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Arad százhatvannyolc éve nem felejthető

Fókuszban a területvédelmi rendszer Szögligettől 
a Don-kanyarig

Közmeghallgatás 
a város ügyeiben

Ösztöndíj jó tanulóknak

Koszorúzással tisztelegtek az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emléke előtt a Cor-
pus Hungaricum szobornál. A rendezvényen a rákóczis diákok közreműködésével elevenítették 
fel a „magyar Golgota” gyászos napjait.

Fejér megye és Székesfehérvár adta a legtöbb tartalékost

A Fidelitas fáklyás felvonulással emlékezett 
a nemzeti gyásznap előestéjén az 1849-ben 
kivégzett honvéd tábornokokra

LászLó-Takács kriszTina

VakLer Lajos

Székesfehérvár és Fejér megye önkormányzata valamint a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnoksága közös koszorúzást szervezett a nemzeti gyásznapon. 
„Azért gyűltünk ma össze, hogy emlékezzünk azokra, akik végigharcolták a magyar szabadság-
harcot, annak véres csatáit, s egy zászló alatt, egy haza fiainak vallva magukat – holott soraikban 
nemcsak magyarok, hanem szerbek, horvátok, örmények és németek is voltak – mindannyian az 
aradi vesztőhelyen adták vissza lelküket a Teremtőnek. Rájuk emlékezünk, az aradi tizenhármak-
ra, és velük együtt arra a több száz áldozatra, akiket Bécs megtorló gépezete, a Magyarországon 
és Erdélyben működő tizennyolc haditörvényszék a vesztőhelyre küldött.” – fogalmazott ünnepi 
beszédében Vizi László Tamás, a Kodolányi János Főiskola oktatásigazgatási rektorhelyettese. 
A Corpus Hungaricum szobornál elhangzott beszédet követően a Rákóczi iskola diákjai elevenítették 
fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamint az azt követő megtorlás időszakát. 

November tizenötödikéig lehet pályázni a Tóth Ist-
ván és Tóth Terézia Ösztöndíjra. Jól tanuló, szociáli-
san rászoruló fiatalokat támogat a közalapítvány.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közala-
pítvány kuratóriuma ismét meghirdeti ösztöndíj-
pályázatát a jó tanulmányi eredményt elért szé-
kesfehérvári fiataloknak, akik szociális helyzetük 
miatt rászorulnak a támogatásra. A pályázat be-
nyújtásához adatlapot kell kitölteni, és az abban 
felsorolt mellékleteket csatolni. A rászorultságról 
nyilatkozni szükséges, a tanulmányi eredményt 
az iskola igazolja. A pályázatokat november 
15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postán elküldeni a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
címre. A borítékon minden esetben szerepelnie 
kell a „Tóth-ösztöndíj” megnevezésnek.
Adatlapokat lehet kérni az iskolákban és a hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján, de le is tölthetők a 
www.szekesfehervar.hu oldalról. 
A pályázat eredményéről a közalapítvány de-
cember 15-ig értesíti az iskolákat, a felsőoktatási 
hallgatók pedig az adatlapon megadott e-mail-cí-
mükön kapnak értesítést.

Hajmáskéren, a Magyar Honvédség Bakony 
Harckiképző Központja lőterén közel háromszáz 
önkéntes területvédelmi tartalékos katona tett 
esküt. Az eseményen Simicskó István honvédel-
mi miniszter és Vargha Tamás miniszterhelyet-
tes is köszöntötte a tartalékos állományt.

2010-ben mindössze tizenhét tarta-
lékos katona volt Magyarországon. 
A 2010-től kialakított rendszerben 
ma mintegy ötezer fős, műveleti és 
védelmi elven szervezett tartalékos 
állománnyal rendelkezik Magyar-
ország. Vargha Tamás honvédelmi 
miniszterhelyettes úgy fogalmazott: 
mindenki azt a környéket ismeri, 
ahol él, az számára a legfontosabb, 
és fel kell készülnünk arra, hogy 
saját otthonainkat is meg tudjuk 
védeni. Székesfehérvár ország- 
gyűlési képviselőjeként örömmel 
jegyezte meg, hogy Székesfehér-
várról és Fejér megyéből tettek 
legtöbben esküt Hajmáskéren: „Az 
elmúlt két-két és fél év során óriási 
változás történt a környezetünkben, 
olyan biztonságpolitikai kihívások érik 
Magyarországot – elsősorban délről 
a bevándorlási hullámmal – melyek 
ráirányították a figyelmet arra, hogy 
tennünk kell a biztonságunkért. A Ma-
gyar Honvédség és a NATO szövetségi 
rendszere mellett szükség van arra, 
hogy minden magyar polgár fontosnak 
érezze a biztonság ügyét. Ennek része 
az is, hogy a honvédség, a professzio-
nális haderő mellett tartalékosokra is 
szükség van. Azzal a lehetőséggel élve, 
hogy a magyar honvédelmi költségve-

Október 20-án, pénteken 8 órától közmeg-
hallgatást tartanak a Városháza Dísztermé-
ben. A nyilvános fórum témája lesz a Mo-
dern Városok Program és olyan közérdekű 
ügyek, mint a lakásszövetkezetek működé-
se, a kerékpárutak vagy a parkolóépítés.
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Tisztelet a hősöknek! címmel megemlékezést 
tartottak a II. világháborúban harcoló kato-
nák emlékére. A Zsolt utcai közösségi házban 
Bubenkó Gábor Szögligettől a Don-kanyarig 
című dokumentumfilmjét láthatták az érdek-
lődők.                                                                  D.R.
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tés is növekszik, miniszter úr kezdemé-
nyezésére megnyílt a lehetőség, hogy 
területi alapon szerveződő önkéntes 
tartalékos alakulatokat állítsunk fel. 
Hiszen mindenki ahhoz a faluhoz, 
városhoz, környékhez kötődik, ahol is-
merős, ahol él. Ez a területvédelmi elv 
alapja. Büszkeséggel tölt el mindnyá-
junkat látni a ma esküt tett katonákat, 
akik önként vállalták, hogy baj esetén 
megvédik az otthonukat, a hazájukat. 
Nekem külön öröm, hogy a legtöbb 
önkéntes tartalékos katona Fejér me-
gyéből, azon belül Székesfehérvárról 
érkezett. Mi már szinte teljesítettük az 
előírt, megkívánt létszámot. Köszönöm 

a fehérváriaknak, hogy ilyen aktívan 
és lelkesen állnak a haza szolgálatába!”
Vargha Tamás biztatónak tartja, 
hogy a kormány döntése alapján 
biztosított a jövő a tartalékos 
állomány bővítésével és a rendszer 
további fejlesztésével: „A terület-
védelmi rendszer felállítása szoros 
összefüggésben van a honvédelmi és 
haderőfejlesztési programmal. Ennek 
a tízéves munkának eredményeként 
az egész országban, mind a százkilenc-
vennyolc járásban meglesz a terület-
védelmi rendszer, és akkor érjük el a 
mintegy húszezer fős területvédelmi 
létszámot.”

Október hatodikán együtt gyászolt a város
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Zöldszigetes parkoló és útfelújítás Vízivárosban

Az új, zöldszigetekkel ellátott parkoló a fűtőerőmű területén épül, a Sarló utcai épületek mögött

DáViD renáTa

Lakossági fórumot tartottak hétfőn Víziváros-
ban. A 3. számú választókerület fejlesztéseiről 
és terveiről a terület önkormányzati képviselője, 
Horváth Miklósné számolt be.

A 2016-17-es városrészi fejlesztések-
ről és a 2018-19-es tervekről tartot-
tak fórumot a városrészben, melyen 
az önkormányzat által indított Saára 
Gyula Útfelújítási Programról és Ybl 
Miklós Intézményfelújítási Prog-
ramról is szó esett, melyekre ebben 
az évben is jelentős összeget fordít a 
város. „A 2018-19-es feladatok között 
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Épül a Pozsonyi, kész a Lövölde Új játszótér a Kossuthban

A gyerekek játszóvárat, ügyességi és mozgásfejlesztő udvari játékot és csúszdát vehettek birtokba

Wéhli Regős DóRa szűcs-MolnáR Diána

A közműcserét követően új aszfaltburkolatot 
kap a Pozsonyi út egy szakasza, ahol nemcsak 
az úttest, de a járdák és a buszöblök is meg-
szépülnek. A Lövölde út egy részén is olyan 
beruházás történt, ami az autósoknak kedvez.

Régóta várt felújítás kezdődött el a 
Pozsonyi út alsó részén. A Berényi 
és a Fiskális út közötti szakasz fel-
újítása azonban forgalomkorlátozá-
sokkal jár. A közlekedőknek szerda 
óta érdemes figyelni a táblákat! A 
kétszázötvenmillió forintból megva-
lósuló fejlesztés keretében csaknem 
egy kilométer hosszan megújul az 
úttest, a járda illetve a buszmeg- 
állók, így az autósok mellett a 
tömegközlekedők türelmét is kéri a 

Új udvari játszóteret kaptak a Kossuth Lajos 
Általános Iskola diákjai. Az új játszótér az 
önkormányzat és a Hungrana összefogásának 
köszönhetően valósult meg, több mint kétmillió 
forintból.

Óriási örömmel vették birtokba az 
iskolások kedd délután az új má-
szókákat. Horváth Miklós Csaba 
és Östör Annamária, Öreghegy két 
önkormányzati képviselője támo-
gatásával illetve adományokból, 
valamint a Hungrana segítségével 

Negyvennégy új parkolóhelyet alakítottak ki a Lövölde úton
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Szombattól lehet 
égetni

Szombattól egy héten keresztül lehet avart és 
növényi hulladékot égetni – vasárnap kivéte-
lével. De tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a 
fásítások mellett!

A város közigazgatási területén – a 
helyi jelentőségű védett természeti 
terület kivételével – az avar és a 
növényi hulladék nyílt téri égetése 
október 14-től 21-ig reggel nyolc 
és este nyolc között engedélyezett, 
vasárnap azonban tilos az égetés! 
Továbbra is tilos tüzet gyújtani az 
erdőkben, az erdők és fásítások 
határától számított kétszáz méteren 
belül, valamint a kijelölt tűzrakó 
helyeken és a közút és vasút menti 
fásításokban.
Az avar és a növényi hulladék 
nem tartalmazhat semmilyen más 
kommunális, ipari eredetű illetve 
veszélyes hulladékot, és az égetést 
csak nagykorú, cselekvőképes 
személy végezheti a tűzvédelmi 
előírások betartásával.
A nedves, frissen levágott levelek, 
gallyak égetése fokozott füstkép-
ződéssel jár, ami balesetveszélyt, 
légzési nehézségeket okozhat. 
Mindenki úgy gyújtson tüzet, 
hogy az a környezetére veszélyt ne 
jelentsen, növényi hulladék kö-
zelében más éghető anyag, épület 
ne legyen! A kerti égetést minden 
esetben felügyelni kell, mert az 
esetlegesen feltámadó szélben a 
lángok pillanatokon belül tovább-
terjedhetnek!

Forrás: ÖKK

tudott megújulni az iskola hátsó 
udvara. 
A játszóteret ezentúl kétszázötven 
gyerkőc használhatja – mondta 
el kérdésükre Farkasné Strasszer 
Márta igazgatónő. Hozzátette: foly-
tatódnak a felújítások, tantermek 
újulnak meg, és további játszóesz-
közöket szeretnének telepíteni. Az 
igazgatónő elmondta azt is, hogy 
az iskola október 5-én egy pályázat 
kapcsán elnyerte az örökös boldog 
iskola címet, ennek keretében foly-
tatódnak majd az órarendbe épített 
boldog órák is.

térség önkormányzati képviselője, 
Deák Lajosné. 
A Pozsonyi út december 15-re 
készülhet el, a Lövölde út egy része 
azonban már megszépült. Itt az 
egykori murvás terület helyén új 
parkolókat adtak át. A negyvennégy 
hely október eleje óta hivatalosan 
is használható. Molnár Tamás 
önkormányzati képviselő a műszaki 
átadást követően úgy fogalmazott, 
hogy városképi jelentőségű beru-
házás történt, hiszen egy nagyon 
elhanyagolt terület vált huszonegye-
dik századivá. 
A munkálatok még nem fejeződtek 
be teljesen. A terület parkosítása so-
rán tizenhét fát és cserjéket telepít 
illetve füvesítést tervez a Városgond-
nokság.

van a Budai út egy jelentős szakaszának 
teljes út- és járdafelújítása és további 
parkolók kialakítása.” – tudtuk meg 
Horváth Miklósnétól, a terület ön-
kormányzati képviselőjétől.
A lakossági fórumon bemutatták a 
zöldszigetekkel ellátott több mint 
kétszáz férőhelyes új parkoló terveit 
is, ami a fűtőerőmű felszabadult 
iparterületén épül majd, de szó volt 
egy sportpályás, játszóteres liget 
kialakításáról is. Cser-Palkovics And-
rás polgármester kiemelte, fontos, 
hogy a városrészekben a kisebb, 
de a mindennapokat megkönnyítő 
fejlesztések is történjenek a nagy 

városi programok mellett: „Tudjuk, 
hogy a sűrűn lakott városrészekben 
mindig nagy kérdés a belső úthálózat, az 
ehhez kapcsolódó közművek helyzete, 
a parkolás ügye, miközben az is fontos, 
hogy a zöldterület ne csökkenjen, hanem 
nőjön, és a faállományt bővíteni tudjuk.”
Vízivárosban tavaly nyolcvannégy-
millió forintnyi fejlesztés történt, 
idén pedig négyszázhúszmilliós 
fejlesztési forrás érkezett, melyből 
több mint háromszázmillió forintot 
a Rákóczi Úti Óvoda felújítása tesz 
ki. Útfelújításra idén több mint 
hatvanmillió forintot költöttek a 
városrészben.
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Magyar irodalom a határokon túlról

Lukácsy József vitaindító előadása adta meg a konferencia alaphangját

Három napon át Székesfehérváron vendégeskedtek a határon túli magyar irodalom legjelesebb képviselői

Tari István felhívása: Ismerjük meg egymást!

VakLer Lajos

Tizennyolcadik alkalommal rendezte meg 
a Vörösmarty Társaság A határon túli 
magyar irodalom napjait. A literatúra 
délvidéki, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai 
és anyaországbéli képviselői az anyanyelv 
megőrzésének jegyében találkoztak a 
háromnapos konferencián.

