK KAPHATÓK:

Fehérvári Jegyiroda Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer Ház) Tel.: +36 22/537 603
IBUSZ Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 5. Tel.: +36 22 329 393 E-mail: szekesfehervar@ibusz.hu

MOM Park, 1123 Budapest, Alkotás u. 53, 1. szint. Alexandra Könyváruház előtt, Tel.: +36 20 489 0682
Valamint az Interticket jegyértékesítési hálózatára csatlakozó székesfehérvári és valamennyi regionális értékesítési ponton

ONLINE: www.experidance.hu | www.jegy.hu | www.ibusz.hu/belepojegyek

20171546

PRODUCER: VONA TIBOR RENDEZŐ: POZSGAI ZSOLT - ROMÁN SÁNDOR ZENEI RENDEZŐ: GÖMÖRY ZSOLT 

SZÉKESFEHÉRVÁR
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GÁBOR ESZMERALDA-becsűs, 
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol 

festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 
szobrot, festményt ,borostyánt, 

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

Horoszkóp
szeptember 7. – szeptember 13.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Úgy érzi szerettei és barátai túl sokat várnak el Öntől 
és nem tud nekik megfelelni. Sokszor olyat kérnek 
Öntől, hogy egyenesen sarokba szorítva érzi magát 
és végül bármit is cselekszik, semmi sem jó. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ne másoktól várja a megoldást! Támaszkodjon 
a megérzéseire és az álmaira, amelyek súgni 
próbálnak Önnek! Az számít, hogyha elégedetlen 
az életével, akkor most kell megterveznie azt, mivel 
tehetne ellene. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tökéletes lehet ez a hét arra, ha üzletet vagy bármilyen 
befektetést szeretne megvalósítani. Még az olyan dolgok 
is sikerrel zárulhatnak, mint az ingatlaneladás vagy a hi-
tel felvétel. Bármilyen pénzzel kapcsolatos terve legyen, 
azt mostanában lesz ajánlatos végrehajtania. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ha tett bármi rosszat, meggondolatlant a kedvese 
ellen, azt jelezze neki, a megfelelő helyen és időben! 
Még akkor is, ha annyi a vétke, hogy túl korán egye-
zett bele olyanba, amire még nem áll készen.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Azt veszi észre, hogy kikerült a figyelem középpont-
jából Hirtelen senki sem keresi Önt és elhanyagolva 
érzi magát. Vajon a környezete lett ilyen elfoglalt 
vagy talán tett valamit, amivel ezt kiérdemelhette? 
Érdemes volna elgondolkoznia rajta.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Azok, akik lakásvásárláson vagy költözésen törik a 
fejüket, számukra eljött az esély, a lehetőség, hogy 
lépjenek. Ugyanez érvényes azokra is, akik nagyobb 
szabású lakásfelújításon gondolkodnak. Ragadják 
meg a lehetőségeiket és éljenek vele! 

VERSENYTÁNC

www.laguna.tanc-sport.hu

A Laguna Táncklub szeptemberben 
induló csoportjai:

• VERSENYTÁNC ELŐKÉSZÍTŐ
• OVIS TÁNC
• LATIN LÁNYFORMÁCIÓ

Beiratkozás:
Szeptember    9.   9.00-12.00 óráig
Szeptember  14. 17.00-19.00 óráig
MÁV Műv. Ház (Szfvár, Kaszap u. 6.)

Tesi órák kiváltása igazolással!
(Felnőtt tánciskola októbertől!)

Információ: 06 20 427 8386

Szeptember 8.
Tóvárosi őszköszöntő
16 óra, Iskola tér 1.
16 óra: A Tóvárosi Általános Iskola tanulóinak 
műsora
16.30: A Pitypang zenekar gyermekműsora
17 óra: Köszöntők
17.10: Váradi Eszter Sára és Keller János
18 óra: Zsigmond Lala
18.30: Felicita Táncklub
19 óra: Bokányi Zsolt és Grasics Anita
20 óra: Utcabál a Big Time zenekarral

Önarckép
19 óra, Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága tag-
jainak kiállítása. A tárlat megtekinthető 2017. 
október 6-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Fényfestés a mauzóleum homlokzatán
20 óra, Nemzeti Emlékhely
Egész szeptemberben pénteki és szombati 
napokon 20, 20:30 és 21 órától gyönyörködhet-
nek a látványban az érdeklődők. 

Kisfaludiak IX. Baráti Találkozója
16 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
16 órakor a Prospero Színkör Nóti kabaré 
című előadását tekinthetik meg az érdek-
lődők.

Szeptember 9.
Interaktív termelői piac
6 óra, Jancsárkert
Mézpergetés, rétesnyújtás, szőlőpréselés, lek-
várfőzés, sajtkészítés a piacon, tanyalátogatás 
Orondpusztán, Pátkán és Hétkúton!

Szeptember 10.
A magyar dal napja
17 óra, A Szabadművelődés Háza
A 17 órakor kezdődő eseményen fellép a Tű, 
a Big Time, Gyánó Huba, a Passz, a Hun-
garikum, az AkusztikArt és fényfestéssel a 
MéhKasAula.

Börgöndi Repülőnap
8 óra, börgöndi repülőtér
Színes légi és földi programok várják az 
érdeklődőket. Lesz sétarepülés R-44 és Bell 
206 JetRanger helikopterekkel, valamint 
An-2, Li-2 és R-18c Kánya repülőgépekkel. 
Ejtőernyős és repülős bemutatók mellett 
színpadi programokkal is várják az érdek-
lődőket.

Jupiter holdja
Szeptember 8. 20 óra
Magyar filmdráma.

Fiú a vonaton
Szeptember 8., 9. és 13. 18 óra
Feliratos magyar-amerikai dráma.

A mogyoró-meló 2.
Szeptember 9. 16 óra
Magyarul beszélő, kanadai-ameri-
kai-dél-koreai családi animációs film.

Ígéret
Szeptember 9. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai-spanyol 
történelmi film.

Mérgezett egér
Szeptember 11. 18 óra
Feliratos osztrák-német vígjáték.

Wind River – Gyilkos nyomon
Szeptember 11. 20 óra, szeptember 
12. és 14. 18 óra
Magyarul beszélő angol-amerikai-ka-
nadai krimi.

Kincsem
Szeptember 12. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

K.O.
Szeptember 13. 20 óra
Feliratos francia thriller.

Ötven tavasz
Szeptember 14. 20 óra
Francia feliratos romantikus vígjáték.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Zűrős kapcsolatba keveredhetnek a szingli 
Mérlegek, főleg azért, mert nem tudják értelmezni 
a jeleket. Nem lesz számukra egyértelmű, hogy 
szabad-e az illető vagy sem, és hogy egyáltalán 
valóban akar-e valamit.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kezd egy kicsit átesni a ló túloldalára. Nem az a baj, 
hogy élvezi az életét, hogy szeret szórakozni, de egyre 
többet áldoz az élvezet oltárán. Márpedig a sok buli 
és ivászat kifárasztja, és nem tud teljesíteni ott, ahol 
szükség lenne Önre. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Valami egészen hihetetlen dolog történik Önnel. 
Lehet ez egy szerencsés fordulat, egy kirívóan jó hír, 
egy olyan dolog, ami érinti Önt, és ami hatással lehet 
az életére. Úgy érzi, hogy pontosan erre várt ahhoz, 
hogy meghozzon bizonyos döntéseket. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne aggódjon, hogy mások nem értik meg az új 
életfilozófiáját, életmódját! Nem kell, hogy mindenkivel 
ugyanazon a szinten legyenek. Ön se erőltesse rá má-
sokra, hogy csinálják együtt, ha nem akarják, és azon se 
húzza fel magát, ha valaki leszólja az új nézeteit!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Sok szerelem és szenvedély vár a Bakokra a héten. 
Az elmúlt időszakokhoz képest jóval több időt 
töltenek a kedvesükkel és talán rá is jöttek, hogy 
nem olyan rossz az. Új közös hobbikat és célokat 
találnak ki. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hogyha a problémájának a gyökere a szerelmi 
életében leledzik, akkor jobb lesz, ha mielőbb 
megpróbálja helyrehozni. Beszéljen róla őszintén a 
kedvesével, ha valamit rejteget előle, az úgyis hama-
rosan ki fog derülni! 

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 9-től 15-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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 9. 9. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

Balsay 70 II. rész 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balsay	István

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Lajos

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Attila
14:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fröschl	
Ferenc és Fröschl Ferencné

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15	 Turisztikai	magazin	–	ism.
15:45 Dallamok és Pillanatok – 

Keller János önálló estje 
a Cyrano Caffeban

17:40	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Buzinkay	Géza	
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos 

magazin
19:50	 Fehérvár	AV19	–	

Vienna	Capitals	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Verdi	–	olasz	filmsorozat	
6. rész (12)

22:45 Híradó – ismétlés 
23:05 Képes hírek
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Buzinkay	Géza

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

Balsay 70 II. rész – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Balsay	István
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Horváth	Lajos
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos
15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45	 In	Memoriam	Vargas	

–	Kubik	Anna	és	a	
Misztrál közös estje

17:25	 Napi	színes	–	ismétlés
17:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Verdi	–	olasz	filmsorozat	

7. rész (12)
21:10 Mits Jazz Band
22:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A	hét	hírei	ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos 

magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

14:30	 Aqvital	FC	Csákvár	
–	Gyirmót	FC	Győr	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

16:40 Kvantum – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések: 

Balsay	70	III-IV.	rész
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Balsay István

19:00 Jó estét, Fehérvár! 
– benne: Híradó, 
Esti mérleg, Együtt 
magazin és Hírek

20:15	 Fehérvári	Titánok	–	MAC		
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

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

16:15 Fehérvári beszélgetések: 
Balsay	70	III-IV.	
rész – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balsay	István

17:00 Együtt magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Altorjay	András
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János est 1. rész

21:00 Portrék a Királykúton 
–	Török	Máté

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

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:	Altorjay	András

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

Szilvia.	Vendég:	
Csabai Réka

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti 
mérleg, Honvéd7 és Hírek

20:15	 A	DOKTOR	1.	rész	–	Az	
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású televíziós 
magazinműsora

20:40	 VII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	–	
Misztrál koncert  

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

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	
Szilvia.	Vendég:	
Csabai Réka

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Romhányi	Ádám
18:30	 A	DOKTOR	1.	rész	

– ismétlés 
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János est 2. rész

22:05 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

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:	Romhányi	Ádám

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tombor	Tímea
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! 

– benne: Híradó, 
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Vershúron	–	Dicsőség	
a verseknek 1. rész

21:25	 Gorsium	együttes
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 15. 20:35 Vershúron – Dicsőség a verseknek 1. rész

Videoton FC–Szombathelyi Swietels-
ky-Haladás
17 óra, Felcsút, Pancho Aréna

Szeptember 12.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Babacipő és sapka kötése-horgolása. A 
foglalkozást vezetik: Kissné Kati, Fröschl 
Ani és Bernáthné Marika.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Grandpierre Attila: Lélek és világegyetem 
– A lélek újjászületése című előadása.

Szeptember 13.
A Beköltözés: Necc Party
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Új tanév, új lehetőségek egy új klubban: 
az első szerdai buli.

Szeptember 14.
Ismerje meg ön is Aba-Novák Vilmos 
művészetét!
17 óra, Csók István Képtár
Ingyenes tárlatvezetést tart Izinger 
Katalin művészettörténész, a kiállítás 
kurátora.

Szeptember 15.
Érzelmeink és döntéseink logikája
19 óra, Művészetek Háza
Mérő László előadása. A matematikus, pub-
licista, pszichológus az ELTE Gazdaságpszi-
chológiai Szakcsoportjának egyetemi tanára. 
Elsősorban ismeretterjesztő könyveiről 
ismert.

Titkos túra
19.45, találkozó: Tourinform Iroda előtt
Fáklyás esti városnézés. Előzetes regiszt-
ráció szükséges, melyet A Tourinform 
Irodában vagy annak Facebook-oldalán, 
telefonon a 22 537 261-es számon vagy a 
szekesfehervar@tourinform.hu e-mail-címen 
tehetnek meg.

Petőfi Kultúrtanszék nyitóbuli
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Fellép a Hiperkarma.

A Szabadfogású Jazz Fesztivál bemutatja: 
Jü – Summa
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Lemezbemutató koncert.

Fényfestés a mauzóleum homlokzatán!
20 óra, Nemzeti Emlékhely

Egész szeptemberben a pénteki és szombati 
napokon 20 20:30 és 21 órától gyönyörköd-
hetnek a látványban az érdeklődők.

Szeptember 16.
Nagy őszi gardróbfrissítés
9 óra, Kavalkád Music Pub
Megunt, kinőtt, sosem hordott ruhadarabok 
és kiegészítők vására. Asztalfoglalás vagy 
kérdések Facebookon és a gardrobfrissites-
fehervar@gmail.com címen.