A résztvevők a magyar nyelv 
egyetemességének szolgálatát, 
a széppróza és a vers szerepét 
vizsgálták a határon túli ma-
gyarság helyzete, a támogatói 
rendszer változásai tükrében. 
Bobory Zoltán, a vendéglátó 
Vörösmarty Társaság elnöke 
megnyitójában megköszönte 
a bizalmat, amely évről évre  
a  székesfehérvári találkozót 
kíséri: „Helyzetjelentést kértünk a 
határainkon kívül alkotó Kár-
pát-medencei költőktől, íróktól, 
hogy számoljanak be mindennap-
jaikról, mindarról, ami ezekben 
az időkben foglalkoztatja őket. Ez 
most különösen aktuális, hiszen 
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talán soha nem volt nehezebb a 
külhoni magyar irodalom helyze-
te.”
A tanácskozás Lukácsy József, 
a Vörösmarty Társaság alel-
nöke vitaindító előadásával 
vette kezdetét: „Eddig még nem 
volt szó a határon túli irodalom 
számára elkülönített kulturális 
támogatásokról. Most ezt pótoljuk, 
mert amikor nőnek a támogatások, 
tudnunk kell, mire van szükség, 
milyen rendszerről van szó, mi-
lyen prioritásokat kívánnak meg. 
Fontos ez azért, mert a szellemi és 
épített örökségünk megóvása és 
gyarapítása is feladatunk, és ha 
az akarat megvan, akkor a többi 
elsősorban már anyagi kérdés.”
Tari István, a kiváló újvidéki 
költő, a délvidéki magyar litera-
túra ikonja szigorúan fogalmaz: 
„Magyarságtudattal élni a határon 
túl egyre nehezebb, ez független 
attól, hogy a határok megnyíltak 

vagy sem. A határok szabadsága 
számunkra olyan, mint a szirén-
hang. Elvarázsol, de mit sem ér. 
Többet kell tennünk annak érde-
kében, hogy minél jobban megis-
merjük egymást, hiszen huszonöt 
év elmúltával sem ismerjük eléggé 
gondjainkat ahhoz, hogy fellé-
legezhessünk, s ez nagy feladat, 
komoly, emberes kihívás.”
A találkozó díszvendége 
Konrad Sutarski író, a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, akinek A haza kiter-
jesztése című új kötete egyfajta 
vallomás és hitvallás a lengyel 
gyökerekkel rendelkező, de 
1965 óta hazánkban élő kiváló 
író-irodalomtörténésztől: „Már 
régóta megfogalmazódott bennem, 
hogy azokat a különféle, engem 
ért hatásokat megfogalmazzam, 
melyeket Lengyelországban és 
választott hazámban, Magyaror-
szágon megéltem. Szerettem volna 
megmutatni, miért is gondolko-
dunk alapvető emberi kérdésekről 
újra és újra azonosan.”
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Újra hazatér a Seuso-kincs!

A most hazatért kincsek egyik csodálatos darabja a domborított mitológiai jelenetekkel díszí-
tett tál Achilles történetének ábrázolásával. A Seuso-kincs méreteiben legnagyobb darabja 
ez a 72 cm átmérőjű és hozzávetőleg 11,8 kg tömegű lapos ezüst tál. Az eddig fellelt tizennégy 
tárgyat hamarosan Székesfehérváron tekinthetjük meg.

LáTrányi VikTória

Újra hazatér a Seuso-kincs, október 29-től 
ugyanis városunkban lesz először látható a ma 
ismert teljes leletegyüttes. A tárlat három hé-
ten keresztül lesz megtekinthető Székesfehér-
váron, a múzeum hosszabbított nyitvatartással 
készül a vándorkiállítás idejére.

Ahogy arról már beszámoltunk a 
Fehérvár magazin hasábjain, a tel-
jes Seuso-kincs vándorkiállításon 
lesz megismerhető. A kormányha-
tározat értelmében hat városban 
mutatják be a páratlan gyűjtemény 
darabjait. 
„Elsőként tehát hazatér a Seuso-kincs, 
ami ezer szállal kötődik Székesfehér-
vár térségéhez, Fejér megyéhez. 2014 
októbere után éppen három évvel 
térnek újra haza az ezüsttárgyak.” – 
jelentette be Vargha Tamás államtit-
kár, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője. 
Évtizedek óta homály fedi a Seu-
so-kincsek történetét. A magyarok 
családi ezüstjének is nevezett, 
késő római kori dísztárgyegyüttes 
hiányzó részei a mai napig nem 
kerültek elő. 
„A 2014-ben hazahozott leletegyüttes 
darabjait múzeumi körülmények között 
elsőként Székesfehérváron mutattuk 

Seuso újratöltve

Novembertől ismét elindul a Fehérvár 
Televízió és a Szent István Király Mú-
zeum közös előadássorozata, a Seuso 
kedd. A kiállítás ideje alatt minden 
héten nyomába eredünk a rejtélyeknek, 
vendégekkel, szakértőkkel, új tanúkkal. 
Hamarosan jönnek a részletek!

Elsőként Székesfehérváron lesz látható a páratlan együttes

B E M U T A T J A
A

expo
FELSOOKTATASI
ALBA REGIA

a továbbtanulóknak

október 17., kedd
10:00-17:00 

és még több mint 20 cég

az álláskeresőknek
székesfehérvár

alba regia sportcsarnok
gáz utca 19.

október 16., hétfő13:00-18:00 
www. szekesfehervar.hu • www.feol.hu

be. A tárlat megnyitóján tett ígéretet a 
fehérváriaknak Lázár János miniszter, 
hogy ha a kormánynak sikerül a brit 
magántulajdonban lévő hiányzó da-
rabokat visszaszereznie, akkor a teljes 
kincsleletet bemutatják Székesfehérvá-
ron. Az első tárlatot óriási érdeklődés 
kísérte, a négy hónap alatt harmincöt- 
ezren nézték meg a Seuso-kincseket.” 

– idézte fel Cser-Palkovics András 
polgármester. 
A múzeum Fő utcai épületében már 
megkezdődött a díszterem átalakítá-
sa, a Magyar Nemzeti Múzeummal 
közösen a helyi szakemberek dol-
goznak a tárlat előkészítésén. Varga 
Benedek Imre, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója azt is elmond-

ta, hogy a kiállítás minden városban 
egységes arculattal jelenik meg, 
és egy, az adott régióra jellemző, 
hasonló jelentőségű tárlat kíséri. 
A Seuso-kiállítás infografikákkal, 
szövegekkel, többnyelvű tájékoz-
tató füzetekkel és múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokkal egészül ki. 
Cél, hogy könnyen befogadhatóvá 
és élményszerűvé tegyék a tárla-
tot. A főigazgató megerősítette, 
hogy sikerült mikroszkopikus 
méretű föld- és egyéb mintákat 
venni az együttes most haza-
tért tárgyairól. Eddig is komoly 
vizsgálatokat végeztek, de több ok 
miatt sem hozták nyilvánosságra 
az eredményeket. De a következő 
fél illetve egy évben bemutatják 
majd ezeket. A Seuso-kiállítás 
november 19-ig lesz látogatható 
Székesfehérváron.
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Cukorbetegségről nem csak cukorbetegeknek Tizedszer rendezték meg 
a babahordozó hetet

Százak a rózsaszín sétán

látRányi ViktóRia, DáViD Renáta

Hat alkalomból álló oktatóprogramot indít 
a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete, s 
nem titkolt céljuk, hogy közérthetően szól-
janak az egészségügyi problémáról. Ezzel 
készülnek a novemberi diabétesz világnapra, 
amihez a város önkormányzata és a kórház 
is csatlakozik. Az idei világnap mottójával 
összhangban az egyik fő téma a nők és a 
cukorbetegség – az egészséges jövőhöz való 
jogunk lesz. 

A Fejér Megyei Cukorbetegek 
Egyesülete azt a célt tűzte ki, hogy 
a megyében élő cukorbetegek 
valamint a betegség elkerülése 
iránt érdeklődők minél szélesebb 
körben megismerjék a kórt és 
annak kezelését, megelőzését. Az 
egyesület szeptember és október 
között várja az érdeklődőket az 
oktatóprogrammal. 2017-ben a 
világnap fókuszában a nők állnak. 
Így a családokat összetartó édes-
anyák és kismamák egészségmeg-
őrzésére hívják majd fel kiemelten 
is a figyelmet. Székesfehérvár 
mellett például Csóron, Móron, 
Dunaújvárosban és Enyingen is 
tartanak előadásokat. 
„Valljuk, hogy ahhoz, hogy sikeresen 
tudjuk kezelni betegségünket, szük-
séges némi alapismeret a cukorbe-
tegségről, ami egyébként a világon a 
legelterjedtebb anyagcsere-betegség. 
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A program keretében szakorvosok, 
szakápolók előadásait hallhatják az 
érdeklődők. Balsay Miklós és Kerényi 
Levente főorvosok mellett Tóth Jenő, 
Kóródi Juhász Zsolt, Hagymásy László 
valamint Karádi Zsuzsa főorvos tart 
előadást az érdeklődőknek.

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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SPÓROLJ tízezreket
és tedd az 
új matracod alá!

*októberben minden termékünket az Áfa 
mértékével azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!

A kép illusztráció!

Babákkal és szüleikkel telt meg a Szabad-
művelődés Háza október 6-tól 8-ig a tizedik 
nemzetközi babahordozó hét alkalmából. 
A babajógától a mosható pelenkával való 
ismerkedésen át a párkapcsolat szülés utáni 
ápolásáig színes témákban kaphattak fel-
világosítást az érdeklődők szakemberektől. 
Részletesebb beszámolót és érdekességeket 
az eseménnyel kapcsolatban az fmc.hu Mi 
marad az intimitásból szülés után? című 
cikkében olvashatnak.                               K.V.O.

Az idei esztendőben is közös 
sétával hívták fel a figyelmet a 
mellrák elleni küzdelemre és a 
szűrővizsgálatok fontosságára. 
Több százan csatlakoztak Székes-
fehérváron is a rózsaszín sétához. 
A séta az Országalmától indult, 
a programon megjelentek pedig 
szimbolikus rózsaszín léggömbök-
kel sétáltak végig a belvároson, 
majd tértek vissza a Városház tér-
re, ahol szakértőkkel beszélget-
hettek illetve lehetőséget kaptak 
arra is, hogy időpontot kérjenek 
emlőszűrésre.                              L.V.

Miközben nő a cukorbetegek tábora, 
sokan nincsenek tisztában a beteg-
ség egészségkárosító hatásával, így 
életkilátásaik romlanak. Ezen a hely-
zeten szeretnénk segíteni a mostani 
programunkkal. November 11-én a 
Civilházban leszünk, és összhang-
ban a WHO által meghatározott 
témával, most nemcsak a cukorbe-
tegséggel és a cukorbetegség körüli 
dolgokkal foglalkozunk, hanem a 
cukorbetegség és a nők összefüggé-
sével, ami nagyon érdekes téma, és 
nagyon sokakat érint!” – ismertette 
a programot Kovács Ilona, az 
egyesület elnöke. 
A sajtótájékoztatón Östör 
Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok örömét fejezte 
ki, hogy a WHO a diabétesz 
világnapja egyik fő témájának 
a nők egészségét választotta, és 
ezzel összhangban valósul meg 
a székesfehérvári rendezvény is. 
Ez lesz az első olyan program, 
melyre nőgyógyászok is meghí-
vást kaptak. A rendezvény kere-
tében előadást tart Dr. Hagymásy 
László, a kórház osztályvezető 
főorvosa. 
„A cél, hogy a nők már gyermek- és 
ifjúkorban egészségtudatosan élje-
nek, és megtanuljanak odafigyelni 
testi, szellemi és lelki működésükre, 
összhangjukra. Kiemelten fontos ez 
a gyermekvállalás elhatározásakor, 

különösen a várandósság ideje alatt, 
hiszen a cukorbetegség fokozott koc-
kázatot jelent az édesanyára és a ba-
bára nézve egyaránt.” – tette hozzá 
Östör Annamária, hangsúlyozva 
azt is, hogy a városban minden 
szakmai és eszközbeli feltétel, 
szűrőprogram adott ahhoz, hogy 
a diabéteszt időben felfedezzék, 
karbantartsák, és szükség esetén 
kezeljék. 
A 2017-es nemzetközi diabétesz 
világnap fő témája a nők és a 
cukorbetegség – a nők joga az 
egészséges jövőhöz. A szövetség 
által megfogalmazott üzenet 
szerint minden diabéteszes nő-
nek biztosítani kell az egészségi 
állapotuk javításához szükséges 
feltételeket. Hét nőből egy ter-
hességi cukorbetegségben, tízből 
egy pedig diabéteszben érintett 
Magyarországon. 199 millió 
diabéteszes nő él ma a világon, 
így nem kérdés, hogy támogatni 
kell az egészségügyi intézkedése-
ket – fogalmazott Balsay Miklós 
diabetológus.
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Bár csak egy kicsivel kúszott száznyolcvanezer 
forint fölé a megyei bérátlag, így is becsúsz-
tunk a legjobbak közé a KSH kimutatása szerint. 
Megyénket hárman előzik meg a listán.

Néhány napja tette közzé a KSH 
legújabb kimutatását, melyben 
többek között a havi nettó átlag-
kereseteket mutatja be a megyék 
viszonylatában 2017. első félévé-
ben. Talán senki sem lepődik meg, 

A négy legjobb között Fejér megye
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A Közép-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség CRE:HUB (policies for 
cultural CREative industries: the HUB for 
innovative regional development; PGI01511) 
elnevezésű Interreg Europe projektje 
októberben is hasznos eredményeket és 

programokat kínál Székesfehérvár és térsége kulturális és kreatív iparban érintett 
szereplői és szakemberei számára. A széleskörű tapasztalatcserét megcélzó 
munka keretében az ügynökség munkatársai és meghívott magyar szakemberek 
Szlovéniában és Romániában segítik a projektben résztvevő partnerek munkáját. 
A 2-2 napos rendezvények célja, hogy a helyi adottságokat megismerve a KDRIÜ 
hozzájáruljon a térségi kulturális és kreatív szektorok fejlesztéséhez, a kulturális és 
kreatív ipari kínálat bővítése, a nemzeti adottságok jobb kihasználása, továbbá az 
ágazat finanszírozási lehetőégeinek újragondolása által. A szakértői tevékenységek 
célja továbbá a regionális fejlesztéspolitikák orientálása, a kulturális és kreatív ipari 
ágazati szereplők támogatásának kidolgozása. 
Október utolsó hetében (2017. október 26-27.) Székesfehérváron is hasonló rendezvény 
zajlik majd. Közös gondolkodásra hívjuk az érintett ágazat képviselőit, ahol válaszokat 
keresünk az ágazati együttműködések, az ágazat finanszírozhatósága, a lehetséges 
üzleti modellek egymás mellett élése kérdéseire. Munkánkat szoros együttműködésben 
végezzük a Kaptár Országos Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, továbbá Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a Térségi Kreatív Ipari Fórum 
tagjaival és független szakértőinkkel. Bízunk benne, hogy az érkező külföldi szakértők 
bevonásával megvalósuló két napos tanácskozás eredményei hozzá tudnak majd járulni 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város aktuális kulturális fejlesztési elképzeléseihez is. 

Ügynökségünk elérhetőségei: 
www.kdriu.hu

https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA
Kérdés esetén keresse a projektért felelős kollégánkat 

Baráth Gabriellát a következő e-mail címen: gbarath@kdriu.hu

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, 
az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván vízkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Félautomata berendezések kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség 

(vízvezeték szerelő, csőhálózat szerelő, géplakatos)
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet  • Rekreáció és egészségmegőrzés
• Családias, jó munkahelyi légkör  • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Feladat: 
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása

Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség 
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői 
tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
(mozgóbér, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)

• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban 
lévő 
ipari vállalatcsoportnál 

• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű 
szerződés
• Aktív közösségi élet
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Targoncavezető
Feladatok: 
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 
üzem és raktár közötti anyagmozgatás

Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
• Érvényes OKJ-s végzettség
• Min. 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

Részletek és jelentkezés:
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 6.

Telefon: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

Azonnali munkalehetőség:
Győri Keksz 

Székesfehérvár
• gépkiszolgáló és gépkezelő pozíció

• határozatlan idejű szerződés
• teljes és részmunkaidő

• 100.000 Ft-os Adecco Belépési Bónusz

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu E-0
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Induló OKJ tanfolyamok:
(E-000352/2014/A001-019)

• Hegesztő (AWI, CO) • Tűzvédelmi főelőadó 
• Emelőgép-ügyintéző

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Telefon,elefon,Telefon,Telefon,elefon,elefon, smssmssmssms, viberviberviberelefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon,elefon, smssmssmssms,,, viberviberviber
elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:elérhetőség:

06 20 915 5994 06 20 915 5994 
Facebook.com/Facebook.com/pannonjobpannonjobpannonjobpannonjob

Amit kínálunk:
• határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan idejű idejű idejű idejű idejű idejű munkaszerződésekmunkaszerződésekmunkaszerződésekmunkaszerződések

•• megemelt megemelt megemelt megemelt megemelt 
idejű idejű idejű idejű 

megemelt megemelt alapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszokmegemelt megemelt megemelt alapbérek + bónuszokalapbérek + bónuszok
• magas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagokmagas béren kívüli juttatási csomagok
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Székesfehérváron a KÖFÉM és a Székesfehérváron a KÖFÉM és a 
VIDEOTON területénVIDEOTON területénVIDEOTON területén

Gépkezelő,Gépkezelő,Gépkezelő,
ÖsszeszerelőÖsszeszerelőÖsszeszerelő

Gépi és kézi beültetőGépi és kézi beültető

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérváron a KÖFÉM és a 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!JELENTKEZZ MOST!

hogy az élen Budapest végzett, a 
statisztikai hivatal szerint a fővá-
rosban 246 361 forint a havi nettó 
átlagkereset. A legjobb négy közé 
Győr-Moson-Sopron (200 363 Ft) 
és Komárom-Esztergom (189 048 
Ft) került még. Mindkét megye 
előttünk végzett, hiszen a KSH 
szerint Fejér megyében 184 637 
forint a nettó átlagfizetés.
A statisztikai hivatal szerint a 
legrosszabbul Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében lehet 

keresni, ott a havi nettó kereset 
átlagban 134 093 forint. A legrosz-
szabbul kereső megyék közé még 
hárman kerültek: Borsod-Aba-
új-Zemplén (149 455 Ft), Nógrád 
(148 294 Ft) és Békés (141 232 Ft).
Nem kell nagy matematikatudás 
ahhoz, hogy megállapítsuk: óriási 
szakadék húzódik az ország leg-
kevésbé megfizetett és legjobban 
kereső térsége között, havonta 
pontosan 112 268 forinttal visznek 
haza kevesebbet Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyében, mint Buda-
pesten.
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KŐMŰVES

• ÚSZÓMESTER

• DARUKEZELŐ

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, család-
barát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a 

számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
•	lakatos/géplakatos	szakmunkás	végzettség;
•	szakmában	való	jártasság;
•	érvényes	erkölcsi	bizonyítvány;
•	munkájára	igényes	hozzáállás;
•	együttműködési	képesség.

Előny lehet:
•	B	kategóriás	jogosítvány;
•	emelőgépkezelői	(híddaru),	targoncakezelői	jogosítvány;
•	hegesztési,	gépi	forgácsolási szakmai ismeretek.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A Depónia Nonprofit Kft. 
AUTÓSZERELŐ munkatársat keres.

 
Elvárás:

• szakirányú végzettség
• min. 5-10 év szakmai tapasztalat
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

  
Előny:

• hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság
• ív-lánghegesztő végzettség
• targoncavezetői érvényes engedély
• hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat 
• C kategóriás jogosítvány

 
Amit ajánlunk:

• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége

 
Szakmai önéletrajzokat 2017.10.31-ig várjuk 

a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

A Depónia Nonprofit Kft. 
JÁRMŰFENNTARTÁSI MÉRNÖK 

munkatársat keres az alábbi feltételekkel: 
 

Elvárás:
• Szakirányú felsőfokú végzettség /közlekedés gépészet/
• 7,5 tonna feletti  tehergépjárművek, munkagépek, és egyéb hidraulikus 

gépek javítása területén szerzett minimum 10 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek elméleti, és gyakorlati  ismerete

Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány   
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság

 Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
•  Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége

 
Szakmai önéletrajzokat 2017.10.31-ig várjuk 

a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.
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Dél-afrikai delegáció a városházán

A delegáció tagjai négy napot töltöttek Magyarországon. A vendégek a városházáról az Alba 
Innovárba mentek, ahol megismerték a digitális élményközpont működését, és a gyakorlatban 
is kipróbálták az eszközöket. 

A Dél-afrikai Köztársaságból érkezett delegáció 
a városházára. A vendégek azért utaztak hoz-
zánk, hogy ifjúsági stratégiai tapasztalatokat 
cseréljenek a városvezetőkkel.

A küldöttség többek között azért is 
érkezett városunkba, hogy megis-
merkedjenek Albával, a fehérvári 
kis robottal, és megtekintsék az 
Alba Innovár Digitális Élményköz-
pontot. Buti Manamela, a Dél-afri-
kai Köztársaság ifjúságpolitikáért 
felelős miniszterhelyettese és kísé-
rete kíváncsi volt a magyarországi 

Tisztújító ülését tartotta a Székesfehérvári 
Diáktanács kedden este a Városháza Díszter-
mében.

Hetedik alkalommal választott 
elnököt és elnökségi tagokat a 
testület. Az ülés első napirendi 
pontjaként a diáktanács egyhan-
gúlag támogatta Székesfehérvár 
pályázatát az Európa Kulturális 
Fővárosa címért, melynek révén 
Fehérvár a térség, sőt az ország 
kulturális, szellemi központjává 
válhat 2023-ban. 

Nagy Boglárka maradt az elnök

Az elnöki poszton ismét Nagy Boglárka

szabó petRaszűcs-MolnáR Diána ifjúságpolitikára, arra, hogy milyen 
intézkedésekkel segíti Magyaror-
szág a fiatalokat, valamint hogy 
miként kezeli a munkanélküliség 
problémáját. 
Az Alba Innovárban tett látogatás 
előtt a városházán Székesfehérvár 
polgármestere, Cser-Palkovics And-
rás fogadta a vendégeket, majd Mé-
száros Attila alpolgármester angol 
nyelven tartott előadást, melyben 
említést tett többek között a város 
iskoláiról, az Ybl-programról, de 
szó esett a hallgatói önkormány-
zat munkájáról és a duális képzés 
jelentőségéről is.
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Az ülésen részt vett a város polgár-
mestere is. Cser-Palkovics András 
megköszönte a diáktanács elmúlt 
évi munkáját, és arra buzdította a 
fiatalokat, hogy aktívan vegyenek 
részt a város életében. 
Elsőként az elnököt választották meg a 
diákok, majd az alelnökökre adhatták 
le a voksukat a tagok. A Székesfehér-
vári Diáktanács elnöke idén is Nagy 
Boglárka lett. Célja a hagyományos 
programok fejlesztése és a diákokkal 
való folyamatos kapcsolattartás, az 
érdekképviselet. Az elnök munkáját há-
rom alelnök, Magyaródi Anett, Vámosi 
Péter és Uley Olga segíti a tanév során.
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A fiatalok számára is példát mutat Szent László 

Medveczky Ádám vezényletével csodálatos koncerttel köszöntötték a reformáció emlékévét

VakLer Lajos

VakLer Lajos

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
átadták a Szent László-emlékévben meghirde-
tett képzőművészeti pályázat díjait.

Szent László királyunk trónra 
lépése 940., halála 825. évfordulójá-
nak alkalmából a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság országos Szent 
László-emlékévet hirdetett. A Szent 
László király köszöntése című 
képzőművészeti pályázaton felső 
tagozatos és középiskolás tanulók 
és felnőttek mérettek meg. A külön-
böző művészeti ágakban benyújtott 
alkotások – festmények, rajzok, fo-
tók, hímzések és kézműves munkák 
– a lovagkirályhoz kötődő korabeli 
történeteket és egyházi eseményeket 
örökítettek meg. 
Jakubek Tiborné, a házigazda Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Ház igazgatója kiemelten fontosnak 
tartja, hogy az emlékévben sikerült 
megszervezniük a pályázatot: „Szent 
László örökségét leginkább népdalaink-
ban és egyházi ábrázolásokban őriztük 
meg, és természetesen a hétköznapja-
inkban, családi és egyházi ünnepeink-
ben is megjelenik. A Székesfehérvári 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
az egyházmegyével, a Zágrábi Magyar 
Ady Endre Kultúrkörrel és Kisebbségi 
Tanáccsal karöltve hirdette meg a Szent 

A Vörösmarty Színházban az Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar Bach, Mendelssohn és Gárdonyi Zol-
tán műveivel köszöntötte a reformáció ötszázadik 
évfordulóját. A koncert karmestere a Kossuth-dí-
jas Medveczky Ádám volt. Az esten közremű-
ködött Bányi Júlia, Kneufel-Herdliczka Klára, 
Somogyi Balázs, Tarnai Dávid énekművészek, a 
Székesfehérvári Ökumenikus Kórus, a Várpalotai 
Bányászkórus és Szabó Balázs zenetörténész.

A koncert előtt az est dirigense, 
Medveczky Ádám megosztotta 
gondolatait a reformáció és a zene 
kapcsolatáról, a megújulás miszté-
riumáról, Bachról, Mendelssohnról 
és arról, mi mindent jelentenek 
ma köznapi létünkben Luther és 
Kálvin tanításai. 
Egyéb dolgok között, amivel az embe-
reket megörvendeztetik, a legelső, a 
leghasznosabb a zene. Fontos, hogy a 
lutheri gondolat mentén beszéljünk a 
zene és a hit kapcsolatáról.
Amióta a Jóisten megteremtette a 
világot, a zene és a hit kapcsolata 
az Atya létezésének megerősítése. 
Amikor az ember szóban nem tudja 
kifejezni Istent, akkor jön a zene. A 
zenének mindig elsődleges szerepe 
volt, akár Dávid király hárfájára, 
akár Pál apostol citerájára gondo-
lunk. Ezek a történetek a hit és a 
művészet kapcsolatáról szólnak. 
A hit, az ige ott kezdődik, amikor 
az ember már nem képes megma-
gyarázni valamit, a zene pedig ott, 
amikor a szó is elfogy.

Szent László öröksége

Zene alfától omegáig
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László király köszöntése című képzőmű-
vészeti pályázatot, mert úgy gondoltuk, 
így lehet leginkább megidézni és meg-
örökíteni azokat a történeteket, melyek 
Szent László királyunkról szólnak.”
Vargha Tamás honvédelmi minisz-
terhelyettes, Székesfehérvár or-
szággyűlési képviselője a díjátadón 
köszönetet mondott a pályázóknak, 
hogy itthon és Horvátországban is 
öregbítették a Szent László-kultuszt:

„Nagyon fontos, hogy magyarok és hor-
vátok együtt gondolkodunk Szent Lász-
ló példájáról, együtt ünnepeljük a király 
művét. Ezzel is tudatosul bennünk a 
magyar és a horvát történelem fényes 
időszaka, és az is, hogy a múlt ismerete 
nélkül nem építhetjük a jövőt.”
Mladen Andrlić, Horvátország bu-
dapesti nagykövete köszöntőjében 
a két nemzet közös örökségének 
ápolásáért mondott köszönetet 

a résztvevőknek és a pályázatért 
dolgozó szervezeteknek: „Amit Szent 
László örökül hagyott nekünk, nemzeti 
örökség, mind a magyar, mind a horvát 
népnek nagyon fontos. A szép és a jó, 
a kereszténység felé vezető út mindig 
is fontos volt a különböző kulturális 
értékek megőrzésében. Ez a nap ennek 
a missziónak a jegyében mutatja meg, 
milyen sokan vannak, akik velünk 
együtt hisznek ebben.”

A keresztyén világ, a reformáció hozta 
el az anyanyelv használatát, ami a 
zenében is megjelent.
Németországban kezdődött mind-
ez, ahol a latin liturgikus szöveget 
felváltotta a német nyelvű szöveg. 
Brahms csodálatos ötlete volt a 
Requiem megírása német nyelven, 
a Szentírás egyes passzusainak 

felhasználásával, a leglényegesebb 
gondolatokat kigyűjtve.
A hit és a remény illetve a zenei és 
a kulturális megújulás közé tehetünk 
egyenlőségjelet?
A hit és a remény valóban szerves ré-
sze a megújulásnak, hiszen más jellegű 
szertartásokat hozott, más nyelven, de 
ezt is a hit kell, hogy vezesse!

Brahmsról már esett szó, beszéljünk 
Bachról, a protestáns zene apostolá-
ról!
Bach egyedülálló, minden zene kez-
dete és vége. Beethoven csak annyit 
mondott, hogy a zene ősatyja. 
Rendkívül nehezen hagyja magát 
megközelíteni, de mégis belőle 
táplálkozunk.
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LászLó-Takács kriszTina

Prohászka egészen közelről

A kiállításon képet kapunk Prohászka karakteréről

Egy szolgálat, mely a szeretet törvényeire 
épít, egy hivatás, mely a felelősségvállalást 
tűzi zászlójára. Prohászka Ottokár életútját 
járhatjuk végig azon a kiállításon, melyet a 
napokban nyitottak meg újra az Egyházmegyei 
Múzeumban.

Nem az érdemek felsorolására, 
inkább a személyes, bensőséges 
kapcsolat létrehozására törekedett 
Smohay András munkatársaival, 
amikor felújították a Prohászka 
Ottokár életútjáról szóló kiállítást. 
Püspök az emberért – ezt a címet 
viseli a néhány teremben elhelye-
zett gyűjtemény. Képet kapunk a 
század eleji Fehérvárról, betekint-
hetünk a püspök dolgozószobájá-
ba, naplójába, sőt gondolataiba, 
jellemébe és hitébe is. Olyan 
történelmi séta ez, amit nem lehet 
rohamléptekben végigjárni, s ha 
nem is kell hozzá a püspök földi 
pályájának hatvankilenc éve, érde-
mes egy kicsit elidőzni Prohászka 
társaságában a huszadik század 
első évtizedeiben. 
Hogy ki mit lát fontosnak ebből az 
életútból, az szubjektív, a falakon 
látható idézetek között egyet mégis 
kiragadnék: „Higgyétek el, csupán 
kényszerből viselem ezeket a drága, 
aranyos ruhadarabokat. Ha tehet-
ném, szeretnék köztetek állni, s akár 
kapával a kezemben veletek együtt 
dolgozni!” – mondta Prohászka 
Ottokár 1906-os székfoglaló beszé-
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A tavasszal induló felújítás tervei és a kálváriáról készült fotósorozat várja most a zarándok- 
udvarba érkezőket 

„Közös felelősségünk a hit megtartása!” – 
mondta Soltész Miklós államtitkár

stettleR zsuzsanna

Kétszázhetvenöt esztendeje szentelték fel a 
bodajki kegytemplomot. Az évforduló alkalmá-
ból vasárnap ünnepi szentmisét tartottak. Ezt 
tervbemutató követte, hiszen a jelenleg is folyó 
belső restaurálás mellett állami támogatással 
a zarándokudvarban is nagyszabású felújítási 
munkálatok kezdődnek.