Kincsek a ládafiából
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás. A gyerekek ceruza-
tartót, jegyzetfüzetet készíthetnek.

Földi Péter festőművész kiállítása
15 óra, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház
A Kossuth-díjas festőművész különleges 
világával találkozhat a közönség.

Maszkura és a Tücsökraj
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
A Maszkura és a Tücsökraj először a Petőfi 
Kultúrtanszék színpadán. A koncert előtt és 
után bemelegít és levezet: Embryo.

XIII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Zichy liget, Dózsa György út, Móri út
A székesfehérvári lecsófőző fesztivá-
lon több mint hatszáz bográcsban, 
megszámlálhatatlan variációban rotyog 
majd a lecsó. A gasztronómiai eseményt 
színpadi műsorok, családi programok és 
kézműves kirakodóvásár színesíti.

Szeptember 17.
Bach és Lipcse
19.30, Ciszterci templom
Johann Schelle, J. S. Bach és J. L. Bach 
művei szólalnak meg kiváló szólisták, kórus 
és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar elő- 
adásában, Dinyés Soma vezénylésével.
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Legutóbb augusztus végi lapszámunkban találkozhattak rejtvénnyel. 
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy mire pályázik Székesfehérvár. A 
helyes megfejtést az első válaszban találhatták: Európa Kulturális Főváro-
sa cím elnyeréséért.
A második megfejtésből megtudhatták, kik kapták idén a díszpolgári 
címet: Drahos Béla, Ocskay Gábor, Kovács Jenő.
Végül egy augusztus 20-i program helyszínére voltunk kíváncsiak. Hol 

rendezték a tűzijátékot? A helyes választ a harmadik megfejtésből tudhat-
ták meg: a palotavárosi tavaknál.
Az e heti FehérVár rejtvénye a városi hagyományokra és emlékekre helyezi a 
hangsúlyt. Első megfejtésünkből kiderül, kinek az emlékére rendezték meg 
idén a Hőlégballon-karnevált. Második megfejtésünkből megtudhatják, mi-
lyen évfordulót ünnepel a város legrégebbi gimnáziuma. Ebből az alkalom-
ból diáktalálkozót is szerveznek a Ciszterci Szent István Gimnáziumban.



Az ingyenes látásellenőrzés 2017. szeptember 1-től 30-ig tart előzetes bejelentkezés alapján, 
az optikák kapacitásának határáig az akciót tartó üzletekben. Az Opticnet zöldkártya 2017. december 
31-ig beváltható kedvezményt tartalmaz, amely kizárólag az azt kibocsájtó optikában váltható be, az 
azon szereplő feltételek szerint. Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

IN
GYE
NES
LÁTÁS
ELLENÔRZÉS

SZEPTEMBERBEN

zöldkártya Ajándék
opticnet zöldkártya!

AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ LEGKÖZELEBBI PARTNER OPTIKÁK:

 Myra Optika, Székesfehérvár, Rákóczi u. 14-16.
Zalka Optika, Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
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Vakler lajoS

Szent István napján ünnepi közgyűlésen adták 
át a város kitüntetéseit. Bencze András evan-
gélikus lelkész, püspökhelyettes Pro Civitate 
díjat vehetett át a polgármestertől.

Fontos az indíttatás, hogy megtudjuk, 
egy városszerte nagyra becsült ember 
miként választott utat magának. Négy 
nemzedéket képvisel, nagyszüleit, 
szüleit, gyermekeit és önmagát, s a 
közösséget, melynek hitbéli vezetője.
Amikor elhatároztam, hogy lel-
kész szeretnék lenni, gimnazista 
voltam, az iskola utolsó évében. 
A családtól kaptam útravalót erre: 
anyai nagyapám és édesapám 
lelkész, az ő példájuk biztosan ha-
tott. Az alapokat, hogy mit jelent 
gyülekezetben élni, a kelenföldi 
evangélikus közösségben tanultam 
meg. Ez volt a minta, ami máig 
elkísér.
Budapesten járt középiskolába, a 
József Attila Gimnázium diákjaként 
a leírt és kimondott szó tiszteletében 
nőtt fel. Hogy fogadták társai a hiva-
tásválasztását?
Nem lepődtek meg, tudták, hogy 
édesapám lelkész. Némiképpen 
kilógtam az osztályközösségből, 
abból a szempontból, hogy a baráti 
köröm a gyülekezetből került ki, 
egy harminc-negyven emberből 
álló közösségből.
Mit tanulhat meg az Evangélikus 
Teológiai Akadémián egy tizennyolc 
esztendős ifjú? Mi az, amit feltétlenül 
szükséges elsajátítani? Mennyire 
tudatos egy fiatal?
A mi intézményünk picinyke volt, 
harminchat diák tanult benső-
séges, családias környezetben. 
Nagyon sokat jelentett maga a 
közösség, a hallgatók és a profesz-
szorok közössége is. Hét tanárunk 
volt, akikre példaképként tekin-
tettünk.
Egyszerre voltak mesterek, mentorok 
pedagógusként, emberként?
Újszerű teológiai gondolkodásmó-
dot tanítottak, mutattak, egymástól 
néha különbözőt. Megérthettünk 
más-más teológiai felfogásokat, s 
hogy azt miként lehet békességben 
megélni a közösségben.
Ez az útmutatás elkíséri a mai napig? 
Erre épül, amit oktat, amivel segíti 
gyülekezete tagjait?
Természetesen ezek benne vannak 
a mindennapokban, de már nem 
lehet lehántani azt, melyik a 
szülői, az iskolai és melyik a saját 
tapasztalatokból fakadó tanítás.
Emberöltőnyi távolságból szemlélve 
mennyire volt eleve elrendelés abban, 
hogy Székesfehérváron kezdhette meg 
a lelkészi szolgálatot?
Végtelen szeretet fogadott. Úgy 
érkeztem meg, hogy senkit sem 
ismertem, és a város is ismeretlen 
volt számomra. Elődöm, Nagy 
Tibor, aki negyven évig szolgált itt 
és a gyülekezet is figyelmes volt, 
bizalmat kaptam az első pillanattól 
kezdve. Segédlelkészként kerültem 
ide, püspöki kihelyezéssel, nem a 
gyülekezet választott. A megválasz-
tásom a szabályok szerint 1986-ban 
történhetett meg. Az első év után 
volt egy olyan időszak, amikor a 

Bencze András szolgálata

A szolgálat jutalma az emberek szeretete

Ha az egész nagy családunkat 
figyelem, akkor a mi generáción-
kig – a sógorom kivételével, aki 
gyógyszerész – mindenki lelkész 
vagy pedagógus.
Egyszer úgy fogalmazott, ha valaki 
családfőként nem tudja összetartani, 
tanítani, segíteni nehéz pillanatokban 
a szeretteit, az az ember érdemtelen a 
hivatására is. Ezt a gondolatot hogyan 
lehet közvetíteni a hétköznapokban?
Hogy miként sikerült megőrizni 
a család bensőségességét úgy, 
hogy közben családias maradjon 
a gyülekezet is, nem tudom. Ez 
az Úristen munkája, nem a saját 
eltökéltségünk eredménye. Nem 
arról van szó, hogy lettek volna el-
veink, amelyek szerint meghúzzuk 
a határokat. Nem ebből indultunk 
el. Éltük a magunk természetes 
életét, ahogy az Úristen pillanatról 
pillanatra bölcsességet adott. Ezt 
zömmel sikerült megélni.
Réka, Veronika és Rebeka, a lányai is 
így nőttek fel, ennek ellenére mind-
hárman hétköznapi hivatást válasz-
tottak.
Igen, de ez nem jelenti azt, hogy 
nem kapcsolódnak a gyülekezet 

is. Gyülekezet. Nem azt mondjuk, 
hogy közösség, hiszen a közösség-
ben már a hozzáadott emberi érték 
is fontos. A gyülekezet az valami 
köré gyülekezik.
Isten és ön köré?
Isten igéje köré, amit én közvetí-
tek, de nem feledhetjük, hogy ha 
a nap nem süt, nincs hold sem, s 
ha a szócsőbe nem szólnak bele, 
néma marad.
A szolgálat egy olyan szó, amit gya-
korta használunk, ennek ellenére nem 
elcsépelt, ha megnézzük a mögöttes 
tartalmát.
A magam életében az értékren-
det úgy állítottam fel, hogy első a 
feleségem, utána a család, majd 
a szolgálat. Kérdezik, miért nem 
az Úristen az első. A válasz: az 
Úristen mindegyikbe beleállított, a 
házasságba, a családba és a mun-
kába is. Bármelyikkel foglalkozom, 
az Úristen küldetését teljesítem.
Felelősséggel teszi, amit tesz?
Az ember életében nagyon 
fontosak az álmok, a tervek, a 
vágyak, de az én habitusom nem 
tervező habitus. Nem olyan, hogy 
kitűzök egy célt, és azt el fogom 

emberekre van szükségem, akik 
meghatározzák az utat, nekik pedig 
szükségük van olyan emberre, aki-
vel rugalmasan tudnak arra indulni, 
amerre van lehetőségük menni.
Az igéken túl, hogy képzeljük el a 
közösség életét?
Az ige, az Isten szava az olyan, 
mint amikor egy családfő leül a 
családtagjaival beszélgetni. Így ül 
le velünk az Úristen, és így értünk 
vele közösen szót, s az a szó a 
családot eggyé teszi.
A reformáció ötszázadik évfordulóján, 
az emlékévben Luther tanai mennyire 
érvényesek még?
Ha ma valaki elolvassa a kilenc-
venöt tételt, akkor azt kérdezi, 
hogyan lett ebből reformáció? Mi-
ért csináltak patáliát ilyen ártatlan 
iratból? A kilencvenöt tétel maga 
ma nehezen érthető. Ha nem is túl 
nagy mélységben, de történelmi 
tanulmányok kellenek hozzá. A 
későbbi gondolatok sokkal köny-
nyebben megfoghatók.
Mi az a mondat, melynek mentén 
mindenki megérti az ön szolgálatának 
mélységét?
Uramat szolgálom.

püspök úr azt mondta, szeretne el-
helyezni. Akkor a gyülekezet kiállt, 
és azt mondta, hogy ragaszkodnak 
hozzám, és először történt meg, 
hogy a püspök eljött Székesfehér-
várra meghallgatni a szószólókat. 
A tárgyalás után így maradhattam 
Fehérváron.
Ez nagyon emberi történet. Bármikor 
hallgatom önt, valamilyen formában 
mindig kimondja, érinti a család szót. 
Essék szó a testvéreiről: a nővére 
tanító, a bátyja lelkész, az öccse egy-
házzenész.

életéhez. Mind a hárman úgy él-
nek, hogy ha valamilyen segítségre 
van szükség, ők a közösség építő 
tagjai.
Hogyan épül fel egy gyülekezet mos-
tanság?
Lehet, hogy ábrándjaim vannak, 
de vallom és hiszem: gyülekezet 
ott van, ahol Isten igéjét hirdetik, 
és a szentségeket Jézus Krisztus 
akarata szerint kiszolgáltatják. Ez 
a gyülekezet alapja, így a gyüle-
kezet valóságos megjelenése az 
istentisztelet. Érdekes maga a szó 

érni, hanem elindulok egy úton, 
és majd elérkezünk valahová. Ez 
nem felelőtlen, meggondolatlan 
életmód, hiszen a Bibliában is 
láthatjuk Ábrahám példáját erre, 
akit az Úristen hívott: menj el a ro-
konságodhoz, s majd én vezetlek, 
de nem tudod, hogy hova. Őt tette 
a szentírás a hit példaképévé.
A gyülekezet tagjai ugyanúgy hisznek, 
mint ön, vagy ki-ki a saját mentalitása 
mentén?
Ki-ki a saját mentalitása mentén, 
ez így természetes. Nekem olyan 
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László István városunk oktatásának, gazda-
ságának, iparának egyik elismert, kimagasló 
teljesítményt nyújtó személyisége. Augusztus 
huszadikán Pro Civitate díjat vehetett át.

1983. szeptember 30. – egy kiemelten 
fontos dátum az életében.
Akkor már az Árpád iskolában ta-
nítottam, s mindig voltak céljaim. 
Az egyik, hogy kisiparos legyek. 
Ehhez akkor az kellett, hogy az 
igazgatóm, Kovács Mihály enge-
délyt adjon arra, hogy a vonatkozó 
rendelet értelmében taníthassak, s 
emellett vállalkozó lehessek. 
A történetnek része, hogy a Kandó 
Kálmán Főiskolán végzett szakember-
ként tanított.
1979-ben végeztem a Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskolán, erősáram 
szakon.
Úgy nőtt fel, hogy a reál tárgyak után 
érdeklődött, tehát a gyakorlat is fontos 
volt?
Amikor 1972-ben végeztem az 
Ybl Miklós középiskolában, az 
édesapám elvitt a MÁV-hoz villa-
mosjármű-szerelő szakmába. Négy 
évet töltöttem ott, ez idő alatt min-
dent elértem, amit akartam.
Fogalmazhatunk úgy, hogy ez jó tanu-
lópénz volt?
Mindenképpen! Voltam A Szakma 
Ifjú Mestere, Kiváló Dolgozó, de 
ha az embernek nincsenek céljai, 
vágyai, akkor ezt nem tudja meg-
csinálni.
Lehetett volna olyan pályaíve is, hogy 
„csak” tanít, s közben otthon megcsi-
nálja, amit esetleg kell. Mi vonzotta a 
kisiparoslét felé?
A főiskolát levelezőn végeztem, 
nem engedhettük meg magunknak 
a nappali tagozatot. Egy héten 
háromszor jártam a főiskolára, a 
többi napon pedig dolgoztam. Ab-
ban az időben nem volt lakáshitel 
a pedagógusoknak, s mivel 1981-
ben kaptunk egy kiutalást, amiért 
százezer forintot kellett befizetni, 
kellett csinálni valamit, hogy ezt 
megtehessük. 
Miként épült fel a nyolcvanas évek-
ben egy vállalkozás?
Székesfehérvárról indulni egy 
sárkeresztúri gyereknek nem 
volt egyszerű dolog. A mi családi 
vállalkozásunkban a feleségem 
volt a segítőm. A két gyermekem 
abban az időben sokat beteges-
kedett, valahogy meg kellett 
oldanunk, hogy ő otthon legyen, 
a gyerekeket nevelje, s mellette 
segítsen nekem is. Megtanítottam 
villanymotorokat tekercselni. 
Sokan nem hiszik el, de nagyon 
egyszerű volt. Szétszedtem a 
mosógépeket, centrifugákat, ő 
pedig berakta az előkészített 
motorokat.
Ez volt a hőskor. 1988-ban jutott el 
addig, hogy alkalmazottat vehessen 
fel.
A saját tanítványom volt az első 
alkalmazottam, a garázs volt az 
első műhelyünk. A rendszervál-
táskor nagyon szerencsés voltam, 
kinyílt a piac, először a Videoton, 
majd az IBM is munkát biztosított. 
Ez nagy előrelépés volt, és komoly 

László István, a fény embere

Az elismerés egy hiteles ember négy évtizedes munkájának hozadéka

Az is rangot adott, hogy ha az 
ember bejött Székesfehérvárra, 
először egy autószalont látott meg 
a Budai úton, az elsők egyikét, amit 
mi csináltunk. De az igazi kurió-
zum a régi épületek felújítása volt.
Mikor került közel a Vállalkozók 
Országos Szövetségének Fejér megyei 
szervezetéhez? Volt az Év Vállalkozó-
ja, Életműdíjat érdemelt ki.
Negyvenkét éve tanítok, és vállal-
kozóként az első pillanattól tagja 
vagyok a kamarának. 2008-ban 
ideje volt a váltásnak, Zoltán fiam 
viszi a vállalkozást, a feleségem 
ügyel a gazdasági oldalra, termé-
szetesen a háttérből én is segítem 
a munkát.
Az, hogy Zoltán villamosmérnök lett, 
a családi indíttatásnak köszönhető?
Érdekes a szakmaválasztása: 
amikor nyolcadikos volt, vittem 
magammal az IBM-be. Velünk dol-
gozott, s nem volt kérdés, mi lesz a 
fiamból. Büszke vagyok rá, megcsi-
nálta a mester vizsgát is, és ma már 
elismert tervező Fehérváron.

vannak. Ma ott tartunk, hogy 
felkaroljuk a fiatal vállalkozókat és 
segítjük őket. Én magam két tucat 
vállalkozót neveltem fel, akik tulaj-
donképpen potenciális ellenfelek, 
de tudunk együtt dolgozni, mert 
érdekli őket a jövőjük.
Ők már tudják, hogyan kell egyes 
lépcsőfokokat megmászni, hogy jó 
legyen nekik, a környezetüknek és a 
szakmának is. Általában van becsüle-
te a szakmának?
Nincs. Az a baj, hogy a munkának 
sincs becsülete. Régen a mestert 
arra kérték, hogy úgy csinálja meg 
a munkát, mintha önmagának csi-
nálná. Ma már nem mondhatják 
ezt, mert magukra sem figyelnek, 
igénytelenek. Ez leginkább az épí-
tőiparban jelentkezik, ahol egymás 
munkáját sem becsülik meg.
Lehet ezen változtatni? Hiszen egyre 
több alapszakmában van munkaerő-
hiány.
Amikor 1972-ben elkezdtem dol-
gozni az Árpádban, harmincnyolc 
szakmát tanítottunk, most hat szak-

Meggyőződésem, hogy vissza kell 
állítani a rendszert. Ez a vállalko-
zókon, a vállalatokon is múlik. A 
duális képzése a jövő!
Milyen kapcsolata van a VOSZ szer-
vezetének az önkormányzattal?
Nagyon sokat köszönhetünk a 
városvezetésnek, látjuk a fejlődés 
lehetőségét. Jelenleg hetvennyolc 
tagunk van, s bízhatunk benne, 
hogy ez a szám folyamatosan nő.
Milyen terveik vannak?
Most próbáljuk felpörgetni a 
Széchenyi-kártyát, hiszen a jó hitel 
az alapja a vállalkozások fejlő-
désének. A programunk alapja, 
hogy megszólítjuk a fiatalokat, 
szeretnénk megértetni velük, hogy 
érdemes vállalkozni.
Amikor megkapta az értesítést az elis-
merésről, mi volt az első gondolata?
Köszönettel tartozom azoknak, 
akik észrevették azt a munkát, 
amit az elmúlt több mint negyven 
évben végeztem itt Székesfehérvá-
ron, illetve 1993 óta Börgöndpusz-
tán.

szakmai referencia. Akkor jöttek 
be a frekvenciaváltók, a tűzjelző-, 
riasztórendszerek.
Húsz esztendeje, 1997-ben újabb lép-
cső: kft. lett a vállalkozásból, s jött a 
szárnyalás. Városunk középületeinek 
legszebbjei, a Hiemer-ház, az Árpád 
Fürdő, a Magyar Király Szálló mind 
az önök szakmai munkáját dicséri.

Társadalmi megbízatásként társel-
nöke, majd 2016-tól elnöke a VOSZ 
megyei szervezetének.
Érdekesen alakult ki a rendszer-
váltás után a vállalkozói réteg. Az 
ezredfordulón vállalkozástant is 
tanítottam, s azzal kellett szem-
besülnöm, hogy nagyon kevesen 
tudták, mi jár nekik, milyen jogaik 

mát oktatnak. Országos szinten az 
élvonalban voltunk a villanyszerelő, 
a férfi-női szabó szakmákban, 
mára ezek eltűntek. Önmagában a 
képzés nem elég, a munkáltatóknak 
kell új utakat keresni.
Visszafordítható ez a folyamat?
Igen. A tanműhelyek megszűn-
tével kezdődött a visszaesés. 
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Az Esterházyak nyomában
Kastélyok és életek – Csákvár

A csákvári barokk kastély építését Fellner Jakab 1871-ben fejezte be, a klasszicista átalakítás az 1820-as években Charles Moreau tervei szerint 
történt. A szocialista rendszerben az  épületet egészségügyi intézményként használták: állami TBC-szanatórium működött benne. A kép ebben az 
időszakban készült, 1965-ben.

Az Esterházy-legenda a XIII. századra nyúlik 
vissza, szereplője a Salamon nemzetségbeli 
Miklós, akitől a szakadatlan leszármazás az ok-
levelekből kimutatható. A Csallóköz tündére bi-
zonyos estéken meglátogatta az ősapa kertjét, 
hogy az ott fölállított dézsában megfürödjék. 
Az ősapa dolga volt, hogy jelentse a tündérnek, 
ha feljött az estike csillag, mert akkor kezdett a 
fürdéshez vetkőzni. Amikor az öreg meghalt, a 
koboldkórus István diák lantkíséretével előadta 
a haláldalt, mely a család titkos himnuszának 
számított, mint a névtelenség áhításáról szóló 
könyörgés.

A középkori gyökerekkel rendel-
kező nemesi család ősjussnak szá-
mító birtokai eredetileg Galántán 
területek el. Benedek nevű ősük 
volt az első, aki az Esterházy nevet 
viselte. Fia, Esterházy Ferenc pedig 
az első, aki a Galántai előnevet is 
felvette. Galántai báró Esterházy 
Ferenc és Illésházi Illésházy Zsófia 
1566-ban kötött házasságából szár-
maznak azok az 1583-1587 között 
született fiúgyermekek, a testvérek, 
akik az Esterházy főágakat alapítot-
ták. A nádorrá lett Miklós a fraknói 
ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál a 
zólyomi ágat. A család felemelkedé-
se ekkor vette kezdetét. Később a 
főágak alágakra osztódtak.
Csákvár a fraknói ághoz tartozó 
Esterházyak birtoka volt. Az ág 
megalapítóját, Esterházy Miklóst 
kitagadták a szülei, elszegődött hát 
Magóchy Ferenc kassai főkapitány 
udvarába. A főkapitány felesége, 
a luxushoz szokott, dúsgazdag és 
különc szépség, Dersffy Orsolya 
asszony nyíltan lázadt a konven-
ciókkal  szemben. Különleges 
stílusú, extravagáns egyéniség volt. 
Az országban csak a nádor leá-
nyai viseltek kalapot, más úrinők 
szorosra fonott hajjal, pártával vagy 
főkötővel álltak a festők vásznai 
elé, ő elsőként méregdrága kalap-
ban festette le magát. Mint ahogy 
az már lenni szokott,  Magóchy 
Ferenc főkapitány elhunyt. Az 
özvegy a szokásos újévi ajándéko-
kat osztogatta felsorakozott háza 
népének, amikor Esterházy Miklóst 
kiállította a sorból és félrehívta. 
Ajándéka a keze, ha a tehetséges, 
jóképű Miklós elfogadja. Kitagadva 
nem volt nehéz a döntés. És köny-
nyű volt azért is, mert az özvegy 
igazán vonzó és izgalmas asszony 
volt. Ráadásul gyermektelen, nem 
kellett osztozni a vagyonán. A 
gyászév elteltekor már szerelemből 
kötött házasságuk nyitottnak és 
boldognak volt mondható, még a 
hivatalos ágyas is belefért, aki a 
trónörököst megszülte.  Az asszony 
gazdagságot és előkelőséget, a 
vonzó vőlegény tehetséget hozott a 
házasságba. A vagyoni háttér után 
a nádori poszt megszerzéséért is 
eséllyel indult. Első lett a kortár-
sai között, és 1526. óta „ő futotta 
a leggyorsabb karriert.” Amikor 
Dersffy Orsolya elhunyt, a dúsgaz-
daggá váló Esterházy Miklóst hiába 
kerülgették a legjobb partik, öt évig 
nem házasodott újra. Végül szinte 
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vakon házasságra lépett a nem 
extravagáns, kancsal, ámde gyer-
mekien naív Nyáry Krisztinával. A 
menyasszonyon a kortársak szerint 
nem látszott sem értelem, sem 
könnyedség. Nem is ez volt az első 
házassága. Thurzó Imrével kötött 
korábbi házassága szerencsétlenül 
alakult. Miután a férj meghalt, hi-
vatalosan is lemondott mindenről, 
ami a volt férjéhez kötötte. Két kis-
lányát az anyósánál hagyva haza-
költözött a szülői házba. A volt férj 

vagyonára sem tartott igényt. Ilyen 
asszonyt feleségül venni nagy koc-
kázat. Esterházy Miklós azonban 
úgy határozott, hogy megpróbálja. 
A házasságkötést követően vissza-
szereztette a két elhagyott kislányt 
és az első férj vagyonát is. A rend 
helyreállt. A tizenöt éves házasság 
alatt kilenc gyermekük született. 
Házasságuknak Nyáry Krisztina 
halála vetett véget, köszönhetően a 
bábák gondatlanságának.  
De még előtte a mindkettőjük első 
házasságából származó beteges és 
önállótlan István és Erzsébet nevű 
gyermekeiket összeházasították. 
Ebből a frigyből egészséges és 
élénk kisbaba, Orsika született. 
Orsikát majd egy Esterházy Pál 
veszi feleségül, és a közös, Mihály 
nevű gyermek lesz a legeszterhá-
zibb Esterházy a családban, aki 
dédatyja első és dédanyja első 
házasságából való utódjának 
gyermeke, vagyis – ahogy Esterházy 
Péter író levezeti – a férj apósa az 
apai féltestvére, anyósa az anyai 
féltestvére, következésképpen 
ennek a Mihálynak Esterházy volt 
az anyai dédapja, az apai nagyapjai, 
az anyai nagyapja, az apja és még 

a mamája is. Ő kezdte építeni a 
Süttör melletti mocsarasban azt 
a vadászkastélyt, amelyből jóval 
később a fertődi kastély bontakozik 
ki. És játszott klavikordon is.
Csákvár még a török hódoltság 
korában került az Esterházy család 
birtokába a Nyáry Krisztinával kö-
tött házasság révén. Az építkezést 
1760 körül egy későbbi Esterházy 
Miklós kezdi meg. Földszintes, bol-
tozott termekből álló  földesúri la-
kóháza Fellner Jakab tervei alapján 

készült. Az urasági ház ma is áll az 
új épület végében. Az építtető nem 
költözött ide, Tatán élt. Fia, János 
már Csákváron kívánt leteleped-
ni, ezért barokk kastély építésébe 
fogott, és újra Fellner Jakab kapta 
a megbízást. Az 1800-as év jelenti 
a fordulópontot. Esterházy János 
meghal, fia, Miklós francia márkinő 
feleségével és belga hadmérnökével 
átformáltatta az addig elkészült 
barokk művet. Szentimentális kert 
helyett a természet idealizált képét 
nyújtó, klasszikus tájképi kert jött 
létre számos növényritkaság felso-
rakoztatásával. 1814-ben földrengés 
tette szükségessé a kastély teljes 
újjáépítését. A Bécsben élő francia 
születésű Charles Moreau irányí-
totta a munkákat. Új, nagyszabá-
sú koncepció született, mellyel 
kialakult a kastély és parkjának 
mai képe. A családtagok ünne-
pek alkalmával megajándékozták 
egymást különböző kerti építmé-
nyekkel. Sajnos ehhez tönkreteszik 
a 12-13. században épült gyönyörű 
hófehér vértesszentkereszti bencés 
apátságot, a köveit beépítik. A 
Szentháromság-építmény, a napóra, 
a műbarlang, a vadászkápolnaként 