Megújul a bodajki zarándokhely
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Hazánk egyik legősibb Szűz Má-
ria-kegyhelye Bodajk, ahol az első 
kápolnát Szent István emeltette. 
A Fő tér mellett álló kegytemplo-
mot kétszázhetvenöt esztendeje 
szentelték fel. Vasárnap Spányi 
Antal megyés püspök celebrált 
ünnepi szentmisét ennek emlé-
kére. Ahogy a misén is látható 

volt, a kegytemplom belső barokk 
bútorzatának restaurálása már 
javában folyik, de hamarosan 
visszakerül helyére az oltár, a 
szószék, a faragott oltárrács, 
miközben megkezdik az orgona 
felújítását is.
A misét tervismertető követte, 
hiszen megújul a zarándokudvar 
és a szent kút is, egy még nyitot-
tabb közösségi tér alakul majd 
ki. Mindez ötszázmillió forintos 
kormányzati támogatással valósul 
meg a bodajki Segítő Szűz Mária 
Kegyhelyen, de a fejlesztésekhez 
uniós források bevonásával a vá-
ros önkormányzata is hozzájárul. 
A kegyhely fejlesztése és hang-
súlyozása egyre fontosabbá válik 
– derült ki Soltész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civiltársadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár 
ünnepi beszédéből. Elmondta: 
olyan erőtérben mozog Európa, 
melyben a kereszténység háttér-
be szorul. Nemcsak az egyházi 
vezetőknek és a kormánynak 
van felelőssége abban, hogy a 
hit megmaradjon, hanem min-
den egyes embernek kell hittel 
és imádsággal, odafigyeléssel és 
egymást segítve keresni a megol-
dást. Ennek a gyümölcse nem egy 
elveszett ország, hanem egy erős 
nemzet lesz.

A kegyhely kiszolgálóépületei és a 
szakrális közösségi tér várhatóan 
2019 tavaszára újulnak meg.

dében. Prohászka a huszadik század 
hajnalán élt, mégis mintha az akkori 
társadalmi problémák ma is ugyan-
úgy kihívás elé állítanák az embert. 
„Nagyon érdekes az, amit a Szentírás 
bölcsességirodalmában olvasunk: nincs 
új a nap alatt. Ez tényleg így van: az 

emberiség mindig ugyanazokkal a 
problémákkal szembesül, még akkor 
is, ha esetleg ugyanazt másképpen 
fogalmazzuk meg ma, mint a történe-
lem korábbi korszakaiban.” – mondta 
Spányi Antal. 
A megyés püspök szerint Prohász-

kának egy hozzánk hasonló korban 
kellett a maga küzdelmeit megvív-
ni, és a maga szellemi-lelki fegy-
verzetével szolgálni ezt a nemzetet: 
„Ebben a munkában nemcsak előttünk 
jár, hanem példát is ad. Nem azokra a 
beállításokra kell gondolni, melyeket 
szélsőséges módon próbálnak életéből 
pellengérre állítani, hanem az egész 
életművet kell nézni! Látni kell egy 
kivételes adottságú ember folyamatos 
fejlődését: azt, hogy honnan hova jutott 
el, milyen távlatai vannak. Ha tudunk 
élni a távlatainkkal, akkor tudunk 
igazán önmagunkká válni, kiteljesed-
ni! Ő is így teljesedett ki a halálára, 
mint ahogy megérik az ember az élete 
végére.”  
Jövőre ünnepeljük Prohászka Ot-
tokár születésének százhatvanadik 
évfordulóját, amire már most több 
programot tervez az egyházmegye: 
szeretnének egy nyitrai zarándok-
lattal emlékezni a püspökre, több 
konferenciát tartanak szellemi-lelki 
hagyatékának hangsúlyozásával. 
Minden program központjába az 
imádsággal élő és a meggyőződés-
sel embertársai mellett álló, szinte 
esztelenségig segítő Prohászka áll. 
Szeretnék, hogy a városhatárokon 
át a társadalom minél szélesebb 
rétegéhez eljusson az ország 
püspökének szellemi hagyatéka. 
A magyar történelemben ugyanis 
kevés olyan tiszta és teljes életpálya 
van, mint az övé, egyházon belül 
csupán Pázmány Péter jelentőségét 
tudják hozzá hasonlítani.
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Értelem vagy érzelem?

Pécsi Rita neveléskutató fehérvári előadássorozatát a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartja

LászLó-Takács kriszTina

Aki már végighallgatott legalább egy előadást 
Pécsi Rita neveléskutatóval, az talán tudja, 
milyen hinni a lehetetlenben. Sőt azt is megér-
ti, hogy valójában kevés olyan dolog van, ami 
nem lehetséges. Pedig a neveléskutató nem a 
hitre, hanem a tényekre épít. Arra ad muníciót, 
hogy érdemes élethosszig növelni másokban és 
önmagunkban is a jó képességeket. A szakértő 
szerint a sikeres élet kulcsa az érzelmi intel-
ligencia fejlesztése és a helyes önbecsülés. 
Hibázni pedig lehet!

Mindig telt ház van az előadásain. Ho-
gyan látja: az emberek ennyire éhezik a 
szellemi és lelki muníciót?
A probléma az, hogy nincsenek 
hidak az élet és a tudomány között. 
Nagyon sok kutatás létezik, egyre 
többet tudunk, mégis mintha ezek 
a tudományágak elszigetelődtek 
volna a gyakorlati valóságtól. 
Például kimondja a tudomány, 
hogy a szorongás minden tanulási 
funkciót gátol, ebből vizsgázunk, 
szigorlatozunk, miközben gyakorló 
pedagógusként szinte észrevétle-
nül, automatikusan beleépítjük a 
gyermekbe a szorongást például 
egy ilyen mondattal: „Figyelj, fiam, 
mert ez benne lesz majd az érett-
ségiben is, és ha ezt nem tudod, 
óriási baj lesz!”  Nagyon nagy az 
éhség az iránt, hogy ki mutat vala-
mi olyan irányt, amire szakmailag 
lehet támaszkodni, és már holnap 
használni is lehet. Ez nem recept, 
hanem szemléletmód, iránymuta-
tás, hogy merre induljak el, amikor 
jön a probléma.
Vajon jól tud-e nevelni egy olyan szülő, 
aki maga is hibásan lett nevelve, és 
felnőttként is gyermekkori sebeket 
hordoz?
Sok ilyen ember van, aki elő-  
adás közben döbben rá, hogy ezt 
vagy azt rosszul kapta meg, rossz 
mintákkal rendelkezik. Akkor tud 
jól nevelni, ha ráismer a hibára, és 
ő maga is elkezd másként működ-
ni. Minden nevelés önnevelés is 
egyben.
Ez adhat reményt is?
Mindenképpen. Felismeri az 
ember, hogy bár ő nem kapta meg, 
de attól még képes lehet rá, hogy 
változtasson, és ő maga már jól 
adja át a gyermekének. Ha azonban 
most sem kap választ a problé-
máira, miközben látja, érzi, hogy 
nem egészen jól nevel, akkor baj 
van. Azzal sem lehet áltatni, hogy 
én most adok neked egy receptet 
a Sárihoz, ami péntekre jó lesz, 
de egy szemléletet lehet adni – ez 
a nevelés benne. Vannak, akik jó 
szemlélettel rendelkeznek, mert 
volt olyan nevelőjük, akinek szem-
léletéből táplálkozhattak. Ők eze-
ken az előadásokon megerősödnek. 
Ez is nagyon jó és fontos, hiszen 
könnyen elbizonytalanodhatunk.
Az ember tapasztal, változik, miköz-
ben megpróbál legjobb tudása szerint 
nevelni. Ebben benne van a hibázás 
lehetősége is.
A nevelésben az a nagyszerű, hogy 
egy-egy dolgot nem egyszer s min-
denkorra teszel. Ha ma elrontottad, 
holnap még csinálhatod jobban, 
holnapután meg még jobban. 
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Felnőtt gyermekeknél is megvan 
a korrekció lehetősége. Az érzel-
mi intelligencia ugyanis annyira 
képlékeny rendszer, hogy nagyon 
jól nevelhető. Ha rossz mintákat 
kaptál, akkor is újraírható.
Azt gondolná az ember, hogy az érzel-
mi intelligencia egy velünk született, 
öröklött adottság.
Éppen ellenkezőleg: míg az IQ, 
vagyis az értelmi képesség adott-

ság, addig az érzelmi intelligenci-
ánkat a környezet írja. Szinte nulla 
érzelmi intelligenciával születünk, 
és mi építjük fel magunkban a 
különböző élettani hatások segít-
ségével. A jó hír az, hogy egész 
életünkön át építhető ez a pálya, 
nem áll le hétévesen vagy tizen- 
nyolc évesen.
Miben mutatkozik meg, ha valakinek 
alacsony az érzelmi intelligenciája?
Sok összetevője van: például 
kitartás, humor, játékosság, 
empátia, együttműködés, szociá-
lis készségek, vezetői készségek, 
alkalmazkodás, érzelmek átélése, 
egyáltalán az, hogy valaki tud-e 
örülni, sírni, megrendülni – ezek 
hiánya mind árulkodó jel lehet. 
Az érzelmi intelligenciát azonban 
nem lehet megértéssel fejleszteni, 
ebben az esetben a tapasztalat, 
az élmény és az azonosulás kap 
óriási szerepet. Ezért olyan fontos 
a nevelésben a játék, a művészet, 
minden olyan tevékenység, mely 
érzelmek átéléséhez kötődik. Ezek 
az érzelmi élmények elraktározód-
nak, és krízishelyzetben képesek 
működésbe jönni. Vagyis nem azt 
használod krízis helyzetben, amit 
megértettél, megtanultál, hanem 
amit sokszor átéltél.
Érdekes gondolat hangzott el az előadá-
sában: az önbecsülés fontosabb, mint 

az intelligencia vagy a tehetség. Ezek 
szerint valójában az önbecsülés visz 
előre, ez a siker kulcsa?
Például hatalmas IQ-d van, de 
nincs önbecsülésed, ezért meg 
sem mersz szólalni, el sem mersz 
indulni, meg sem próbálod. Azt 
gondolod, hogy semmit nem érsz, 
kisebbrendűségi érzésed lesz, 
másokat irigyelsz majd, tehát hiába 
hatalmas az intelligenciahányado-

sod, pocsékba megy. Vagy például 
ha tehetséges vagy, de nincs önbe-
csülésed, semmire nem mész vele. 
A torz önbecsülés is ugyanilyen 
veszélyes: ha túlbecsülöd magad, 
nem tudsz fejlődni, mert nem fogsz 
tanulni.
Ön keresztény emberként él, hisz 
Istenben. Mit gondol, a pedagógiában 
számít ez? Van értelme keresztény 
pedagógiáról beszélni?
Az a jó pedagógia, amelyik az 
életről szól. A mottómmá vált 
Josef Kentenich gondolata – aki 
egyébként egy nagyon életképes 
keresztény pedagógia képviselője: 
a nevelés az élet szolgálata. Az 
életé, amelyik nem elméleteket 
erőltet rád, és bezár egy skatulyá-
ba, hanem elsősorban abból indul 
ki, hogy mi van benned. Ebben 
a hitem csak segít, mert azáltal, 
hogy ez a hit a teremtésről, így a 
Teremtőről is szól, még mélyebben 
az életre fókuszál. Akinek nincsen 
személyes istenképe, az is támasz-
kodik valami nagyobbra: az univer-
zumra, a természet teremtő erejére, 
a kollektív tudattalanra, és még so-
rolhatnám. Számomra nagyon nagy 
segítség, hogy személyes istenre 
tudok hagyatkozni, és vele tudok 
„összefogódzni” a nevelésben is. 
Ez nagyon sok szempontból még 
egy plusz erő. Ugyanakkor sem-

miképpen sem korlátozó, hiszen 
ahogy keresztény közösségekben, 
úgy nem kifejezetten keresztény 
közösségekben is tartok előadást, 
vezetőképzőkben, védőnőknek, 
állami iskolákban, tehát számtalan 
világnézettől független helyen meg-
fordulok. Azt tapasztalom, hogy 
óriási mértékű rácsodálkozást, 
motivációt jelent az, hogy azok a 
tények, amelyeket felsorakozta-

tok, mind az ő életükről szólnak! 
Elképzelhető például, hogy az 
általam „fővállalkozónak” nevezett 
Gondviselő valaki számára nem 
Istent jelenti, ettől még igazak azok 
a törvények, melyekre az előadá-
somban építek. Nem véleményről, 
nem filozófiáról beszélek, hanem 
az élet olyan törvényszerűségeiről, 
melyekre bárki tud építeni.
Ilyen törvény az is, hogy a szeretettel-
jes, önzetlen viselkedésnek egészségvé-
dő szerepe van?
Fontos tudni, hogy például a hála 
kimondásának jótékony hatása a 
hormonszintben mérhető, ráadásul 
olyan „jutalomhormonok” szaba-
dulnak fel ekkor, melyeknek jóté-
kony hatása van a szervezetünkre. 
Én erre azt mondom, hogy kö-
szönöm a Teremtőnek, hogy ilyen 
csodálatosan megteremti azt, amire 
amúgy is szükségem van, amire a 
kapcsolódásainknak szüksége van. 
Ha valaki semmit nem tud Istenről, 
de azt tudja, hogy meg kell köszön-
ni a másiknak azt, amit kap, benne 
is ugyanolyan jól működik ez 
mechanizmus, és jó érzéssel fogja 
eltölteni a köszönet kinyilvánítása. 
Mindegy, hogy az ember honnan 
közelíti meg a tényeket, a lényeg, 
hogy oda érjünk, ahol növekedést, 
az élet egészséges kibontakozását 
találjuk meg!
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Horoszkóp
október 12. – október 18.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban érdemes lenne figyelnie és lehetőség 
szerint meg is fogadnia környezete tanácsát, főleg, 
ha úgy tűnik, hogy le akarják valamiről beszélni. 
Lehet, hogy ők jobban ismernek vagy látnak valamit, 
mint Ön. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egyre több lesz a munkája, aminek valahol örül, mert lega-
lább kevesebb ideje lesz gondolkodni. Bár élvezi a pörgést, 
de hamar elfárad, és emiatt lesz ingerlékeny és feszült. Igaz 
lehet Önre, hogy manapság semmi sem jó Önnek, és emiatt 
a munkahelyén is hajlamosabb türelmetlenkedni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Összekeveri a munkahelyét a baráti társaságával 
vagy éppen az élvezetekkel. Túl laza, barátságos és 
lezser lehet főnökével, kollégáival és az ügyfelekkel 
is, ami akár rosszul is elsülhet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Több tekintetben is azt érezheti, hogy eltévedt, 
legalábbis elbizonytalanodott. Nem tudja, mihez 
kellene kezdenie, és kivételesen egymaga szeretne 
rájönni a válaszokra, nem mindig csak mások 
segítségével.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Az első akadály, nehézség elég ahhoz, hogy meggondolja 
magát, és arra a döntésre jusson, hogy mégsem arra a 
bizonyos dologra van szüksége. Csakhogy így valójában 
nagyot téved, mert nem véletlenül választotta azt, amit. 
Jobban kellene bíznia magában, és kitartania!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban erőt vehet magán a rosszkedv és 
a depresszió, aminek következtében nagyon is 
sötéten kezdi látni a világot és a helyzetét, pedig 
nincs rá oka. Talán az időjárás vagy valami más 
befolyásolja, aminek okán azt érezheti, hogy nem 
tart sehol. 