újjászületett török építmény, a 
malomból átépített tóparti pihenő, 
a Gessner-ház ma is látható. A 
kastély folyamatos használat alatt 
áll, megőrzött és szépen felújított, 
látogatható. Középső homlokzata 
hasonlatos a lovasberényi grófi kas-
télyhoz és az alcsúti nádori kastély 
torzójához, látványa segíti a máshol 
romos kastélyok feletti képzeletet. 
A gondozott park nyitott, bejárható.
Esterházy Móric Miklós, a hágai, 
majd  római nagykövet ritkán 

tartózkodott birtokán. Amikor 
azonban a kiegyezés ellen foglalt 
állást, ez politikai karrierjének 
végét jelentette. A kiegyezést 
követően visszavonult csákvári 
birtokára. Fia, a Rómában szüle-
tett Móric is itt rendezkedett be. 
Fiatal kora ellenére „már bukott 
miniszterelnök volt”, mond-
ja róla író unokája. A „bukott 
miniszterelnök” a legnehezebb 
időkben vállalta el a miniszter-
elnöki posztot, majd adta be 
lemondását, az első világháború 
végével kialakult súlyos válság 
idején. Sem ő, sem más politikus 
nem tudta megfelelően kezelni a 
kaotikus helyzetet. A háborútól 
megkeseredett, utolsó energiáit 
elhasznált nincstelen tömegek 
megmozdulásait keletről jött, új 
világot ígérő szelek élesztgették, 
és gátlástalanok lovagolták meg. 
Kezelése kimerült a megtorlás-
ban. A vörös diktatúra időszaka a 
„bukott miniszterelnök” csákvári 
tartózkodásának idejére esett.   
„Apám megvárta, míg beköszönt 
a társadalmi igazságosság, csupán 
ekkor volt hajlandó világra jönni. 
Ő volt az első a hosszúra ígérkező 
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sorban, aki rang és mód nélkül 
született.” – írja Esterházy Péter író. 
Születésének napján  kikiáltják a 
Tanácsköztársaságot, és rendelet 
születik a magyar Vörös Hadsereg 
felállításáról. A régi bíróságok 
helyébe forradalmi törvényszéket 
állítottak, melyek munkájukat 
gyorsított eljárásban végezték, az 
ítéletük ellen pedig nem volt fölleb-
bezés és perorvoslat. A halálos íté-
letet egyhangú határozattal hozták, 
a kiszabott büntetéseket azonnal 
végrehajtották.
A budapesti Esterházy-lakásban a 
vajúdás első pillanatában megállt a 
hatalmas, láncos ingaóra. Az egyik 
láncszem keresztbe fordult, és a 
fogaskerék nem tudta bevenni. 
A Brassóból jött órásmester arra 
a kérdésre, hogy új időszámítás 
lesz-e, jelentőségteljesen csak 
ennyit mondott: „Az óra állt meg, 
nem az idő.”
Halnek Gyula kőművessegéd egész 
családja nemzedékek óta az Ester-
házyak csákvári birtokán nőtt fel, 
és a szolgálatukban halt meg. Csak 
az apját kellett részegeskedése 
miatt elbocsátani. A kőművessegéd 
a forradalom kitörésekor a csákvári 
szocialista pártcsoport élére állt. 
Zenekíséret mellett vörös lobogós 
tüntető felvonulást és népgyűlést 
szervezett a kastély udvarára. A 
szónoklat magva a csákvári birtok 
felosztása volt. A javaslatot a tömeg 
ordítva elfogadta. Megemlékeztek 
az Esterházy-kötélről, mint az arisz-
tokrata szívtelenség legfényesebb 
bizonyítékáról. A kastély kertjében 
korábban az értékes, ritka fákról 
gallyakat tördelt le egy asszony 
rőzsegyűjtés címén. A ház ura ezt 
észrevette, és mérgében elvette 
az összegyűjtött ágak összekötö-
zésre szolgáló kötelét. A  históriát 
a nagygyűlésen szívet szaggató 
módon hozta elő a sértett, mire a 
tömeg felzúgott: „Ezzel a kötéllel 
lábainál fogva kellene felakasztani 
a gróf urat, hogy az a szép kék vére 
összevissza kerengjen!”   
„Kegyelmes úr, Pestről izentek, 
hogy gróf urat likvidálnunk kell.” 
Bejutottak a házba. Ki adott kul-
csot? Ki adott ajtót? Nincs válasz. 
A szolgálók a vörösöknek enge-
delmeskedtek, nem az uruknak. A 
szalon kétes elemek legdíszesebb 
mintagyűjteményével telt meg, 
egyik része hivatalos minőségben, a 
másik részét a kárörvendő kíván-
csiság vezette. „Jézus nem segít 
rajtunk, kegyelmes úr! Hisz még 
önmagán sem tudott segíteni.” – 
sóhajtott az inas. Halnek sürgönyt 
vett elő a zsebéből, és stentori han-
gon felolvasta. „Halálbüntetés terhe 
mellett le kell foglalni a csákvári 
kastély műkincseit”. Halnek mel-
lett egy budapesti fürdőintézetnél 
alkalmazásban állott fürdőmester 
és tyúkszemvágó fontoskodott. A 
leltározás megkezdődött. A köny-
vek után a kápolna következett. 
Aztán a szalonok, szobák, szépen 
sorban.   
Egyik este Halnek és a tűzol-
tóegylet pénztárosa, Sterk ismét 
behatoltak a kastélyba, és annak 
minden ajtajába őrszemet állítot-
tak. Ez az erőkifejtés a még meg 
nem talált műkincseknek szólt. 
Új leltárt vettek fel. A harmincegy 
éves Sterk Károly egyenruhában 
jelent meg, tiszti jelvények nélkül, 

csupán csak a szocialista kalapács-
jelvénnyel ékesítve. A forradalom 
kitörése után mindenki tudta, hogy 
Halneknek ő a szellemi irányítója. 
Ha Halnek hivatalos vagy magán 
pénzzavarban volt, mentőként 

lépett melléje. Összehívták a 
kastély összes személyzetét és kerti 
szolgáját, és azok engedelmesked-
tek. Kezdték a kápolnában lévő 
képek és szobrok eltávolításával, 
mert a tanácskormány meghagyta, 
hogy elkoboztassék minden, ami 
a népben a babonát ébren tart-
hatja. Sterk elégedetten nyugtatta 
szemét az összegyűjtött értékes 
műtárgyakon. „Ott álltam a minden 
szív nélkül egybehordott tárgyak 
előtt, amelyek úgy feküdtek egy 
tömegben, akár egy nagy rakás 
szén, együtt, elválaszthatatlanul, 
megszűnve egyes tárgynak len-
ni, mert ki lettek ragadva önnön 
idejükből és testükből, és mintegy 
visszaböfögve kerültek a helyiség 
közepére.” – emlékezett erre az 
estére a gróf.  És arra is emlékezett, 
hogy az Esterházyak saját költsé-
gükön  egyházi és jóléti intézmé-
nyeket létesítettek és tartottak fenn 
Csákváron. Templomot, gyógyszer-
tárat, uradalmi kórházat, iskolákat, 
zárdát, árvaházat és szegényházat, 
gazdasági intézetet, ifjúsági körö-
ket. A Halnekeknek és Sterkeknek 
ez nem jelentett semmit. Nem 
lehetett elkobozni, zsebre vágni, 
pénzzé tenni.
Az úgynevezett Lenin-fiúk kisebb, 
ám hangos csoportja hatolt be a 
szobákba, és Esterházy Móricot 
letartóztatottnak nyilvánította. 
„Nagyapám letette az újságot, majd 
bólintott, mert megértette a tényál-
lást.” Károlyi Margit grófnő  maradt 
egyedül a „vadonban”. Szoptatott, 
dajkált, pelenkát mosott. Vadász-
házakban húzódott meg és plébá-

niáknál talált bebocsátást. Rövid 
távollét után közvetlenül a fogház-
ból Esterházy Móric egészségesen 
tért vissza, épen, de féreggel teli. 
„Papa!” – mondták a brigantik – 
„Hát maga megszabadult?” Nem 

jöttek zavarba. Felpakolták, ami 
kezük ügyébe akadt, és a zsákmá-
nyukkal autóikon elrobogtak.  
Kun Béla repülővel menekült a 133. 
nap végén, augusztus 2-án. Gróf-
nék, bárónék, kegyes, jótékony höl-
gyek drágaköveit, templomi kely-
heket, sok más egyéb kincset vett 
magához. Karjairól vastag arany-
láncok lógtak, melyek elszóródott 
egyikét a Vérmezőn megtalálta és a 
medálról felismerte egy Platz nevű 
krisztinavárosi polgár, Szenthárom-
ság téri adóhivatalnok. Visszajuttat-
ta az Esterházy családnak. 
A 133 nap elmúltával az élet ment 
tovább. De már nem a régi kerék-
vágásban. Sterk a kommün bukása 
után bejelentkezett a ház urához, 
aki leküzdve személyes kíváncsisá-
gát, nem fogadta. Bécsbe, Moszkvá-
ba menekült, majd valahol félúton 
rejtélyes körülmények között 
eltűnt. 1926-ban bukkant fel a név 
ismét, immáron Párizsban, mint 
ezüstérmes sakk olimpikon. Ma ő 
Csákvár egyik büszkesége.
Ezért-e vagy más okból, a csákvári 
kastélyból Esterházy Móric „bukott 
miniszterelnök” családjával átköltö-
zött a majki vadászkastélyba. Ezen-
túl a csákvári kastélyt nyári laknak 
használták. A majki épületegyüt-
test a némasági fogadalomban élő 
kamanduli remeteség  számára 
építette 1733-ban Esterházy József 
az elpusztult régi helyére. A Környe 
határában található római romok-
ból és a gesztesi várból mozgatható 
faragott köveket is áthordták az 
építkezéshez. A rend feloszlatása 
után a kolostor vadászkastéllyá vál-

tozott, és kis kerülővel az Esterházy 
család tulajdonává vált. 
Esterházy Móric lassan visszatért a 
politikai porondra. A II. világhábo-
rúban támogatta Horthy kiugrási 
kísérletét, amely után gyorsan 

a mauthauseni koncentrációs 
táborban találta magát. Hazatérve 
Majkra, a kitelepítés várta. Horton 
sírásóként kereste meg a család 
kenyerét. Nem csoda, ha 1956-ban 
Esterházy Móric Bécsbe „disszidált” 
Mónika nevű leányával. Egyet-
len életben maradt fiuk, Mátyás 
az invitálás ellenére nem hagyta 
el Magyarországot. Kötve, vagy 
inkább valószínűleg zsarolva volt. 
Marcell fiuk a második világhá-
borúban eltűnt, Menyhárt 32 éves 
korában gyermekparalízisben 
meghalt, három héttel a szérum 
alkalmazása előtt. Esterházy Móric 
feleségét, a „vadmagyar” Károlyi 
Margit grófnőt, a hangyaszorgalmú 
vidéki birtokost a vadászkastélyból 
egy idő után átköltöztették a 13. 
számú szerzetesi cellába, melynek 
Emma nevű testvérével haláláig 
lakója maradt. 
Károlyi Margit nem panaszkodott. 
Művelte a cellához tartozó kertet, 
és igyekezett belőle megélni. Még 
az eucharisztikus kongresszus 
alkalmával, 1938-ban megismer-
kedett Pacelli bíborossal, akinek 
pápává választása után is kapcso-
latban maradtak. Latinul levelez-
tek. Károlyi Margit grófnő megvál-
tozott. Fia sírján üldögélve ősz haját 
fésülgette a temetőben, és hosszú 
ideig társalgott az angyalokkal. 
Akadt, aki kihasználta, és ajánl-
kozott az égiekkel való kapcsolat 
szakszerű közvetítéséhez. A díjazás 
családi ékszerek formájában 
történt. A krónikás szerint így lett 
a vagyon utolsó morzsájának is a 
„seggére verve”.
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Egy fehérvári újságíró Londonban

Ági és kisfia, Áron

Egyedülálló anyaként Ágit nagy kihívások elé állítja az élet a brit fővárosban

Néha még most is meg kell csípnem magam, 
nem álmodom-e – mondja Kégl Ági, amikor a 
londoni életéről mesél. Talán önök is emlékez-
nek Ágira a Való Világ első szériájából, másfél 
évtizeddel ezelőttről. A székesfehérvári lányból 
azóta újságíró lett, dolgozott többek között 
a Nők Lapjánál is. Tíz Budapesten töltött év 
után négy éve Londonba költözött, ahol tízéves 
fiával, Áronnal él.

Amikor munkanapjain kitekint 
a Temze partján álló irodaház 
étkezdéjének ablakán, és meg-
pillantja a legendás Tower-hidat, 
még ma is elszorul Ági szíve a 
csodálattól, akit Székesfehérvártól 
egészen a brit fővárosig vitt az útja, 
hogy újságíróként egy világváros-
ban boldoguljon. Ágit kérdezni 
jóval személyesebb élmény volt 
számomra, mint a legtöbb inter-
júalanyomat. Több mint tíz évvel 
ezelőtt még egymással szemben 
ültünk egy szerkesztőségi íróasz-
talpárnál, aztán az útjaink egészen 
másfelé vezettek. Most mindketten 
nagy kanyarok után találkoztunk 
újra. Izgalmas volt egy beszélgetés 
erejéig belebújni kicsit a bőrébe, 
és elképzelni: milyen lehet a brit 
főváros patinás utcáit róva munká-
ba menni minden reggel. Akárcsak 
a filmekben... 
Korábban egy bulvár hetilapnál 
dolgoztunk együtt. Ehhez képest nagy 
változás, hogy mostani cikkeidben 
rengeteget foglalkozol közélettel, politi-
kával. Mindig benned volt az affinitás 
e témák iránt, vagy belesodródtál? 
Belesodródtam. Inkább az élet szép 
dolgaival foglalkoznék. De odakint 
nyilván érdekes nekik, hogy kép-
ben vagyok a magyar politikával 
kapcsolatban, le tudok fordítani 
olyan cikkeket is, amihez nincs 
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hozzáférésük. Korábban nekik is 
írtam celebanyagokat, találkoztam 
sztárokkal, ami testhezállóbb, illet-
ve szívesen írnék divatról, design-
ról, akár technológiáról.

Milyen volt az első időszak, amikor 
nekiindultatok? 
Borzalmas. Életemben nem küz-
döttem annyit, mint az első három 
évben. Az elmúlt egy évben lett 
talán egy kicsit könnyebb lelkileg. 
Valahol nagyon hálás is vagyok érte, 
hogy ilyen nehéz volt, mert renge-
teget formált a személyiségemen. 
Hasznos, ha az ember megtapasz-
talja a korlátait, illetve igyekszik 
kitologatni azokat. Főleg, hogy van 
egy gyerekem. Nem engedhettem 
meg magamnak, hogy nem kelek 
fel, hanem kicsit nyalogatom a 
sebeimet. De meg kellett emészte-
nem, hogy milyen érzés kulturáli-
san elszakadni a saját országomtól, 
és hirtelen felelős szerkesztőből 
a legutolsó senkivé válni. Buda-
pestről abból a pozícióból mentem 
ki, amiben lubickoltam, kreatív 
voltam. Aztán hirtelen a mély vízbe 
csöppentem, kapcsolatrendszer nél-
kül. Miután innen elmentem, egy 
hónap múlva egy brit szerkesztőség 
közepén ültem, és csak pislogtam. 
Milyen feladataid voltak eleinte? 
Részt vettem egy csomó rendezvé-
nyen, találkoztam, beszélgettem 
ismert emberekkel, mindenféle 
egészségügyi meg divattémáról, de 
írtam a sztárrovatnak is. Szépen 
lassan végigjártam a szerkesztőség 
minden részlegét. 
Úgy kell elképzelnünk a munkádat, 
hogy naponta bent vagy a szerkesztő-
ségben, vagy otthonról is dolgozol? 
Bent dolgozom mindig, fix 
beosztást követve. A délelőttö-

ket viszem, ami elég kemény, 
mert ötkor kelek. Nagyon mesz-
sze lakom a munkahelytől, ami 
London belvárosában van, a 
Tower-híd és a London-híd között. 
Mi pedig vidéken lakunk, oda 
jár Áron suliba. Úgyhogy felülök 
fél hatkor a vonatra, majd hétkor 
kezdek dolgozni, és háromkor 
végzek délután. Utána, ha nincs 
más elintéznivalóm, megyek is 
haza, hogy Áronnal legyek. Tehát 
megvan az előnye, hogy az ember 
korán végez, csak a hajnali kelés 
fárasztó. De megvannak a kintlét 
előnyei a nehézségeivel együtt:  
találkoztam Meryl Streep-pel, 
Alexandra Burke-kel, voltam a 
Royal Ballet egyik próbáján. Olyan 
dolgokat próbálhatok ki és olyan 
dolgokban van részem, amik miatt 
csipkedem magam, hogy ez való-
ban velem történik-e. Az iroda-
épületünk kilencedik emeletén, 
a kantin ablakából olyan kilátás 
nyílik a Tower-hídra, ami a legtöbb 
ember számára elérhetetlen. Éve-
ken keresztül nem hittem el, hogy 
ott vagyok. Egy panel kilencedik 
emeletén nőttem fel, nekem Ha-
lász Judit néni egy bakelit lemez 
volt – és mostanra nagyon messze 
kerültem ettől.
Most ahhoz képest nagyvilági életet 
élsz. 
Igen, bár faluban lakunk, és Áron 
vidéki környezetben nő fel.
Milyen az a környezet, ahol éltek? 
Semmi különlegeset nem kell 
elképzelni, van egy főutcája, ami 
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Vendégségben a Vörösmarty Rádióban, Sasvári Csillánál

Az a bizonyos kilátás a Tower-hídra
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pont olyan, mint minden brit falusi 
főutca. Néhány bolt, cukrászda, 
gyorsétterem és nagyjából eny-
nyi. Picike, de ott van Áron sulija 
tőlünk tizenöt-húsz percre gyalog. 
Az oktatási rendszer pedig nagyon 
neki való. De hogy ott maradunk-e 
hosszú távon vagy sem, az még a 
jövő zenéje. Mindenesetre most 
vonattal negyvenöt perc alatt bent 
vagyunk a városban. 
Szoktatok kirándulni, utazgatni? 
Nem nagyon, ennek főleg anyagi 
okai vannak. Egy fizetésből tartom 
fent ezt az egész mókát. De a 
munkám egyik előnye, hogy részt 
vehetünk premier előtti vetítése-
ken. Például a Grút is előbb láttuk 
pár héttel, és persze volt minden-
féle felhajtás meg csinnadratta. A 
sajtóesemények mellett London 
önmagában egy kirándulás: a Bri-
tish Museum, a National Gallery – 
felsorolhatatlanul sok látnivaló. De 
igazából Áron nem is nagyon szeret 
bemenni Londonba. Eljutottunk 
már Windsorba, Etonba, voltunk 
Brightonban, Oxfordban többször, 
mert ezek ott vannak a közelünk-
ben. 
Mivel telnek a hétvégéitek? 
A hajnali kelés és a napi négy óra 
utazás után én hétvégente legalább 
egy napig az ágyon ülök, társaso-
zunk, kártyázunk, tévét nézünk. 
De ha mondjuk a már említett film- 
vetítéses nap van, akkor az egész 
napos programot jelent, mert elme-
gyünk ebédelni vagy a Harrodsba 
a játékosztályra. Ez is olyan extrém 
élmény még mindig, hogy az én 
gyerekem a Harrodsban nézelődik 
a játékosztályon! Osztálykirándu-
láson meg elviszik a Harry Potter 
Worldbe, mert arról tanulnak, azt 
olvassák. Szóval ez teljesen más 
élet, mint amit valaha gondoltam, 
hogy élni fogok.
Ezzel szinte meg is válaszoltad, amit 
kérdezni szerettem volna, hogy meny-
nyire éltek más életet, mint amit itthon 
élnétek.
Nem tudom, milyen lenne itthon. 
Sosem próbáltam egyedülálló anyá-
nak lenni Magyarországon, így nem 

nagyon van lehetőségem összeha-
sonlítani. Szeretem azt érezni, hogy 
sok mindent csinálunk, minőségi 
időt töltünk együtt, ami lehet 
nagyon egyszerű elfoglaltság is. 

Elsősorban az odafigyelés az, ami 
fontos.
Mi jelenti számodra a személyes töltő-
dést, kikapcsolódást? 
Délutánonként, ha úgy alakul, bent 
tudok maradni a városban, tudok 
találkozni a barátaimmal, beülünk 
egy pohár borra, színházba vagy 
moziba megyünk. Márciusban meg-
sérült a térdem, de előtte intenzíven 
jógáztam, és edzeni jártam hetente 
háromszor-négyszer. Ebből a négy 
évből a legerőteljesebb tapaszta-
latom az, hogy minden belefér az 
életedbe, ami neked fontos! Kifogást 
keresni persze sokkal egyszerűbb, 
de valójában szinte minden helyze-
tet meg lehet oldani. Vannak szituá-
ciók, amik fölött nem tudsz ural-
kodni, ilyen például egy betegség. 
De ha megvan az egészség, akkor 
gyakorlatilag bármit megvalósíthatsz 
– legfeljebb nagyon fárasztó!
Mihez kezdesz a honvággyal?
Csak azzal tudom ellensúlyozni, 
hogy háromhavonta hazajövünk. 
Van egy kis unokaöcsém, ő nagy 
visszahúzó erő. Nyilván a nővérem 
is, meg az egész család, de az, hogy 
van egy ilyen picike, aki mellett 
szeretnél ott lenni, szeretnéd, hogy 
tudja, ki vagy, az erős motiváció. 
Persze kimaradunk eseményekből, 
születésnapokból, de az engem any-
nyira nem érdekel. Az viszont elen-
gedhetetlen, hogy együtt karácso-
nyozzunk! Nekünk a család nagyon 

fontos, meg a közös étkezések! Ha 
csak egy hétre vagy öt napra, akkor 
is olyan jó itthon lenni, megmerít-
kezni. Van, hogy rohanás az egész, 
de akkor is visz egy kicsit tovább. 
Ez a mostani hazajövetelünk 
nagyon szerencsésen alakult, mert 
pont beleesett a Királyi Napok, ami 
szerintem szenzációs, hihetetlenül 
színvonalas rendezvény. Nagyon 
tetszett, amit láttam, és nagyon 
örültem, hogy ezt a szülővárosom-
ban látom! Áron is nagyon élvezte, 
bár a bábuk neki kicsit félelmete-
sek voltak. Eljutottunk a Balatonra 
is, köszönhetően Fehérvár nagyon 
szerencsés fekvésének. El nem 
tudom mondani, mennyit jelentett, 
hogy három napig ringatóztunk 
a gumimatracon! Nem volt több, 
csak három nap harminc fokban, 
ám az angliai időjárás után olyan 
volt, mint a Kánaán. A nyár nagyon 
hiányzik...
Ha jól értem, akkor te, aki kicsit más 
szemszögből tekintesz a városunkra, 
mint a nap mint nap itt élők, támoga-
tod azt, hogy Székesfehérvár Európa 
Kulturális Fővárosa legyen 2023-ban. 
Teljes mértékben! Ilyen rendezvé-
nyekkel, mint a karácsonyi vásár 
vagy a Királyi Napok, meg egyál-
talán az egész belvárosi környezet-
tel Székesfehérvár elképesztően 
színvonalas. Mint turista a saját 
városomban, nagyon örültem, hogy 
ezt láttam a Királyi Napokon!
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Csitáry G. Emil Uszoda nyitvatartása 
2017. szeptember 2-től

Uszoda:
H - P 05:30 – 22:00
Szo: 06:00 – 20:00
V: 07:00 – 20:00

Szauna: 
H - P: 05:30 – 20:00
Sz: 06:00 – 19:00
V: 07:00 – 19:00

Pénztár: 
H - P: 05:30 – 21:15
Szo: 06:00 – 19:15
V: 07:00 – 19:15

Szeptember 24-ig 15 és 19 óra között csak szaunázni lehet, 
szeptember 25-től a teljes nyitva tartási időben van szabad 
pálya!