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

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

Gólyabál és zongorakoncert 
Programok október 13-tól 22-ig

szabó petRa

A Barátság mozi műsora

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

22020202020202020200171717171717171111111115445454545454545454466666666666 20171546

É É Á
PPPPRODUPRODUPPRODPRODUPRODURODUODUOD CERCER:CER:CER:CER:C VONAVONAVONAVONAVONA ONA ONAONAON TTIBORTIBORTIBORTIBORTIBORTIBORIBORIBORB RENDRENRENDRENDRENDRENDENDND ŐŐŐEZŐ:EZŐEZŐ:EZŐ:EZŐ: EZEE POZSGPOZSGPOZSGPOZSGPOZSGPOZSGOZSGOZSGOZSGAI ZAI ZSAI ZSAI ZSAI ZSAI ZSAI ZSAI ZSAI ZSOLT -OLT -TOLT OLT OLT OLTOLOLOL ROMÁROMÁROMÁROMÁROMÁROMÁROMÁOMÁOMÁN SÁNÁN SÁN SÁNN SÁN SÁNN SÁNN SÁNN SÁNN SÁNNDORRDORDORDORDORDORDORDOR ZENZENEZENEZENEZENENENENEI REENI RENI RENI RENI RENENEN ŐŐŐDEZŐŐŐDEZŐ:DEZŐ:DEZŐ:DEZŐ:DEDEDE  GÖGÖMÖRGÖMÖRGÖMÖRGÖMÖRGÖMÖRGÖMÖRÖMÖRÖMÖRY ZSOY ZSOY ZSOY ZSOY ZSOY ZSOY ZSOY ZSOLTTLTLTLTLTLLPRODUCER: VONA TIBOR RENDEZŐ: POZSGAI ZSOLT - ROMÁN SÁNDOR ZENEI RENDEZŐ: GÖMÖRY ZSOLT 

Október 13.
A nevettetés filozófija
18 óra, Művészetek Háza
Bagdy Emőke előadása. Téma: a derű, a humor, a 
nevetés és nevettetés pszichológiája.

A Nyughatatlan Székesfehérváron
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Október 14.
Kerékpáros szüreti mustra
9 óra, Petőfi park
A Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és 
Térsége Területi Szervezete színes programokkal 
tűzdelt szüreti felvonulásra várja az érdeklődőket. 
A 26 km-es biciklis túra végállomása Iszkaszent-
györgyön lesz a kastélyudvarban, ahol az 1601. 
évi sárréti ütközet emléknapja és szüreti mulatság 
lesz. Regisztrálni lehet az esemény facebook-ol-
dalán. További információ: szekesfehervar@
kerekparosklub.hu.

KreAlba
10 óra, Menta Cafe & Lounge
Vásár, társas összejövetel, ahol egyedibb, kicsit 
„dizájnosabb” termékek kerülnek eladásra.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Ezúttal dísztököket varrhatnak a résztvevők. A 
szervezők kérik, hogy aki tud, hozzon magával 
varrógépet a gyorsabb munkavégzés kedvéért. 
Érdemes felhasználni a régi, már nem hordott 
szövetnadrágokat és szoknyákat, melyek nagyon 
alkalmasak alapanyagnak.

Aktív mama – aktív baba
11 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Témák: mozgásszervi elváltozások a várandósság 
alatt, a kismamatorna jelentősége, egyéb végezhe-
tő mozgásformák (jóga, pilates, intim torna), he-
lyes táplálkozás. Ezen kívül lesz kismamatorna is.

Festők utcája
14 óra, Ady Bár és Galéria
Képző- és iparművészeti alkotások vására közvet-
lenül az alkotótól.

Október 15.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék, mese-
könyv, babakocsi, járóka cserélhet gazdát.

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Megtanulható, hogy lehet természetes, káros ada-
lékoktól mentes alapanyagokból, a bőrünknek és 
az ízlésünknek megfelelő krémeket, kozmetiku-
mokat készíteni. Az érdeklődők megismerkedhet-
nek a szappankészítéssel is.

Papucsszaggató királykisasszonyok – Bajusz mesék
11 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész 
kiállítása
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megnyitja: Gergely Mariann művészettörténész. 
Közreműködnek a Hermann László Zeneiskola 
növendékei. Megtekinthető: 2018. január 14-ig.

Október 16.
Alba Regia Felsőoktatási Expó
13 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A középiskolás diákok és szüleik a Székesfe-
hérváron elérhető egyetemi képzésekről, azon 
belül is hangsúlyosan a duális képzés nyújtotta 
lehetőségekről kaphatnak tájékoztatást.

Cey-Bert Róbert Gyula Magyar-török trilógiájá-
nak bemutatója
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Nincs más út, csak a szabadság – a Bocskay–Beth-
len-szabadságharc török szövetséggel című kötet 
bemutatója.

Október 17.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Ajándéktárgyak hajtogatása textilből és papírból.

Őszi hangulat a lakásban
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes, a Fehérvári Kézmű-
vesek Egyesülete tagjának munkáiból.

Múzeumi szakkör gyerekeknek
17 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
A foglalkozásra jelentkezni lehet a jelentkezes.
muzeum@szfvar.katolikus.hu e-mail-címen vagy 
Kis Emőke Hajnalka múzeumpedagógusnál a 30 
321 7972-es számon.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Géczy Gábor A vidék jövője című előadása.

Október 18.
Viktória est
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ

Csábítás
Október 16. 20.30
Feliratos amerikai dráma.

Kedi – Isztambul macskái
Október 13., 14. és 20. 18 óra
Feliratos török-amerikai dokumen-
tumfilm.

Teljesen idegenek
Október 13. 20 óra
Olasz vígjáték.

Óriásláb fia
Október 14. 16 óra
Magyarul beszélő belga-francia csalá-
di animációs film.

Kingsman: Az aranykör
Október 14. 20 óra, október 16. és 21. 
18 óra
Magyarul beszélő angol-amerikai 
akció-vígjáték.

Aurora Borealis – Északi fény
Október 15. 17 óra, október 17. 20 óra
Magyar dráma.

Kincsem
Október 17. 18 óra, október 24. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Az igazi törődés
Október 19. 18 óra, október 20. 20 
óra
Feliratos norvég-holland-dán-kolum-
biai dráma.

Tulipánláz
Október 19. 20 óra, október 21. 20.30
Magyarul beszélő angol-amerikai 
romantikus dráma.

Egy kupac kufli
Október 21. 16 óra
Magyarul beszélő családi animációs 
film.
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Idén is lesz ifiFESZT

A középiskolások őszi szünetét a IV. ifiFESZT ve-
zeti be a szünet előtti utolsó tanítási nap esté-
jén, október 27-én, pénteken 18 órától. A zenei 
esemény helyszíne a Petőfi Kultúrtanszék. Az 
ifiFESZT keretében rendezik meg a középiskolai 
zenekarok versenyét, mely az Arany Dobverő 
díjért zajlik. A középiskolások produkcióit 
sztárvendégek előadásai és izgalmas kísérő-
programok is színesítik. A zenekarok versenye 
18 órakor kezdődik, 19 órától a stand-up 
comedy közkedvelt képviselője, Felméri Péter 
szórakoztatja a közönséget. 20 órától a Lóci 
játszik ad koncertet, 21 órától pedig DJ Embryo 
pörgeti a lemezeket. Menet közben társas-, szi-
tuációs és szerepjátékok, Xbox közösségi táncos 
program valamint pályaválasztási tanácsadás 
részesei lehetnek a fiatalok.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Épp csak túl vannak egy nehéz időszakon, és már 
kezdődik is az újabb hullámvölgy. Bármennyire is 
szeretne, nem menekülhet a nehézségek elől, és az 
sem bizonyulna jó választásnak, ha mással próbál-
ná meg megoldatni őket.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy kis gyengélkedéssel kezdheti a hetét, esetleg 
aprócska meghűléssel kell számolnia. Szerencsére nem 
olyan, ami teljesen levenné a lábáról, csak egy kicsit 
fogja vissza a mindennapokban. Nem is baj, ha most 
lelassul, és nem rohan. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon jó kis hét vár a szinglikre, nem lesz hiány 
flörtből és kalandokból. Önbizalma a maximumon 
van, úgy érzi, bárkit képes meghódítani. Most nem is 
vágyik igazán szerelemre, beéri azzal, hogy válogat, 
és élvezi, ahogy a másik nem körbedongja.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Úgy érezheti, hogy elkelne egy kis frissítés szexuális téren, 
mert együttléteik elkezdtek túlságosan megszokottá válni. 
Hogyha így érzi, akkor mindenképpen tegyen ellene és 
avassa be partnerét is. Nemcsak a nemi életükön, hanem 
a párkapcsolatukon is sokat dobna a kísérletezgetés.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy régi barátjával ismét összehozza a sors, és az sem 
kizárt, hogy mindez a véletlen műve. Bár elsősorban 
a régi barátság felmelegítése a cél, de időközben az 
is kiderülhet, hogy akár közös munkakapcsolatuk, 
üzletük is lehetne. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Többre vágyik a munkájában, de tudja jól, hogy a jelen-
legi helyén nem kaphat többet annál, mint amit jelenleg 
kínálnak, és nemcsak a pénzről, hanem főleg az ambíci-
ókról van szó. Ezért is kezd el új lehetőségek után nézni, 
vagy azon gondolkodni, hogy saját vállalkozásba kezd.
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Székesfehérvári
felsőoktatási

2017. október 18.
KAPUNYITÁS: 20:00

HOTEL MAGYAR KIRÁLY (FO UTCA 10.)

Belépés  csak
18  éven  felülieknek

INTIM TORNA ILLEGÁL
PIXA  FUNTHOMAS BAND
TOMBOLA  BÁLKIRÁLY- ÉS BÁLKIRÁLYNŐ-VÁLASZTÁS

WWW.FEHERVARIPROGRAM.HU

`̀

DRESSCODE:
  koktélruha
 Öltöny

BELÉPO: ELOVÉTELBEN 1000 FT, A HELYSZÍNEN 1500 FT

JEGYELOVÉTEL OKTÓBER 17-IG A HÖK KÉPVISELOKNÉL,
A MUVÉSZETEK HÁZA PORTÁJÁN  (III. BÉLA KIRÁLY TÉR 1.)
ÉS A HOTEL MAGYAR KIRÁLY RECEPCIÓJÁN (FO U. 10.) www.szekesfehervar.hu

`̀`̀

`̀ `̀

`̀
`̀

Székesfehérvári felsőoktatási gólyabál

Október 18. 20 óra, Hotel Magyar Király
A város felsőoktatási intézményeibe járó diákok találkozhatnak egymással, és a 
báli hagyományok szerint szórakozhatnak. Lesz bálkirály- és bálkirálynő-választás, 
greenboxos fotósarok és tombola, emellett a szervezők italakciókkal és szendvics-
bárral is készülnek az eseményre. A jegyértékesítés október 4-én, szerdán indul a 
HÖK-képviselőknél, a Művészetek Háza portáján és a Hotel Magyar Király recepció-
ján.
Program:
20 óra: Kapunyitás
21 óra: Megnyitó
21.25: Laguna KTSE nyitótánc
21.30: Funthomas Band
22.30: Bálkirálynő- és bálkirály-jelöltek bemutatkozása
23 óra Intim Torna Illegál
00.30: Bálkirálynő és bálkirály koronázása, tombola
00.45: Pixa

Mits Márton világhírű slágereket ad elő szaxo-
fonon.

Archaeobotanikai érdekességek itthonról
17 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Kenéz Árpád archaeobotanikus előadása.

Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok 
kajakozó élménybeszámolója
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasó-

terme
A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és 
kilencszeres Európa-bajnok kajakozóval Róth 
Tamás fotóriporter beszélget.

Október 19.
A zongorista
18 óra, Hotel Magyar Király kupolaterme
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész és 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában 

Mozart A-dúr és B-dúr zongoraversenye hangzik 
el.

Október 20.
A megreformált zene
15 óra, Szent István Király Múzeum
Grabarits Ágnes bibliagyűjtő előadása A reformá-
ció és a Biblia című kiállításhoz kapcsolódóan. A 
belépés ingyenes.

Kötetbemutatók
17 óra, Hotel Magyar Király, Szent István-terem
Az első 300 év Magyarországon és Európában, A 
Domonkos rend a középkorban és a Hercegek és 
hercegségek a középkori Magyarországon című 
kötetek bemutatója.

Varró Dániel: Mi lett hova?
18 óra, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei 
Levéltára
Könyvbemutató

Október 21.
Német nemzetiségi kulturális est és szüreti bál
18 óra, Volán Étterem
Zenél a Schütz Kapelle, fellépnek a Felsővá-
rosi Általános Iskola tanulói, az Edelweiss 
Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület 
senior tánccsoportja és a Vértesacsai Német 
Nemzetiségi Tánccsoport. Jegyinformáció 
és érdeklődés: 20 549 1506, szekesfehervari.
nemetok@gmail.com.

Izinger Anna: Vighék
18 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Könyvbemutató.

Október 22.
Süni és a csodaszaxofon
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.



A Vörösmarty Rádió műsora október 14-től 20-ig
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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

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: Bóna Éva

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

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40 Hibák a nappali 
elrendezésében. Vendég: 
Rendes Gabriella

09:10 Hogyan segíthet nekünk 
a grafológia? Vendég: 
Papp Zsuzsanna

10:10 Szezonális vegán ételek 
sütőtökből, gesztenyéből. 
Vendég: Pozsonyi Zsuzsi

11:10 Lagzis menü – 
ételallergiával. 
Vendég: Antal Vali

12:10 Ismét patikus inas 
szakkörök a Szent István 
Király Múzeumban. 
Vendég: Gyalus Boglárka

13:00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

14:30 Elsősegély percek. 
Vendég: Takács József

17:10 Filmkocka 
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: 
Sasvári Csilla

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

09:10 Természetesen 
egészségesen -  életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Fejér Megye vadász 
történelme. Vendég: 
Szabó Imre

12:10 Dicsértessék a 
Jézus Krisztus – 
Katolikus műsor

13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető: 

Cseke András
 Érdekességek, 

aktualitások
14:10 Miből lesz a 

lemezlovas(nő). Vendég: 
Tóth Bogi (Dorothy T)

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
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: Bóna Éva
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
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

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: Ficsóri Erika

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 
Palkó Zsuzsanna

 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: Ficsóri Erika

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

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
17:30 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 
Mits Márton

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: Bóna Éva
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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 Zsuzsanna 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: 
Cseke András

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora október 14-től 20-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. 10. 14. 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 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	2.	rész

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ábrahám Zoltán

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Horgos Tamás

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szalai	Nikolett
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Drahos	Béla
15:15	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Korik	Péter
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
19:50	 Közéleti	és	Kulturális	

Szalon	–	ismétlés	
	 Műsorvezető:	Benkő	

Andrea.	Vendégek:	Altorjai	
András	és	Drahos	Béla

20:50	 Vissza	Sherwoodba	
11-12. rész - kanadai 
sci-fi	sorozat	(12)

21:40	 Tudományos	Esték	
sorozat	2.	rész	–	Tarbay	
J.	Gábor:	Kincsleletek	
a	késő	bronzkorból	

22:05 Híradó – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

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

10:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Korik	Péter

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	2.	rész

11:40	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ábrahám Zoltán

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

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Horgos Tamás

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.		

Vendég:	Altorjai	András
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Eszter	hagyatéka	–	

magyar	filmdráma	(12)
21:20	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel	
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	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:30	 Fehérvár	AV19	–	Innsbruck	
jégkorong-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Altorjai András

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	3.	rész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 ZTE	–	Alba	Fehérvár	
kosárlabda-mérkőzés	
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

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	3.	rész

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

Viktória.	Vendég:	
George Kegl

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Seuso	kedd	–	a	Seuso-
rejtélyek	nyomában	5.	rész

21:30	 VII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	
házi gálája

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:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
George Kegl

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

Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 A	DOKTOR	6.	rész	–	az	
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40	 VII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	
ünnepi	gálája

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:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hankusz	Kálmán

18:30	 A	DOKTOR	6.	rész	–	ism.	
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Debrecen	–	Alba	Fehérvár	
KC	kézilabda-mérkőzés	
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 
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	
Megyei	Jogú	Város	
közmeghallgatásáról

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:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hankusz	Kálmán

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

Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter és Mészáros Zalán

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
–	benne:	Híradó,	
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 A	határon	túli	irodalom	
napjai 2017

21:25	 Tudományos	Esték	sorozat	
3. rész – Káli Csaba: 
Az ötvenes évek és a 
zalai	megyeszékhely

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 16. 20:15 ZTE – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
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Múlt héten lapunk cikkeivel kapcsolatos kérdésekre vártuk kedves olvasóink válaszát. Szeptem-
ber utolsó két napjában rendezték a székesfehérvári Csónakázó-tónál az immár hagyományosnak 
mondható Sárkányhajó-fesztivált. Arra voltunk kíváncsiak, hányadik ilyen jellegű fesztivál volt az 
idei városunkban. A helyes válasz: tizenkettedik.
Múlt héten szintén lapunkban olvashattak egy interjút azzal a hölggyel, aki a Fejér megyei kastélyok-
ról szóló sorozatunk szerzője. Második megfejtésünkből kiderült, hogy hívják őt: Séllei Erzsébet.
Harmadik feladványunk megfejtése pedig egy, a közelmúltban bemutatott, kosárlabdával kapcso-
latos könyv címe. A kötet szerzői Posch Ede, Somos Ákos és lapunk munkatársa, Somos Zoltán. A 
helyes megfejtés: Albacsávók. 

Mostani rejtvényünk első megfejtése a Pécsi Ritával készült interjúnkban található. Mi a 
mottója az országszerte ismert és elismert neveléskutatónak?  
Egy megújult kiállításra invitáljuk önöket egyházi rovatunkban. A huszadik század egyik 
legnagyobb reformpüspökéről, Prohászka Ottokárról tudhatnak meg többet, ha ellátogat-
nak az Egyházmegyei Múzeumba. Mi a kiállítás címe? A helyes válasz a második megfejtés-
ben van.
Messziről érkezett delegáció Fehérvárra, hogy megismerjék az Alba Innovár fejlesztéseit, 
oktatóprogramját. Melyik országból jöttek az érdeklődők? Ha megfejti a harmadik felad-
ványt, a helyes válasz is meglesz!



18 2017. október 12.FehérVár utazÁs

Fo
tó

k:
 B

ar
na

 B
él

a

Próbáljon meg lazítani!
Mert Hévízen még ősszel sem áll meg az élet...
Mert kell egy kis őszi szünet, időnként Mindenkinek...
A páratlan élményt nyújtó kisvárosunk hangulatos, színes 
programokkal várja kedves vendégeit.

Most akár 20% kedvezményt biztosítunk online foglalás esetén!

9 900 Ft-tól / fő / éj
Min. 2 éj foglalása esetén, 2017.10.23 - 11.05. között érvényes!  
A szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Az árak az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák. (500 Ft / fő / éj)

Ha Hévíz, akkor Hunguest Hotels! 

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

HURRA! 
,

ITT AZ ŐOSZI SZUNET!
,, ..

baRna béla

Aki Észak-Magyarországra vetődik „vártűzné-
zőbe”, annak nem kell csalódnia: hazánkban 
itt található a legtöbb vár, s talán a legszebbek 
is. Az alábbiakban álljon tehát itt tíz nagyon 
jó úti cél! 

1. Hollókő 
Északi vártúránkat érdemes Nógrád 
megyében kezdeni, melyre jobban 
illene a régi név, a vármegye: tény-
leg annyi vára van. Az egyik leg-
szebb talán a világörökség részévé 
nyilvánított, gyönyörű hollókői vár, 
amit még a XII. században a Kacsics 
nemzetség építtetett. A legenda 
szerint a vár építtetőjének, Kacsics 
Andrásnak egyszer más menyecs-
kéjére fájdult meg a foga, elrabolt 
egy szépasszonyt, és idehozta. Az 
asszonynak boszorkány volt a daj-
kája, aki az ördöggel szövetkezett, s 
az ördögifjak hollókká változva éj-
szaka elhordták a köveket, amiket a 
kőművesek nappal felraktak. Innen 
ered a vár neve: Hollókő.

2. Salgó vára
A szép Cserhát után kalandozzuk 
be Salgótarján környékét! Itt is 
két jelentős építmény vár ránk: az 
egyik Salgó vára. Ezt a város mellet-
ti kempingből gyalogszerrel is köny-
nyen elérhetjük, a kényelmesebbek 
hagyják automobiljukat Salgóbá-
nyán, pár perc séta után már a 625 
méter magas várromról tekinthet-
nek körbe. A bazaltsziklán feltűnő 
márványtábla hirdeti: „Itt járt 1845. 
június 11-én Petőfi Sándor!”

A legszebb északi várak őszi romantikához

Hollókő vára százhatvan kilométer Fehérvárról

Salgó vára egy megyeszékhely névadója

3. Somoskő
Salgóvártól alig három kilométer-
nyire északra magasodik Somos-
kő vára. A várrom alatti falu, 
Somoskő még Magyarországon 
fekszik, a várdomb maga azonban 
– alig néhány méternyire a szélső 
kerítésektől – már Szlovákiában. 
Somoskő erősségének öt tornya 
volt, és ezek egyikében lakott az 
1560-as években a szép Losonczy 
Anna, Balassi Bálint szerelme, 
akihez gondolatban oly sokszor 
visszatért, s akiért való lángolása 

élete végéig elkísérte, bármerre 
vetette is kalandos útja. Ennek 
köszönheti a magyar irodalom a 
Júlia-verseket. 

4. Markaz
Salgótarján után dél felé indulva 
immár a Mátrában, az ország 
legmagasabb hegységében foly-
tathatjuk vártúránkat. 460 méter 
magasan, Markaz község fölött 
emelkedik a szépséges Mátra-
alja fölé a markazi vár: az Aba 
nemzetség hajdani építményét 
a környék lakossága ma is Aba 
Samu várának nevezi. A nagyon 
szép kilátással bíró várba a zöld 
rom jelzésen juthatunk fel a 
faluból. 
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Barna Béla turisztikai sorozatával he-
tente találkozhatnak az fmc.hu oldalon!

 Az egri vár madártávlatból

Kisnána vára is elérhető két óra alatt

További ajánlatok, foglalás:
Hőforrás hotel és üdülőpark

5700 Gyula, Rábai M. u. 2.
Tel.: 36-66/ 463722, 463740

Fax: 36-66/ 462246
www.hoforrashotel.hu

szallasrendeles@hoforrashotel.hu

Októberi hosszú hétvége Gyulán, 
a  Hőforrás hotelben

a Békéscsabai Kolbászfesztivál programjaival  
2017. 10. 20- 10. 23.

3 éjszakás csomagajánlatunk félpanzióval vagy 
reggelivel, termálvizes medence használattal:

• Elhelyezés: 2 ágyas standard vagy komfort szobában
• Díjmentes parkolás
• Teniszpálya és fitnesz terem használat
• Korlátlan internet hozzáférés( WIFI )
• Ár: 2 ágyas standard szobában:  reggelivel: 21. 300.-Ft/fő, 

félpanzióval 27. 000.-Ft/fő 
• Ár:  2 ágyas komfort szobában:  reggelivel: 26. 400.-Ft/fő,  

félpanzióval  32.100.-Ft/fő

A hétvége ízeiről és programjairól 
a XXI. Békéscsabai  Kolbászfesztivál gondoskodik!
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmaz-

zák, amely 18 éves kortól 450.-Ft/fő/éj. 
SZÉP kártyát elfogadunk!

Az időszak 2 éjre is foglalható!

5. Kisnána
Kisnána szintén mátraalji falu, s 
abban különbözik az eddigiektől, 
hogy nem egy hegytetőt koronáz, 
hanem bent van a faluközpontban. 
A várban egy 1971-ben megnyílt 
vármúzeum is működik: itt az 
ásatások során előkerült ércpén-
zeket, cserépdarabokat, haszná-
lati tárgyakat és a vár makettjét 
lehet megnézni. A helyszínen 
talált faragott kövekből kőtárat is 
kialakítottak. Legmonumentálisabb 
része a várnak a ma is ép, belső 
kaputorony.

a Bükk hegységbe vethetjük be 
magunkat. Egertől északra, tizen-
két kilométerre találjuk az ország 
legszebb fekvésű falvai közé tartozó 
Szarvaskőt és a fölé magasodó 
Vár-hegyet, ahová az ember még tér-
dig érő hóban is felküzdheti magát 
húsz-huszonöt perc alatt. Érdemes!

9. Boldogkő vára
Legépebb középkori váraink egyike 
Boldogkő vára. A hatalmas ande-
zittufa tömbön álló vár puhább 
környezetét a szél és a víz munkája 
lepusztította. Magát a várat a tatár-
járás után építette a Tomaj nemzet-
ség egyik tagja, de ezután nagyon 
sokszor cserélt gazdát. Irodalmi 
érdekessége, hogy Balassi Bálint is 
megfordult falai között, aki itt írta 
Borivóknak való című versét.

10. Sárospatak
A Bodrog partján fekszik az ország 
leghíresebb és legszebb várainak 
egyike: a sárospataki Rákóczi-vár. 
A várkastély jellegű épület a hazai 
gótikus és reneszánsz építészet 
legértékesebb együttesei közé tar-
tozik. Olyan csodákat láthatunk itt, 
mint a 21x21 méteres alapterületű 
híres Vörös torony, mely több év-
tizedes helyreállítási munkák után 
1995-ben nyílt meg újra, de meg-
állásra késztet a Lórántffy-erkély 
vagy a várkastély észak-keleti sarka 
a nevezetes Sub rosa erkéllyel. 

6. Sirok
Kisnánáról Verpelét felé érdemes 
továbbmenni, majd északnak for-
dulva a Tarna völgyében hamarosan 
elérjük az egyik legimpozánsabb 
fekvésű magyar várat, a sirokit. 
A vár a faluközponttól északra 
emelkedő Vár-hegy 294 m magas 
kopár riolittufa kúpján épült. A vár 
kilencvenegy évig volt török kézen.

7. Eger
Hazánk ezen várát ajánlani hálátlan 
feladat, hisz ki ne olvasta volna 
Gárdonyi regényét az 1552. szep-

tember 17-től október 18-ig tartó 
nagy ostromról, s melyik fiú ne 
akart volna kiskorában Dobó István 
vagy Bornemissza Gergely szintű 
hős lenni? Nos, az egri várnak nem-
csak híre nagy, de látogatottsága is: 
ez Magyarország leglátogatottabb 
műemléke, az ezredforduló évében 
például közel félmillióan zarándo-
koltak el a magyar történelem egyik 
legnevesebb építményéhez.

8. Szarvaskő
Eger várának és városának megte-
kintése után egy újabb rengetegbe, 
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
saiTos Lajos DroTLeff zoLTán

A csönd hangjai
Engedjék meg hogy ne beszéljek a 
csöndről
mondta a költő szerzői estjén s letett 
az asztalra
egy köteg kéziratpapírt üresen majd 
hosszasan
hallgatott közel egy órán át nézte 
egymást
„egyiket a másik” (Bella István) költő 
és
közönsége s csöppet se kínos csöndet 
végül
a szerző szakította félbe megköszön-
ve a
hallgatóság közreműködését ebben 
az interaktív
játékban s búcsúzóul csak annyit 
mondott 
hogy legközelebb még elmélyülteb-
ben felkészül
a csöndből s már-már hallani vélte 
hallójáratán-
kürtőjén át agyáig jutó disszonanciát 
s egy régi 
verse jutott minderről eszébe: a 
csöndnél ami 
csöndebb / az ajtódon csönget / s 
belepi szobádat…

Ne hagyd kihűlni…
Ne hagyd kihűlni a csillagokat!
Igaz fényükkel mesélnek neked…
Idd magadba e pillanatokat,
s titkos derengés járja be lelked,

mely ott lapul fűszálban, bogárban,
a végtelen ég fénylő kékjében,
a méregzöld tenger morajában,
egy kis virág illatos kelyhében,

ott rejtőzik békében, igazul…
Benned is, barátom! Csak figyelj rá!
Rád mosolyog, csendesen, vigaszul,
várja, hogy mondj egy igaz igent rá,

egy igent, és megsejtesz valamit!
Olyat, amit tán nem érthetsz soha,
egy derengést, egy ködös hajnalit,
a lét titkát, min ott a korona…

Ne hagyd kihűlni a csillagokat,
mert szíved is együtt megfagy velük,
így nem látod meg a pillangókat,
hisz’ a mindenség ott lebeg bennük…

Egyszerűen csodáld e világot,
törvényei nem csapnak be soha,
kutasd benne a legszebb Virágot!
Ó! A költészet talán ez volna!?...