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

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

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Ecsedi Mária ötven éve Újra keresik Fehérvár 
hangját!

Nemzedékek közös öröme, avagy egy találkozás misztériuma

koVács V. orsolya

Vakler lajoS

Megkezdődtek a jelentkezések az idei Fehérvár Hangja 
versenyre: október 8-ig várják a tizennégy és huszonki-
lenc év közötti, énekelni vágyó fiatalokat. A résztvevők 
felkészülését neves mentorok segítik majd, a december 
9-i döntőben pedig látványos élő show keretében 
állhatnak a Vörösmarty Színház színpadára a legjobbak.

Az idei lesz a negyedik Fehérvár Hangja 
tehetségkutató verseny. A kétévente 
megrendezett zenei megmérettetésre azok 
a fiatalok jelentkezhetnek Fejér megyéből, 
akik a tizennegyedik életévüket már be-
töltötték, de nem múltak el huszonkilenc 
évesek.
Benkő-Igaz Krisztinától, a Fehérvári 
Programszervező Kft. szakmai vezetőjétől 
megtudtuk, idén még több mentor segíti 
majd a versenyben résztvevő fiatalok profi 
felkészülését: „A hangképzésben nyújtott 
segítség mellett lesz stylist mentorunk is, 
illetve a színpadi mozgásban, táncban is 
igénybe vehetik a döntősök a szakemberek 
támogatását. Változások lesznek a zsűriben 
is, de a helyszíneket illetően is számíthatunk 
újdonságokra: a tervek szerint a Petőfi Kultúr-
tanszéken rendezzük meg a válogatókat.”
Benkő-Igaz Krisztina hozzátette: a dön-
tőben idén is látványos show-műsorra 
készülhetünk élő zenekarral, látványele-
mekkel. A jelentkezési határidő október 
8. A részvételhez szükséges minden tudni-
való megtalálható a www.fehervarhangja.
hu honlapon és a www.facebook.com/
fehervarhangja címen.

Huszonötödik születésnapját ünnepli a 
Székesfehérvári Művészek Társasága. 
A jeles évfordulón az alkotók egyé-
ni és kollektív tárlatok sorozatával 
köszöntik a kortárs képzőművészet 
rajongóit.
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A Vörösmarty Színház galériájá-
ban a székesfehérvári művészet-
pártolók Ecsedi Mária kiállítását 
tekinthették meg. Az Öt évtized 
Fehérváron című tárlat egy olyan 
életút összegzése, melynek mentén 
a nyitott szemmel járó lokálpatrió-
ták megerősíttetnek, a városba lá-

togatók pedig elámulhatnak Ecsedi 
Mária alkotásainak sokszínűségén, 
jártukban-keltükben rácsodál-
kozhatnak az egyedi gondolatok 
mentén fémbe öntött, vászonra 
álmodott köznapi és ünnepi, a 
mindennapokban az emberfiát 
megállásra késztető tárgyaira.
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gáspár péter

Egy éve működik Fehérváron a NATO-szövetségesek közös bázisa
A Nagysándor József Laktanyában ünne-
pelték a NATO NFIU fennállásának első 
évfordulóját. A bázis elsődleges feladata 
a szövetséges, kiemelten a NATO nagyon 
magas készenlétű erőinek fogadása, 
valamint gyors és hatékony bevetésének 
támogatása.

A hazánkban tavaly létrehozott 
NFIU 2016 szeptemberében 
települt Székesfehérvárra, és 
fennállása kézzel fogható pél-
dája annak a szerepvállalásnak, 
amivel Magyarország a NATO 
kollektív védelmi feladatainak 
sikeres végrehajtásához kí-
ván tevékenyen hozzájárulni. 
Elsődleges műveleti feladata a 
szövetséges, kiemelten a NATO 
nagyon magas készenlétű erői 
fogadásának, állomásoztatásá-
nak, átcsoportosításának, gyors 
és hatékony bevetésének támo-
gatása.
Beszédében Vargha Tamás 
honvédelmi miniszterhelyettes 
kiemelte, hogy Magyarország 
biztonsága három alappilléren 
nyugszik: a Magyar Honvédség 
képességein, a szövetségi együtt-
működésen és az állampolgárok 
hazafias elkötelezettségén: „A 
hármas tagozódás egyik fontos 

Az országban egyedüli főprofi lú, 
vadászvizsgára felkészítő cég
A vadászoktatás új generációja
A legnagyobb hazai tanfolyamszervező
Legmagasabb sikeres vizsgázói arány
Országszerte induló tanfolyamok
Rugalmas időbeosztás
Szakképzett oktatók
Saját készítésű, ingyenes tananyag
Vadászterületi, lőtéri gyakorlatok, 
tanvadászatok

www.vadasztanfolyam.hu

info@vadasztanfolyam.hu        +36-30/442-8141

Immár kilenc éve 
foglalkozunk 
főállásban 
vadászvizsgára 
történő felkészítéssel. 
Az elmúlt időszakban 
Magyarország 
legnagyobb 
vadásziskolájává 
nőttünk, melynek 
köszönhetően hazánk 
egyre több pontján 
szervezzük 
tanfolyamunkat.

Kurzusaink:
Normál
Hétvégi gyors
Manager
Ismétlő

Generációk találkozója Martonvásáron

Az ünnepség végén a kiemelkedő munkáért járó előléptetések és elismerések átadására került sor

Társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok megvalósításához nyert 
támogatást az egyesület

Schéda SzilVia

Háromgenerációs találkozót rendeznek szom-
baton Martonvásáron. A Civil Önerő Egyesület 
szervezésében megvalósuló rendezvényt 
hagyományteremtő szándékkal hívták életre, 
melyhez az egyesület a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében nyert támogatást.

A rendezvény célja a generációk 
közötti együttműködés és tár-
sadalmi összetartás erősítése. A 
szombati találkozó kilenc órakor 
kezdődik a martonvásári Tóth Iván 
Sportcsarnokban, de a Harmónia 
Gondviselés Idősek Otthona is 
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várja az érdeklődőket különböző 
kiegészítő programokkal. 
„A nagyszülők világnapjához kapcsolódó 
program minden korosztály számára 
kínál kikapcsolódási lehetőséget: a 
kisebbeket közlekedéstechnikai bemu-
tató, kézműves foglalkozás, bábelőadás, 
bohócműsor, az idősebbeket mások 
mellett Kovács Kati, Aradszky László és 
Homonyik Sándor szórakoztatja majd.” – 
mondta el lapunknak Hollósi Sarolta 
projektmenedzser, aki hozzátette: az 
elnyert támogatásból a következő há-
rom évben szerveznek még hasonló 
programokat a megyében Székesfe-
hérváron, Jenőben és Igaron is.

szereplője a fennállásának első 
évfordulóját ünneplő NATO-erőket 
Integráló Elem, mely annak érdeké-
ben jött létre a walesi NATO-csúcs 
után, hogy szükség esetén koordi-
nálni és biztosítani tudja a szövetsé-
ges erők gördülékeny megjelenését.” 
Vargha Tamás kiemelte, hogy a 
magyar NFIU eddigi fennállása 
alatt számos olyan sikert köny-
velhetett el, mely nem adatik 
meg minden szervezet életében. 

A semmiből kellett igen rövid 
idő alatt egy teljes képességgel 
rendelkező, a NATO-elvárá-
soknak megfelelően működő 
szervezetet elindítani, ezeket az 
akadályokat azonban a szervezet 
mindig sikerrel küzdötte le. 
A honvédelmi miniszterhelyet-
tes szólt arról is, hogy kiválóra 
vizsgázott a szervezet májusban, 
a NATO értékelő gyakorlatán, 
június elsejére pedig a magyar 

NFIU elérte a NATO teljes mű-
veleti képességét.
„Örömteli, hogy működésének 
eddigi ideje alatt milyen példamu-
tató módon tudott az NFIU részévé 
válni Székesfehérvár életének, és 
egyre szorosabb szálakkal kötődik 
nemcsak a többi hazai és nemzet-
közi katonai szervezethez, hanem 
városunk lakóihoz is. Ismerve 
a szolgálatot teljesítő magyar és 
nemzetközi állomány felkészültsé-
gét, elhivatottságát, az eltelt egy év 
eredményeit, bizakodva tekinthe-
tünk a szervezet jövője elé!” – zárta 
ünnepi beszédét Vargha Tamás.
Garas László ezredes, a magyar 
NFIU parancsnoka felidézte, 
hogy az elmúlt egy év sok kihí-
vásban bővelkedett számukra, 
ugyanakkor megtisztelő és fele-
melő feladatot is kaptak: „A sok 
munka mellett eredményekben és 
sikerekben is volt részünk. Szerve-
zetünk eddig a NATO által előírt 
összes feltételnek megfelelt, minden 
határidőt betartva teljesítettük a 
velünk szemben támasztott köve-
telményeket. Ez év január elsején 
már itt, végső települési helyünkön 
elértük a NATO kezdeti képességet, 
május végén kiváló minősítéssel 
hajtottuk végre a NATO-gyakorla-
tunkat, ami egyben a teljes NA-
TO-képesség elérését is jelentette.”
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Az emléktornán Reisz Áron is bizonyíthatta, hogy erőssége lesz az új szezonban a  Volánnak

Reméljük, sok ilyen kép készül idén is: a közönség ünnepli a csapatot

A Bécs ellen indul a szezon
tóth dániel

A második helyet szerezte meg a Fehérvár 
AV19 a szezon előtti utolsó főpróbának számí-
tó Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornán. A csapat 
egyre jobb formát mutat, a magabiztos játékra 
pedig szükség is lesz a Bécs elleni pénteki 
szezonnyitón. 

Második helyen zárta a múlt 
hétvégi IX. Ifjabb Ocskay Gá-
bor-emléktornát a Fehérvár AV19. 
A szezon előtti utolsó erőpróba 
nyitányán 3-2-re legyőzte a német 
másodosztályú Lausitzer Füchse 
együttesét, szombaton azonban a 
Medveščak Zagreb már kifogott 
Benoît Laporte legénységén. A 
horvát csapat négy szezont húzott 
le a legerősebb európai ligának 
tartott orosz pontvadászatban, 
a KHL-ben, idén azonban ismét 
az EBEL-indulás mellett tették le 
a voksukat a „Macik”. A Zágráb 
nagyon meggyőző játékkal 5-2-re 
múlta felül a házigazdákat, és már 
a vasárnapi zárómeccsek előtt 
biztossá vált a tornagyőzelme.
A Fehérvár az Érsekújvárral csa-
pott össze a második helyért, és a 
felvidékieknek szinte esélyt sem 
hagyva 5-1-es sikert aratott. „Ez 
volt a legjobb meccsünk a felkészülési 
időszakban. A játékosok nagyon mo-
tiváltak voltak, jól akarták befejezni 
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Rangadóval kezdődik a Titánok évadja
a szezon előtti időszakot. Mindenki 
úgy játszott, ahogy azt elvártuk tőle. 
Voltak jó és rossz pillanataink a torna 
során. Az első két meccs első harma-
daiban tetszett a játék képe, viszont 
a harmadik mérkőzéssel úgy, ahogy 
van, meg voltam elégedve. Napról 
napra egyre javulunk, ami nagyon 
kedvező előjel a pénteki kezdésre 
nézve!” – összegezte a három nap 
tanulságait Benoît Laporte.
Valóban fontos volt, hogy jól 
időzítsék formájukat a fehérvári-
ak, hiszen pénteken, az osztrák 
bázisú bajnokság nyitányán azon-
nal a címvédő Vienna Capitals 
alakulatával találják majd szembe 
magukat. Míg Kóger Dánielék 
a Visegrád Kupa, a bécsiek a 

Bajnokok Ligája keretein belül 
készültek a szezonra, így egészen 
biztosan nem okoz majd gondot 
számukra felvenni a meccstempót. 
A fővárosiak eddig egy hosszabbí-
tásos győzelmet könyvelhettek el 
három vereség mellett a rendkívül 
kemény mezőnyben.
A Fehérvár AV19 négy ponttal 
zárta a Visegrád Kupa csoport-
körét, a negyeddöntőben pedig 
majd az Érsekújvárral mérkőzhet 
a továbbjutásért. Addig azonban 
még nagyon sok összecsapás vár 
a gárdára az EBEL-ben, a pénteki, 
címvédő elleni találkozó után va-
sárnap a Zágráb otthonában lesz 
lehetőség visszavágni az emléktor-
nán elszenvedett vereségért.

A Fehérvári Titánok csapata pénteken az 
Erste Liga (korábbi nevén MOL Liga) első 
fordulójában a Ferencváros otthonába 
látogat, majd vasárnap igazi hokicseme-
ge, a MAC Budapest elleni összecsapás 
keretein belül mutatkoznak be a hazai 
közönségnek. Kóger István együttesének 
teljes légióskontingense kicserélődött, 
a fiatalok viszont immáron egy felnőtt 
szezon rutinjával a hátuk mögött várhat-
ják az előttük álló feladatokat. 
„A magyar mag tulajdonképpen meg-
maradt, egy pár rutinos játékos kiesett, 
gondolok itt Arany Mátéra, Sofron 
Ádámra, Pillók Martinra, az ő rutinjuk 
mindenképpen hiányzik, de a fiatalos 

lendület és a komoly tervek hozzásegí-
tik a fiatalokat ahhoz, hogy jó munka 
folyjon. A külföldi játékosokat első 
benyomásra – persze minden tiszteletet 
megadva az elődeiknek – egy kicsit 
jobbnak érzem az egyes posztokon. 
Vannak olyan játékosok, akik tavaly ki-
egészítő szerepet gondoltak maguknak, 
de most látom rajtuk, hogy szeretnének 
ebből kilépni és húzóemberré válni. 
Ez el is várható néhány játékostól. 
Úgy érzem, jó nyári felkészülésünk 
volt, fizikálisan mindenki nagyon jó 
állapotban van. Várjuk a mérkőzéseket 
és a szezont!” – mondta korábban a 
vezetőedző, Kóger István.
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„Ezt már szeretem!” – második gólját szerezte magyar állampolgárként Asmir Suljić

Májer Krisztináéknak minden egyes pontért, gólért nagyon meg kell küzdeniük az idei bajnok-
ságban

Győzelem félgőzzel

Brutális bajnokság lesz!

néMeth kriSztián

kaiSer taMáS

Nehéznek ígérkező mérkőzést nyert meg simán 
a Videoton, mely Pakson pótolta a hatodik for-
dulóból elhalasztott bajnokiját. Marko Nikolics 
együttese 4-1-re győzött Tolnában.

A tabella alapján az éllovas 
és egy kiesőhelyen álló csapat 
csatája sima ügy. De a kivétel 
erősíti a szabályt: a Paks egészen 
félelmetes hazai mérleggel ren-
delkezik, az elmúlt szezonban 
csak egyetlen csapat, a Diósgyőr 
tudott nyerni az előző szezon 
ötödik helyezettjének otthoná-
ban. Ebben a tudatban vágtak 
neki a derbinek a fehérváriak, 
akik olykor „utazósebességre” 
kapcsolva megdöntötték a paksi 
királyságot.
Marko Nikolics három helyen 
változtatott a kezdő tizenegyen 
a Ferencváros elleni győztes 
mérkőzéshez képest. Pakson a 
Kovácsik – Fiola, Juhász, Fejes, 
Tamás – Nego, Varga, Hadžić, 
Suljić – Lazovics, Henty alkotta 
csapat futott ki a pályára. Pátkai 
és Stopira válogatottbeli sze-
replésük után pihenőt kaptak, 
ugyanakkor a Portugália elleni 
vb-selejtezőn kifejezetten jól 
játszó Fiola szinte végig pályán 
volt nevelőegyüttese ellen.

Szombaton a Ferencváros otthonában kezdi a 
bajnokságot az Alba Fehérvár KC. A női kézilab-
dázók vezetőedzője szerint egyre jobban állnak 
kapusposzton. Cél a nemzetközi kupaindulás 
kiharcolása, ami az eddigieknél is nehezebb 
lesz. Erről beszélgettünk Deli Ritával.

Készen állunk a rajtra, a felké-
szülés utolsó hetében vagyunk.
Most már kezd az élesítés idősza-
ka véget érni, de sosem lehetünk 
teljesen készen. Attól függetle-
nül, hogy az első bajnoki már 
itt van, még sok hét kell ahhoz, 
hogy zökkenőmentesen menjen 
minden.
Akut kérdés volt a felkészülés 
folyamán a kapushelyzet. Sikerült-e 
ebben megfelelő szintre jutni?
Sikerült, napról napra nagyon 
látványos a fejlődés. Volt hon-
nét… De viccet félretéve, Mistina 
Kitty egyre jobb formát mutat, 
és egyre hasznosabb tagja lesz 
a csapatunknak. Az utolsó, zárt 
kapus mérkőzésen már nagyon 
biztos pont volt a védelmünk 
mögött. Sonja Barjaktarović 
is egyre jobb fizikai állapotba 
kerül, és úgy látom, meccsről 
meccsre egyre jobb lesz a kap-
csolat közte és a védőfal között. 
Sonja eddig más fajta stílusban, 
sokkal szabadabban védett, itt 
pedig vannak kötöttebb formák a 
védősánckapcsolatban, ezt pedig 
még meg kell szoknia. De ő egy 
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rutinos kapus, nagyon gyorsan 
alkalmazkodik majd ezekhez a 
helyzetekhez.
Mennyire működik jól a támadógé-
pezet?
Ott most már egyre több kész-
ségszintű taktikai variációval 
rendelkezünk, amihez bármikor 
hozzá tudunk nyúlni. Nyilván 
azok a támadási variációk, me-
lyek bonyolultabbak, egy kicsit 
későbbre hagytam, hogy legyen 
választási lehetőségünk a kü-

lönböző stílusú ellenfelek ellen. 
Azok az ellenfelek, akik most 
jönnek, azok ellen minimalizál-
va azt fogjuk játszani, ami már 
biztosan működik. Mert ahhoz, 
hogy minden automatizálódjon, 
hogy mindenki érezze a másik 
mozgását, több idő és mérkőzés 
kell.
Nascimento?
Nagyon gyorsan épül fel! Nem 
véletlenül volt ő egykor a világ 
legjobb játékosa, hiszen olyan 

munkamorált és elszántságot 
mutat, hogy ennyi idősen is még 
a legjobb akar lenni! Nagyon 
jó állapotban van, legutóbb 
azt mondta az orvosa, hogy ha 
nem tudja, hogy ő műtötte, azt 
hinné, hogy már öthónapos a 
lába. Januárban valószínűleg már 
pályára léphet.
Mi a cél a szezonban?
A cél, amit az egyesület vezetése, 
a stáb valamint én is kitűztem 
a csapat elé, hogy jövőre ismét 
a nemzetközi porondon sze-
repelhessünk. Ez borzasztóan 
nehéz lesz! Ahogy a felkészülési 
meccseken láttuk az ellenfeleket, 
kiderült, hogy brutális lesz a baj-
nokság, a negyedik és a tizenket-
tedik hely között bárki bármelyik 
pozíciót megszerezheti, annyira 
kiegyenlítődtek az erőviszonyok.
Hétvégén a Ferencváros ellen kezd a 
csapat. Mire számíthatunk?
Semmiképpen sem szeretném 
csak letudni a találkozót, mert 
a felkészülés alatt is tudatosan 
választottam nehéz ellenfeleket. 
Nekünk ehhez a szinthez kell 
közelítenünk! Várom ezt a mér-
kőzést, nyilván a Fradi pályáján 
senkinek sem könnyű, nekünk 
sem lesz az. De nekünk nincs 
veszítenivalónk, és a Kisvárda 
elleni második találkozó előtt 
kiváló erőpróba lesz a népligeti 
meccs. Bátran fogunk játszani, az 
biztos, és ebből megpróbáljuk a 
lehető legtöbbet kihozni.

Nem meglepő, hogy bátran kez-
dett a Paks. Csertői Aurél együtte-
sének mentalitásáról friss emlékei 
voltak a fehérváriaknak, július 
elején felkészülési mérkőzésen 
első helyzetét gólra váltotta a tol-

nai legénység – nyertek is 2-1-re…
Ezúttal nem így történt, bár a 
Vidi első félórája jobbára vé-
dekezéssel telt. Aztán sikerült át-
törni a hazai falat – pontosabban 
sebességet váltani: az aranyszínű 

harmadik számú mezt viselő 
vendégek Tamás baloldali beadá-
sa után az ötösön árván maradt 
Lazovics fejese révén előnybe ke-
rültek. Öt perccel később Bartha 
kis híján egyenlített, a mélység-
ből érkező paksi tíz méterről lőtt 
a Hivatásos Labdarúgó-szövetség 
által Az év kapusának válasz-
tott Kovácsik Ádámba. Mégis a 
másik oldalon esett gól: Hadžić 
passzából Suljić nyargalt a 
büntetőterületre, majd laposan a 
kapuba lőtt.
A második játékrészben néhány 
ritmusváltással végleg eldöntötte 
a meccset a Vidi. Az ötvenötödik 
percben Suljić beadását a paksi 
Szabó helyezte saját kapujába, 
négy minutummal később Lazo-
vics kiugratását Nego váltotta 
újabb gólra. Ezen az estén csak 
a szépségtapaszra futotta a Paks 
erejéből: egyedül Bartha talált be 
Kovácsik kapujába.
A két csapat közös jubileumát, 
azaz huszonötödik mérkőzését 
kis híján kiütéssel, mindenesetre 
4-1-es győzelemmel ünnepelte 
meg a Vidi, és az sem kevésbé 
örömteli, hogy megszilárdította 
helyét a tabella élén. A paksi 
győzelemnek köszönhetően hét 
forduló után három pont a fehér-
váriak előnye a Honvéd előtt.
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A női torna egyik legnagyobb favoritja Udvardy Panna

Sportos csendélet, csendes sportélet a Csónakázó-tavon

Nemzetközi tenisztornák Fehérváron

Titkos edzések a Csónakázó-tavon

kaiSer taMáS

néMeth kriSztián

Az urak már küzdenek, a hölgyek pedig a hét-
végén kezdik – ebben a két hétben két rangos 
tenisztornának is színhelye Székesfehérvár.

A tavalyi évhez hasonlóan idén 
is a Bregyó közi sportcentrum 
teniszközpontjában rendezik az ITF 
Future sorozatba tartozó nemzetkö-
zi férfi tenisztornát, melyben a jövő 
reménységei küzdenek az értékes 
ranglistapontokért és a tizenötezer 
dollárnyi összdíjazásért. „Klubigaz-
gatóként is nagy megtiszteltetés nekem, 
hogy itt rendezhetjük a tornát!” – 
hangsúlyozta Bihari József verseny- 
igazgató.
Sajnos a legnagyobb magyar re-
ménységek, így az Australian Open 
junior tornájának és a Roland 
Garros páros versenyének győzte-
se, Piros Zsombor valamint Valkusz 
Máté sérülés miatt visszalépett az 
indulástól.
Egyéniben és párosban tizenhét 
ország hatvannégy teniszezője 
érkezett Fehérvárra. Hétfőtől már 
a főtáblán zajlanak a küzdelmek, 
a magyarok közül öten egyesben 
kezdték meg a küzdelmeket, de egy 
hazai párosért is szoríthattunk.
A legmagasabban jegyzett teni-
szező a cseh Zdeněk Kolář, aki 
az utolsó állva maradt magyart, 

Rendszeresen ifjú kajakosok rajzanak ki a 
fehérvári Csónakázó-tóra. A lányok és fiúk a 
Vital Club SE edzéseinek résztvevői – egyre 
nagyobb számban. Jelentkezőből és szakavatott 
edzőből sincs hiány. Nem akárki tanítja ugyanis 
kajakozni a gyerekeket!