Ma csütörtök van. Tegnapelőtt, amikor beléptem a kiállítóterembe,Horváth Lénárd 
újonc kilencedikeseivel rendezgette a Gorsium Gimnázium és Művészeti Gimná-
zium ma megnyíló kiállítását. A szokásos rendetlenség fogadja ilyenkor a hívatlan 
látogatót. Jól van ez így, hiszen messze még a megnyitó időpontja. Az a perc, 
amelyben most beszélek, illetve fölolvasok.
S mikor kijöttem az újra fölmelegedő szeptemberi délelőttön a Napra, arra gon-
doltam, hogy az élet is ilyen. Sokszor a rendetlenségből, a káoszból születik meg 
valami rend, az, ami a szabadsággal is rokon. Vagy ahogy egyik kedvenc József 
Attila-idézetem mondja: „Szabadság, te szülj nekem rendet!” Miközben levegőért 
kiáltunk. A szabadság levegőjéért.
A képzőművészeti alkotások is így jönnek létre. Előbb kuszaságot lát a hozzá 
nem értő magamfajta, s aztán egyszer csak napvilágra jön a Csoda. És mára ez a 
kiállítás is összeállt. Tanárok és diákok műveiből. S közben az is eszembe jut, hogy 
az itt álló és megnyitó társ Alpolgármester Úr meg többek között az én tanítvá-
nyom volt a Kodolányin. A röpülő és megállíthatatlan idő élő bizonyítékaként. Jól 
van ez így. Jól van, hogy itt a mesterek és a tanítványok művei együtt vannak jelen. 
A folyamatosan változó és reményeim szerint folyamatosan javuló iskola újabb 
produkciójaként. Az is jó, hogy itt: hiszen ezen a módon a külvilág előtt is látható, 
hogy mi folyik az intézmény falai között.
Andor András míves alkalmazott grafikái, plakáttervei, lemezborítói, Horváth 
Lénárd rendről és pontosságról tanúskodó művei  jelentik az egyik oldalt. Nem 
a teljesség igényével, csupán jelzésszerűen, hogy íme, itt vannak, és egyengetik a 
grafikus tanítványok útjait.  S ez az út máris eredményekkel teli. Az alkalmazott 
grafika náluk is élen jár, persze a számítógép adta lehetőségek sem jelentéktele-
nek. Valamennyien keresik az önkifejezés lehetőségeit, legyen szó Németh Kriszta 
Fanni, Tari Márk Dávid vagy Salgóvári Veronika és mások szándékairól. Vannak itt 
autók, fagyik, mesebeli madarak, van itt Országalma, mint a fehérváriság hagyo-
mányos eleme, van itt szín és forma, vannak jelei a teremtő képzeletnek.
Abban a világban, melyben a sok riasztó jel mellett van azért reménysugár is.  A 
művészet ilyen reményt táplál bennünk. Azért is jó, hogy van ez az iskola, van 
ez az alkotó műhely, amelyből valószínűleg nem lesz mindenki nagy művész, de 
abban joggal hihetünk, hogy legtöbbjük számára a művészet olyan lesz, mint a 
levegő, ami nélkül nem tudunk élni. 

(Elhangzott 2017. szeptember 28-án az Öreghegyi Közösségi Házban.)

Most olyan dolgokról írok, amik mindenki fejében 
legalább egyszer megfordulnak. Mégsem ül le az 
asztalához senki leírni, mert vagy szégyelli, vagy 
úgy gondolja, hogy ezek az ő problémái.  Mi köze 
hozzá másnak? Attól, hogy nem beszélünk róla, 
attól még ott lóg a fejünk felett, mint Damoklész 
kardja. Aki  viszont tollat vesz a kezébe, az fele-
lősséget vesz a vállára, mert anélkül nem hiteles, 
bármit is ír. Manapság már ezt is hajlamosak va-
gyunk lazábban kezelni,  főleg a bulvár média. Én 
viszont nem vagyok bulváros. Az alábbiakban úgy 
tűnhet majd, hogy nincs összefüggés a bekezdé-
sek között.  Pedig van, csak olvasd figyelmesen.
Sok mindent olvasok, néha rendszer nélkül. 
Belekapok egy-egy könyvbe, írásba, majd félrete-
szem, és egy másikat fogok a kezembe. Aztán az 
is a többi tetejére kerül.  Egy idő után a „Bábe-
li” könyves tornyomat ledöntöm, és a helyére 
pakolom a köteteket. Azért mindig megragadnak 
bennem gondolatok, amiktől nem tudok szaba-
dulni, mert továbbgondolásra késztetnek. Nem 
elemezgetem ezeket, csupán próbálom megérte-
ni, és talán valamiféle következtetést levonni be-
lőlük a saját, vagy talán mások számára is. A düh 
és az igazságtalanság sokszor elvakít bennünket 
annyira, hogy mi saját magunk válunk a bajok 
forrásává.  A megértés, a jóság és a szeretet, ezek 
mind tiszta gondolatok és tiszta eszmék. Ha eze-
ket feladjuk, olyanokká válunk, mint akiket meg-
vetettünk. Amikor sikerül idáig eljutnunk, akkor 
elmondhatjuk magunkról, hogy elveszítettük az 
emberségünket. Tegnap még bosszút akartál!?  

Amíg ilyesmit érzel, addig a másik örül, mert még 
hatalma van a lelked felett.  A bosszú, az egyben 
vágy, és  kötöttség is. Hurcolhatod, de csak 
magadnak ártasz vele. Aztán jön egy nap, amikor 
már nem akarsz semmit. Nem bánod azt sem, ha 
találkoztok az utcán. Nincs benned többé semmi 
fájdalom, és semmi érzelem.  Mi történt veled? 
Nem fogod érteni. Már csak  azt érzed, hogy 
nem akarsz bosszút. Már nem kívánsz neki se 
rosszat, se jót.  Ez az életkorral járó tapasztalat? 
Vagy csak okoskodás? Vagy valami egészen más, 
valami megfoghatatlan külső erő?— ki tudja. 
Nem vagyok vallásos, de szívesen betérek egy-
egy templomba, és megcsodálom az emberi kéz, 
elme, és tehetség által létrehozott művészi alko-
tásokat. Hiszem, hogy nem lehet csak a valóság-
nak, csak a hasznos dolgoknak élni, mert kell va-
lami haszontalan, valami felesleges is az élethez. 
Valami olyan dolog, ami csak szép és lenyűgöz, 
és nincs pénzben kifejezhető értéke. Valami kell! 
Ha más nem, néhány fotó, ami egy gyönyörű tájat 
ábrázol, vagy a harmatcseppeket egy mezei virá-
gon, vagy csak egy jó könyv, amit kézbe vehetsz. 
Csendben üldögélve egy templomi padsorban, 
óhatatlanul is néhány hangfoszlány megüti az 
ember fülét. „Isten segíts!”  Isten nem fog segíte-
ni, mert csak mi tudunk sajátmagunkon segíteni. 
Ez így van elrendezve.  Ezzel biztosan sokan nem 
értenek egyet, de én ezen nem is vitatkoznék, és 
nem mennék bele mélyreható teológiai vitákba 
se. Egyet viszont sejtek, hogy az őszinte szavak-
nak lehet valamilyen erejük,  amitől megtisztul-

hat a lélek is. A fohászokra, talán ez az isteni 
segítség. Úgy néz ki, Isten feladata mégiscsak az, 
hogy néha örömöt és néha szenvedést hozzon az 
emberre. Azt mondják, hogy az ember a szen-
vedéstől megtisztul, jobb lesz, bölcsebb lesz, és 
megértőbb. Ez szerintem nincs így. Tapasztalat-
ból mondom. Az ember a szenvedéstől kemény, 
és hideg lesz.  Amikor pedig az életében először 
megérinti a végzet, akkor  előbb a félelem, majd 
nyugalom,  aztán a végtelen magány veszi körül.  
A kérdés csak az, hogy mikor jön el ez az érzés 
az élete vonalán. Merthogy eljön, az szinte biztos, 
és elkerülhetetlen. Nekem talán túl korán, és túl 
felkészületlenül jött el a Maros folyó közepén. 
Van, akinek ez az élmény csak egyszeri, megis-
mételhetetlen, és végleges lesz. Van, aki tanul 
belőle, van, aki nem. A tapasztalat formál, alakít 
és forgat bennünket, mint egy szobrász, aki itt-ott 
lecsíp, vagy hozzátesz valamit az alkotásához.  Az 
életünk viszont úgy van elrendezve, hogy sem 
előbb, sem később, azon már változtatni nem 
tudunk. Minden aszerint történik, ahogy  meg-
van írva. Látszólag te döntesz, de ez csak érzéki 
csalódás. A dolgok maguktól döntenek helyetted. 
Aztán eljön a karácsony és mindenki egy kicsit 
hinni kezd a csodákban. Talán az ünnepek is 
ezért találták ki. Csodák nélkül ugyan lehet élni, 
csak az a baj, hogy az élet az apró csodák nélkül  
sivár és kegyetlen. Repülnek a hónapok, és észre 
sem vesszük, hogy mindjárt itt van az évvége.  
Figyeljünk egymásra, hogy az apró csodáink a 
nélkülözőkhöz is eljussanak.

Gorsiumos tárlat Öreghegyen

Lelkünk bugyrai

bakonyi istVán

nehrer GyörGy

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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koVács V. oRsolya

Nőalakok a Bibliában címmel nyílik kiállí-
tása október tizennegyedikén az Öreghegyi 
Közösségi Házban Szűcsné Novák Mária 
tűzzománcművesnek. Alkotásainak történetét 
hamarosan könyv formájában is megjelenteti. 

A művész patinás belvárosi ottho-
na olyan meghittséget áraszt, hogy 
nem is lehet ennél jobb alkotómű-
hely. Mária elmondta, valóban az 
otthoni íróasztalánál ülve szeret 
leginkább alkotni: „Legszívesebben 
délelőtt dolgozom, csendben, egyedül. 
Az elmúlt három évben nem is csak a 
tűzzománcozás, hanem a munkáimról 
készülő könyvem szerkesztése foglalta 
le minden időmet. De a most kiállítás-
ra kerülő bibliai nőalakok megálmo-
dása is hónapokig tartott. Hagytam, 
hogy szépen lassan érlelődjön bennem 
a végeredmény. Minden a szívben és 
a fejben kezdődik, nem akkor, amikor 
megfogom a ceruzát, hogy megter-
vezzem a festményt. Hiszem, hogy a 
tehetségem Istentől való, és elrendelt 
ideje van mindannak, amit létre tudok 
hozni általa. A könyv is megszületik 
majd, amint eljön az ideje.”
A bibliai nőalakok témájában 
Mária hetven tűzzománc képet 
alkotott, ezekből kerül kiállításra 
egy válogatás október 14-től három 
héten át az Öreghegyi Közösségi 

Minden ecsetvonás a szívben kezdődik

Szűcsné Novák Mária tűzzománcműves

Házban. Munkájában kezdettől 
fogva a férje is támogatja: „Zsolt 
jelenleg a Széchenyi úti templomban 
segédlelkész. Úgy teljes az életem, 
hogy segítek neki sok mindenben, és 
én is számíthatok rá. Bármilyen nehéz 

és küzdelmekkel teli volt is az utam, 
mindig bátorított. Tevékenyen is részt 
vesz a munkámban, hiszen bőven 
vannak olyan nagyobb, súlyos képek, 
amiket nem tudok egyedül beemelni 
a kemencébe, hogy kiégessem. Van, 

amihez az itthoni kemence nem is elég 
nagy, azokat Bonyhádra visszük el 
kiégetni.” 
De ha már égetésről esett szó, lás-
suk, hogy is néz ki az az alkotófo-
lyamat, amit Mária végez. Mert-
hogy a tűzzománcos tevékenységek 
bizony elég sokrétűek: „Sokféle 
technika létezik. Ha a tűzzománcra 
gondolnak az emberek, leginkább 
a rekeszzománc jut eszükbe. De én 
nem ezt készítem, hanem alapozott 
acéllemezre vagy vörösréz lemezre 
dolgozom, arra festem a képet. Nem 
véletlenül indultam az olajfestmények-
től. Nem azt a fajtát készítem, amihez 
műhely szükséges, ami nagy porral jár. 
Nagy hangsúlyt fektetek a tervekre, a 
színekre is. Papíron tervezem meg a 
teljes képet, régen ki is színezgettem 
színes ceruzával. Sokat kevergetem a 
zománcokat, próbálgatom, milyen lesz 
égetés után, mert sokszor egészen meg-
változik a színe. Ki kell tapasztalnom, 
hogy mennyi ideig kell égetni, hány 
fokon. Készítek egy nagyon pontos 
tervet, rárajzolom az alapozott acél-  
lemezre, és kifestegetem nagyon vékony 
ecsettel mindegyik színt. Ezután jön az 
én titkom: egyszer égetem ki a kemen-
cében 820 fok körül, néhány perc alatt. 
Forró kemencébe kell berakni és forró 
kemencéből kell kivenni, ez a lényeg. 
Általában csak egyszer égetem az alko-
tásaimat, ettől különlegesek.” 
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séllei eRzsébet

A Czirákyak nyomában – Lovasberény
 Kastélyok és életek

A valamikori pompának mára csak az emléke maradt

Alig tizenöt kilométerre Székesfehérvár 
határától két romló állapotú, szelíd kőoroszlán 
vigyázza a Czirákyak hajdan szebb napokat 
látott kastélyát, málladozó, karcsú templo-
mát, parknak már nem nevezhető területét. 
Az oroszlánok mögül a kovácsoltvas kerítést 
és díszkaput már kidöntötték, az évszázados 
hársfákat kivágták. Az 1942-ben játszódó 
Álomkeringő című film még eredeti berendezé-
sével elénk idézi az utolsóként itt lakó Cziráky 
László gróf kastélyát a parkkal, a kerti tóval, a 
hintóval és a lovakkal, a könnyű édes flörttel, 
az ízes beszédű, nótázó Sárdy Jánossal és a mó-
kamester Latabár Kálmánnal. Mintha a történet 
szereplői tudomást sem vennének a második 
világháborúról. A vásznon élik a megszokott 
korábbi életüket, mit sem sejtve arról, hogy a 
díszlet a miliővel, ranggal, életformával együtt 
rövidesen elpusztul, a főúri családok megve-
tettként, valamelyik kis faluba kitelepítve vagy 
az országhatáron kívül találnak menedéket, 
vagyonukat hátrahagyva – ha sikerül életben 
maradniuk. A lovasberényi film forgatása 
nem egyedülálló a környezetünkben. A csalai 
Kégl-kastélyban ekkortájt forgatták a Régi 
keringő, Zichyújfalu vasútállomásán pedig az 
Egy pesti éjszaka című filmeket. A filmgyártás 
meglódult, nem volt tekintettel a háborúra. 
Szerencsére, mert a filmtekercsek mementó-
ként megőrizhettek valamit a mai generáció 
számára egy ismeretlen világból.

Lovasberény, mint helységnév az 
írások között 1302-ben bukkant fel 
először Lovászberény formájában, 
a lovász foglalkozásra utalva. A 
Berény név országszerte elterjedt, a 
kabar törzsnévből keletkezhetett. A 
település lovas szolgálatot teljesítő 
katonai népekről kaphatta a nevét. 
Lovasberény határában állt a Mi-
hályvári földvár és Szűzvár. A XVIII. 
században keletkezett a rege, melyre 
ma már a legidősebbek sem emlé-
keznek. Kéri Judit és Czenki Mihály 
szerelmi történetéből kerekedett, 
Rómeó és Júlia által ihletve. Mint 
ahogyan az lenni szokott, a két vár 
urai gyűlölködéssel éltek, mely rá-
szállott az örökösökre is, úgy, hogy 
a késői ivadékok már nem tudták, 
mi az ősi harag oka. Miután kihalt a 
Kériek fiúága, a birtok Juditra szállt. 
Árva lett a szomszéd Czenki Mihály 
is. Egy vadászat alkalmával meglátta 
a fiú, hogy Kéri Jucit üldözőbe vette 
egy szörnyűséges vadkan. Mihály a 
szép lányt hősiesen megmentette. 
Fogadták egymásnak, hogy az ősi 
gyűlölséget szerelemmel váltják fel. 
Azonban a kutyafejű tatár éppen 
jött elpusztítani az országot. Czenki 
Mihály háborúba ment. Juciját a 
Velencei-tónál élő remetére bízta. 
A tatárok már elfoglalták a két vár 
környékét is, mire Juci felgyújtotta 
a várakat, és a remetével a pannon-
halmi kolostorba menekült. Czenki 
Mihály visszatért a csatákból, látta 
a lerombolt várakat, és nem találta 
az ő szépséges Juciját. Halottnak 
hitte. Fejét búnak adta, örökös 
nőtlenséget fogadva a keresztes 
barátok sorába lépett. Azonban 
Székesfehérváron egy szertar-
tás alkalmával véletlenül ismét 
találkoztak a szerelmesek. A fiú a 
lány lábához omlott. A találkozás 
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úgy megviselte őket, hogy forró 
lázba estek. Czenki Mihályt a pápa 
felmentette nőtlenségi esküje alól, 
mire azonban a levél megérkezett, 
már mindketten halottak voltak. A 
két várat hajdan víz választotta el, 
és ha az éjjeli órákban a köd leszállt 
a vízzel fedett laposba, még máig 
látni ott a szerelmesek szellemeit 
lebegni.