És akkor az olimpiai ezüstérmes, 
ötszörös világbajnok elindította a 
rikító sárga színű gyermekkajakban 
(a banánban) az újonc lurkót…
„Bár voltak ambícióim, nem számol-
tam azzal, hogy edzősködésre adom 
a fejemet.” – meséli az 1992-ben 
négyesben Barcelonában dobogóra 
álló kajakos, Fidel László. – „Tóni 
személye és a remek helyszín miatt 
vállaltam a kihívást. Van mit átadnom 
a kicsiknek!” Az egykori klasszis 
a Vital Club SE alapító-elnökével 
Szipola Antallal különleges álmot 
valósított meg a Csónakázó-tavon.
Hemzsegnek a gyerekek a délutá-
ni fényben fürdő tó partján, több 
tucatnyian várják, hogy hajóba 
ülhessenek, miközben a „banán” 
gazdája egyre bátrabban húz. A 
hajók száma véges, a jelentkezőké 
szinte végtelen.
„Az edzéseken tizenöt-húsz fővel 
tudunk foglalkozni. Szinte titkoljuk az 
időpontokat, mert minden alkalommal 
jönnek újak. Jelentkezőből van bőven, 
viszont a lehetőségeink korlátot szab-
nak.” – újságolja Szipola Antal. – 
„Hétfőn, szerdán és pénteken 16 órától 
tartunk vezetett edzéseket. Az iskolai 
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testnevelésórák keretén belül pedig 
ingyenesen ismertetjük meg a diákokat 
a kajak-kenuval.”
De vajon mi a „titkos” edzések titka?
„Víz, levegő, napfény – nincs még egy 
olyan sportág, melyben mindez adott!” 
– veszi át a szót Fidel László, a 
Székesfehérvári Köfém SE egykori 
versenyzője, aki négyesben négy-
szer, kettesben egyszer lett világ-
bajnok. – „Az egyik edzőm mindig azt 
mondta: gyaloglással nem lehet futásra 
készülni. A folyamatos munkával 
szorgalomra és kitartásra neveljük 

a gyerekeket, akik két hónap alatt 
megtanultak kajakozni, úszásoktatáson 
vettek részt, vízbiztossá váltak”.
A gyerekek és az edzők róják a 
köröket a Csónakázó-tavon, és bár 
az egyenes szakasz csak háromszáz 
méter, számolatlanul lehet gyűjteni 
a kilométereket és élményeket, sok-
szor a szülők is túrakenuba pattan-
nak. Szeptember végéig biztosan, 
jó idő esetén októberben is lesznek 
foglalkozások.
„Nagyon jó közösséget sikerült 
összekovácsolni. Arra a kivételes 

alkalomra van lehetőség, hogy a 
gyerekek Székesfehérváron ismerjék 
meg a vízisportéletet.” – hangsúlyoz-
za Szipola Antal. – „Azt szeretnénk 
elérni, hogy mindenki legalább egy-
szer kipróbálja a kajak-kenut. Aztán 
úgyis rákap az ízére, és ha más nem, 
a Velencei-tavon részt vehet egy igazi 
vízitúrán.”
És persze a tehetségeket is fürké-
szik a Vital Clubnál. A „banánban” 
egyre bátrabban húz az újonc. 
Lehet, hogy egyszer Fidel László 
nyomdokába lép?

Bartakovics Marcellt legyőzve jutott 
a legjobb nyolc közé. A húszéves 
játékos szerepelt az idei Australian 
Open felnőtt selejtezőjében, és a 
cseh Davis Kupa-csapat tagja. Az 
ATP ranglistán a 238. helyen áll.
„Salakon játszom a legszívesebben. Hosz-
szú távon az a célom, hogy top 200-as 
játékos váljon belőlem, ennek egyik állo-
mása Székesfehérvár.” – mondta Kolář, 
aki húszéves korára már nyolcvanhét-
ezer dollárt teniszezett össze.

A női Szuperliga-győztes Kiskút Te-
niszklub női, nemzetközi, tizenöt-
ezer dollár összdíjazású ITF Future 
tornát rendez Székesfehérváron, 
melynek akár magyar győztese is 
lehet. És ha valakinek hinni lehet 
az esélylatolgatás kapcsán, az 
Marosi Katalin, aki ezúttal a torna 
versenyigazgatójaként vett részt az 
esemény sajtótájékoztatóján: „Ud-
vardy Pannára bátran mondhatjuk, 
hogy a torna egyik legnagyobb esélye-

se, ezt tehetsége és az utóbbi időben 
mutatott formája alapján állíthatom. 
Nagyon jó kis mezőny jött össze, a 
főtáblán akár tíz magyar is ott lehet. 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, 
hogy ebben a városban ilyen népszerű 
a tenisz, hiszen néhány héttel vagyunk 
csak a Szuperliga-győzelem után, és 
máris újra ilyen rangos tornát ren-
dezünk. És a hónap végén itt, a Kiskút 
Teniszklubban lesz a felnőtt országos 
bajnokság is. Nagy dolog ez!”
A tenisz székesfehérvári fejlődé-
se kézzel fogható. A tulajdonos, 
Viszló Csaba szerint ha létezne 
„A legdinamikusabban fejlődő 
teniszklub” cím, akkor azt minden 
bizonnyal a Kiskút Teniszklub kap-
ná meg. Ezt támasztják alá az idén 
elért eredmények, az ITF Future 
torna és az, hogy Székesfehérvár 
Szeged után az első olyan város, 
mely megrendezheti az országos 
bajnokságot, hiszen eddig egy ki-
vétellel Budapesten rendeztek ob-t. 
Közel kétszáz igazolt teniszezője 
van a klubnak, hetente pedig több 
mint ezer diák jár ki a Kiskút Te-
niszklubba a testnevelésórák kere-
tében. Ha pedig a klub versenyzője, 
Udvardy Panna nyerné a hétvégén 
a selejtezőkkel induló ITF Future 
tornát, az lenne a hab a tortán! A 
torna szeptember 10-én, vasárnap a 
selejtezőkkel kezdődik.
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Nyitnak a tornatermek

„Idősebbek is elkezdhetik” – a régi TV-torna mottója a nyitott tornatermekben is igaz

SoMoS zoltán

A nyári szünet után, az új tanévben is 
folytatódik a Nyitott tornatermek programja 
Székesfehérváron. Több ezer mozogni, sportolni 
vágyó fehérvári igényeit elégíti ki évek óta 
az önkormányzat által ingyenesen biztosított 
lehetőség. Idén sem lesz ez másként!

A Kossuth Lajos Általános Iskola 
kisebb tornatermében zajló nyug-
díjastorna előtt Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok nyi-
totta meg az új tanévben is elkezdődő 
programsorozatot: „Az önkormányzat 
támogatásával ismét indul a program, 
melynek egyik legjobban kihasznált 
helyszíne éppen a Kossuth iskola, ezért 
indítjuk jelképesen itt az évadot. De el-
mondható, hogy szinte minden iskolában 
folynak a programok, biztatok is minden-
kit, hogy használja ki a lehetőségeket. Ez 
a program országosan és tapasztalataink 
alapján európai szinten is egyedülállóan 
megszervezett sorozat.”
Magony Tamás, a városházi Civil, 
Ifjúsági és Sportiroda munkatársa, 
a program koordinátora elmondta, 
hogy az összes megszokott helyszínen 
indul a program, kizárólag az iskolai 
szünetek idején nem lesznek foglal-
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook oldalán.

Kolozsvárról Isztambulba Tényleg szuper az ARAK!

Hanga Ádám és Vojvoda Dávid a válogatott két legjobbja az Európa-bajnokságon Továbbra is Szabó Dániel a leggyorsabb magyar atléta, ezt a szuperligában is igazolta

SoMoS zoltán SoMoS zoltán

Megtette a magyar kosárlabda-válogatott azt, 
amiért az Európa-bajnokságra utazott: legyőzte 
a cseheket és a románokat, ezzel pedig bejutott 
a nyolcaddöntőbe. Hanga Ádám Európa-klasz-
szishoz méltó teljesítményt nyújt az Eb-n.

Székesfehérváron is sokan köve-
tik figyelemmel a kosárválogatott 
Eb-szereplését, hiszen a sportág 
rendkívül népszerű a bajnokcsapat 
városában, ráadásul fehérvári kötő-
désű játékosokért is szoríthatunk. 
Az Alba centere, Keller Ákos hozza 
a tőle megszokott, megalkuvás nél-
küli, magas érzelmi hőfokú játékot, 
és nem maradt adós a pontokkal, 

A magyar bajnokság utáni legfontosabb 
egyéni verseny, a szuperliga-sorozat döntőjét 
rendezték az atléták a múlt hétvégén. Minden 
ARAK-os induló dobogóra állhatott!

Száz méteren Szabó Dániel kiváló 
rajttal, 10.77 másodperccel utasította 
maga mögé a mezőnyt. Bajnoki címét 
megvédte rúdugrásban Siskó Zsófia 
is. Ismét négy méter felett teljesített 
az ARAK rúdugrója, aki 402 cm-rel 
nyert, de biztató kísérletet tett az 
egyéni csúcsot jelentő 422 cm-re is. 
A harmadik ligagyőzelmet 400 
méter gáton Mátó Sára szerezte. 

A tavalyi eredményét idén egy 
másodperccel felülmúlva, 60.23-
mal, a második helyezettet három 
másodperccel megelőzve lett 
másodszor is győztes. Pásztor 
Bence kalapácsvetésben 70,39-el, 
Szabó Dániel 200 méteren 21.74-
gyel nyert bronzérmet. Mindez 
azt jelenti, hogy az ARAK – bár 
utánpótlás-akadémia – a felnőttek 
mezőnyében is mind az öt szám-
ban, ahol indult, dobogós helyet 
szerzett. 
Szombaton és vasárnap a felnőtt és 
a serdülő csapatbajnokság döntőjét 
rendezik a Bregyó közi atlétikai 
centrumban.

kozások: „Huszonkét iskola vesz részt a 
programban, huszonnégyféle sportolási 
lehetőséget biztosítva. A feltételeket az 
önkormányzat biztosítja a tankerület 
és a szakképző centrum segítségével, 
hiszen utóbbi intézmények működtetik a 
tornatermeket. Testnevelő tanárok, edzők, 
gyógytornászok vezetik a foglalkozásokat. 

Óvodástól nyugdíjasig minden korosztály 
részt vesz, a legnagyobb létszámban a 
nyugdíjastornán és a női tornán. Heti 
rendszerességgel összesen négyezer-öt-
százan sportolnak a Nyitott tornatermek 
keretében.” 
Magony Tamás elmondta azt is, 
hogy a már megszokott tornater-

meken és időpontokon kívül két 
újabbal is bővült a program. A 
Munkácsy iskolában női torna lesz 
minden hétfőn és szerdán este hét-
től nyolcig, és szintén női tornával 
várják az érdeklődőket a Hétvezér 
Iskolában hétfőn és szerdán este 
negyed nyolctól negyed kilencig.

lepattanókkal sem eddig. Az igazi 
kedvenc persze a hajdani albás, 
ma már Barcelona-játékos Hanga 
Ádám, aki Csehország és Románia 
ellen is káprázatosan kosarazott 
Kolozsváron, harmincegy illetve 
huszonöt pontot dobott, és egyér-
telmű vezére volt a csapatnak. 
Ezek voltak a kulcsmeccsek, a 
Horvátországtól és Montenegrótól 
elszenvedett papírforma veresé-
gek ellenére a magyar válogatott 
továbbjutott a csoportból, és 
vasárnap Isztambulban már a nyolc 
közé jutásért lép pályára. Nem 
esélyesként, de az Európa-bajnoki 
szereplés már mindenképpen siker-
ként értékelhető.
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Az akció 2017.09.07.-2017.09.21.-ig tart, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424  • Nyitva tartás: H-P: 8-19  Sz: 7-13
KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONTHÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT

#

#

Dosia mosópor
300g többféle
169 Ft  563 Ft/kg

Cillit Vízkő és
Rozsdaoldó
450+300ml 649 Ft

Weiser Riese mosópor
15mosás 1,012 kg
930 Ft 62 Ft/mosás

Ariel mosókapszula
30db,32db többféle
2190 Ft  73Ft/db 68Ft/db

Bonus Supra mop
felmosó fej
285Ft

Perfex szalvéta
50db fehér 99 Ft  2 Ft/db

Bonus felmosó szett 
(vödör+csavaró,nyél,fej)
899 Ft

Duck Wc tisztító
750ml többféle 329 Ft 438 Ft/l

LecsófőzőknekHelyszín: Dózsa György út, Móri út, Zichy liget

07.30–9.00  A főzőterület elfoglalása

8.00–12.00  „Lecsó csomag” átvétele a Zichy ligeti 

 
információs pontban

12.00–16.00  Zsűrizés
18.00  Eredményhirdetés a színpadon

19.30–21.30  Lecsó terület elhagyása

 

Programok a Zichy ligeti színpadon

10.00–10.30 Megnyitó – Köszöntőt mond dr. Cser-Palkovics András 

 
polgármester, közreműködik a Kid Rock and Roll SE

10.30  A Magyar Népdal Napját köszönti 250 diák

14.00  A Városi Nyugdíjas Klubok Sportvetélkedőjének 

 
ünnepélyes díjátadója

14.30  Tánc a színpadon – a Laguna KTSE és a MegaDance 

 
Táncstúdió önálló produkciói

16.30  A Kerekes Band koncertje

18.00  A főzőverseny eredményhirdetése és díjátadása

19.00  Buliliget: a Zero Music Band koncertje

21.00  A rendezvény zárása

 

Utcazene a lecsófőzők között
10.00–11.00, 13.00–14.00 Band of Streets

11.00–12.00, 14.00–15.00 New Orleans Funky

12.00–13.00, 15.00–16.00 Magustones

 

Egyéb programokA gyermekjátszóban az őszhöz kapcsolódó kézműves foglalkozások: 

erdei manó, szélforgó és madárijesztő készítése, virágkötés 

őszi virágokból, agyagozás, gyékényezés a Zichy ligetben. 

A babasarokban pelenkázó komód, etetőszék 

a kisgyerekes családok kényelméért.