A török utáni időkben, mielőtt még 
a települést megvásárolta volna 
a Cziráky család, ismerős névvel 
találkozunk a földesurak listájában, 
Siegbert Heister későbbi labanc 
generálissal. Vagyonát a török kiűzé-
sekor katonai, hadiszállítói szolgála-
taival szerezte. A törökök után 1698-
at írtunk, amikor a budai kamarai 
adminisztráció eladta a várpalotai 
uradalmat Heister generálisnak. A 
Zichy család éber volt, meghiúsította 
az adásvételt. Az adminisztráció 
ekkor kárpótolta őt Lovasberénnyel, 
Nadappal és Börgöndpusztával és 
a hozzájuk tartozó birtokrészekkel 
úgy, hogy előbb zálogbirtokként 
kapta meg e településeket, majd a 
következő évben mint zálogbirto-
kost – és ekként bizonyára egyben 
elővásárlási jogosultat – teljes jogú 
birtokossá tette. Ehhez adásvé-
tel útján további területrészeket 
vásárolt meg, mely jogügyletekhez I. 
Lipót nemcsak hozzájárulását adta, 
hanem le is mondott az őt megillető 
összes királyi jogról. Tiltakozások 
sora robbant ki a jogügyletekkel 
összefüggésben a győri káptalannál, 
de hiába. Heister osztrák generális 
magyar földek földesura és a császár 
biztos támasza lett. Majd eljött az 
idő, a Rákóczi-szabadságharc, ami-
kor a labanc csapatok élén leróhatta 
háláját.
Eszembe jutott Heister tábornokról 
és a magyar földhöz való megma-
gyarázhatatlan ragaszkodásáról 
egy másik dicstelen osztrák, akit 
Haynaunak hívtak.
Amikor Welden, a császári haderők 
főparancsnoka megtudta, hogy 

mellé kívánják beosztani az egy éve 
már nyugdíjba vonult, de a forra-
dalom hírére magát újra aktívvá 
tévő Haynaut, azonnal lemondott. 
Radeczky tábornok sem rejtette 
véka alá véleményét: „Haynau 
olyan, mint a borotva, használat 
után el kell zárni”. Görgey úgy 
taktikázott, hogy semmiképpen 
ne Haynau előtt tegye le a fegyvert 

Világoson, hanem Paskievics, az 
orosz hadak parancsnoka előtt,  aki 
hangoztatta, hogy Ferenc József 
császárnak a legnemesebb uralko-
dói erényt kell gyakorolnia, vagyis 
a széleskörű amnesztiát. Azonban 
az éppen nagykorúvá vált Ferenc 
József Haynaunak engedelmeske-
dett, és kemény árat fizetett érte: 
tizennyolc évig nem hangzott fel 
a koronázási mise a Mátyás-temp-
lomban.
A rossz hírű Haynaut tanácsos 
volt elkerülni. Kegyetlensége, 
gátlástalansága miatt közutálatnak 
örvendett. Brüsszeli útja során szál-
lodájának lépcsőjét vérrel locsolták 
fel, figyelmeztetve hóhérságára. Az 
aradi honvéd tábornokok kivégzé-
sének megbosszulásaként London-
ban alaposan elpáholta a sörgyári 
munkásgyűlés két résztvevője, 
miután felismerték a Park Streeten. 
Emléktábla örökítette meg az 
eseményt. Nyugat-Európában tehát 
nem látták szívesen. Az élete is ve-
szélyben forgott. Az osztrák udvar 
számára is kínossá vált a személye, 
így 1850. július 8-ára visszahívása 
felől intézkedtek. Még egy év sem 
telt el az 1849. október 25-ig tartó 
legvéresebb megtorlásoktól.
Kivetette magából Nyugat-Európa, 
útilaput kötött a lábára az osztrák 
udvar, és akkor azt gondolta ma-
gában a gátlástalan, hogy Magyar-
országon, Szatmár vármegyében 
kell letelepednie, birtokot, jószágot 
vásárolnia. „Engemet a magyarok 
szeretnek, nemdebár?” és kétszáz-
ezer pengő forintért megvásárolta 
a kisgéci, kisszekeresi, nemesbor-

zovai birtokot Szatmár vármegye 
csücskében, majd hitbizománnyá 
alakította. Egyetlen leánya kilencven- 
évesen hunyt el. Grácban és főleg 
Szatmárban éldegélt. Utána örö-
költék a birtokot a Haynau család 
férfi tagjai, akiket az alapító erre 
a célra kijelölt. 1945-ig a Haynau 
család birtokát jegyezték Szatmár-
ban, aztán a többi nemesi birtok 

sorsára jutott. Jókai Mórnak az Új 
földesúr című regénye örökítette 
meg az aradi gyilkos magyarországi 
honfoglalását.
Visszatérve Lovasberényhez: re-
formátus jobbágyai a Rákóczi-sza-
badságharcban kuruc érzelműnek 
bizonyultak. Amikor Heister 
tábornok, az új földesúr az osztrák 
hadak élén megindult Székesfehér-
vár bevételére, a falu lakói fegyvert 
ragadtak, és a város megsegítésére 
indultak. Sárkeresztesig jutottak el. 
Heister büntetőexpedíciót vezé-
nyelt Lovasberénybe. Jobbágyait 
megbüntette, az istentiszteleteket 
betiltotta, a templomukat évekre 
bezáratta. A feszültség az évek 
során nem enyhült. 1707-ben a 
lovasberényiek visszafoglalták 
templomukat. A generálisné kö-
nyörgött értük uránál és megoldot-
ta a helyzetet azzal, hogy egy kápol-
na építését kieszközölte a kastély 
előtti parkban, ahol egyedüli római 
katolikus családként a vallásukat 
nyugodtan gyakorolhatták. Ezt a 
kápolnát később a Czirákyak bőví-
tették tornyos templommá.  
A Rákóczi-szabadságharcot köve-
tően római katolikus németek tele-
pültek a faluba. A német telepesek 
egy része csalódottan tovább is állt, 
könnyebben megművelhető, jobb 
minőségű bort termő bácskai terü-
letek után nézve. 1720-tól viszont 
engedélyt kaptak a Morva-vidékről 
bebocsátást kérő zsidó vallásúak 
a letelepedésre. Számarányuk 
néhány évtized múltán elérte a 
település lakosságának egyharma-
dát. Lovasberény fénykorában több 
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

náció – megtartva saját kultúráját 
– békességben és viszonylagos 
jólétben élt egymás mellett. A 
magyar jobbágyok és a német 
betelepültek földet műveltek, az 
izraelita lakosság kereskedett és 
iparűzéssel foglalkozott. Lovasbe-
rény a megye egyik legjelentősebb 
településévé vált. A domboldalban 
kijelölt, ma szépen rendben tartott 
zsidó temető emlékeztet arra az 
időszakra, amikor Lovasberény 
zsidó lakossága a földesúrral kötött 
szerződés alapján, igaz, jelentős el-
lenszolgáltatás fejében szabadság-
ban élhetett. Székesfehérvárra csak 
napkeltétől napnyugtáig járhattak 
be. Talán azért választották Lovas-
berényt lakhelyül, hogy a városhoz 
minél közelebb legyenek. 1840-ig 
ingatlant nem vásárolhattak, bér-
leményekben laktak. Ettől kezdve 
azonban lehetővé vált számukra 
is ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzése, ezért Székesfehérvár 
kitárta kapuit. Lovasberényből 
ekkor a tehetősebb zsidó családok 
átköltöztek a városba.
1719-ben Heister császári tábornok 
értékesítette a birtokot Fleisch-
mann császári és királyi hadita-
nácsos részére. Tőlük egy évtized 
múlva Cziráky József vásárolta meg 
a gazdasági felszerelésekkel és a 
magtárban tárolt terményekkel 
együtt. Azonnal megszerkesztette 
az „úrbéri egyezséget”, mely mind a 
földesúr, mind a jobbágyok számá-
ra előnyös feltételeket tartalmazott 
a majorsági gazdálkodás munka-

erőigényének biztosítása érdeké-
ben. Szabályozta többek között a 
földbér összegét, a robot mennyi-
ségét, a hosszúfuvart. Rendezett 
viszonyok keletkeztek. Mária 
Terézia úrbéri rendelete országosan 
is egységes szabályozást vezetett 
be, tovább fokozva a biztonságot. 
Lovasberény hamarosan mezővá-
rosi rangra emelkedett. Nem az 
elszegényedés, hanem a gazdasági 
erősödés évtizedei következtek.
A Cziráky család a XII. századtól 
ismert. Vas megyében Dénesfalva, 
Rum, Kenyeri tartozott a birtokuk-
hoz, Fejér megyében pedig a lo-
vasberényi-nadapi-börgöndpusztai 

birtoktest. 1620-ban a család bárói 
címet kapott, 1723-ban grófi rangra 
emelkedett. Három főispánt adott 
Fejér vármegyének.
Az első főispánt, a jogtudós, 
konzervatív Cziráky Antal Mózes 
grófot 1825-ben I. Ferenc császár 
nevezte ki a posztra, és két évti-
zeden át a legszebb időszakban, a 
reformkor éveiben töltötte azt be. 
Egy személyben volt földesúr, a me-
gyei közélet vezetője, az országbírói 
tisztség betöltésével pedig a magyar 
királyság zászlósurainak egyike. A 
művelődés és a tudomány támoga-
tója, a Kúria elnöke. A forradalmat 
és a szabadságharcot „nem értette 
meg”, leverését követően, 1852-ben 
hunyt el nyolcvanévesen. Halála 
előtt egy évvel jelent meg a magyar 
közjogot tárgyaló nagyszabású 
műve. Első házastársa Illésházy 
Júlia grófnő, innen ered az Esterhá-
zy családdal való szoros kapcsolat. 
Három házasságából egy gyermek, 
János származott. Nevéhez fűződik 
a kastély mai képének kialakítá-
sa, a nadapi vadászkastély és a 
látványában is különleges katolikus 
templom építése, valamint a zsi-
nagóga bővítése. Amikor Barabás 
Miklós festményére tekintek, 
szemembe ötlik a csizmája, és az 
jut róla eszembe, hogy a település 
jobbágyainak közössége évi egy 
csizmát volt köteles uruknak szol-
gáltatni négy forint értékben.  
A 48-as eseményeket megelőző 
években Cziráky Antal Mózes 
földesúr rendelkezéseit Héringh Ig-
nácz uradalmi ügyvéd közvetítette 
az úrbéresekhez. Héringh Ignácz az 
l848-49-es forradalom és szabad-
ságharc megtorlásában jeleskedő 
kegyetlen székesfehérvári császári 
biztosként híresült el. Túlhajthatta 
magát az idegölő tevékenységében, 
mert 1849. október hó 20. napján, 
ötvenkét évesen székesfehérvári há-
zának – a későbbi Liedermann-ház-
nak – ebédlőjében halálos csapást 
mért rá a guta, mely megakadá-
lyozta megtorló intézkedéseinek 
folytatásában. A fentről és időben 
jövő igazságosztás, mint tudjuk, 
nem bottal történik. Családja a 
határozott tartalmú fenyegetésre, 
mely szerint a város nem hagyja 
majd temetői sírjában nyugodni, a 
székesegyház kriptájában helyezte 
el tetemét. Mit szólt ehhez Szent 
Péter odafönt és a Halesz fáihoz 
kikötözött, majd a fővárosi Újépü-
letben kivégzett áldozatok családja?

Cziráky János a következő csa-
ládtag, aki a megyei közélet jeles 
szereplője. A kiegyezést megelő-
ző, 1860-61-es évben töltötte be a 
főispáni posztot. Jogvégzett ő is. A 
forradalom és szabadságharc idején 
visszavonult lovasberényi birtokára, 
de már 1850-ben Bécsben, a magyar 
kancellárián szolgálja az uralko-
dóházat. Édesapja, Cziráky Antal 
Mózes 1852-ben bekövetkezett ha-
lála után egyedüli gyermekként és 
örökösként a Vas és Fejér megyei 
birtokok ura lett. A pesti kerületi 
törvényszék elnöki pozícióját még 
elvállalta, de az önkényuralom 
módszereivel és eszközeivel nem 
értett egyet, és ezt lemondásával 
ki is fejezte. A kiegyezést azonban 
lelkesen üdvözölte, Ferenc József 
magyar királlyá koronázásakor már 
az aranygyapjas rend tulajdonosa. 
Hat gyermeke született, öt közülük 
megérte a felnőtt kort. A három 
fiú motívum itt is előjön, úgy, mint 
az Esterházy és a Károlyi család-
ban: végrendeletében megosztotta 
vagyonát hármójuk között. A 
legidősebb fiú, a visszavonultan élő 
Antal lett a hitbizomány örököse. 
Béla a dénesfai uradalmat örököl-
te a lipótvárosi háromemeletes 
palotával, és a közéleti pályán apja 
örökébe lépett. Harmadszülött fia, 
János örökölte a rumi uradalmat. 
Leánygyermekeinek a dolga az volt, 
hogy menjenek jól férjhez, amihez 
kettőszázezer-kettőszázezer forint 
kiházasítási pénzt kaptak.  
Fia, Cziráky Béla a boldog béke-
időkben, 1884-től 1891-ig, nyolc 
éven át volt Fejér vármegye és 
Székesfehérvár törvényhatósági 
jogú város főispánja. Ő volt az első, 
aki rendszeressé tette a hivatalvizs-
gálatokat. A népoktatás, a filoxéra 
visszaszorítása, a helyi érdekű 
vasutak létesítése kerültek figyelme 
középpontjába. Konstantinápolyi 
tapasztalatai alapján a tűzoltó-
ság ügyét felvállalta, és a Magyar 
Országos Tűzoltó Szövetség elnöke 
lett. Itt meg kell állnunk egy percre. 
Gróf Széchenyi István kisebbik 
fiát, Széchenyi Ödönt tűzoltó 
szaktudása okán a török szultán 
meghívta, hogy szervezze meg a 
konstantinápolyi tűzoltóságot, 
melyet sikerrel végre is hajtott. Így 
kerülhetett Cziráky Béla Konstanti-
nápolyba, hogy a tűzoltás terén ta-
pasztalatokat szerezzen. A hivatali, 
udvari ranglétrán is szorgalmasan 
lépegetett előre. Császári és királyi 
kamarás, udvari tanácsos, az arany-
gyapjas rend lovagja. Házastársa 
Esterházy lány.                                                   
A Cziráky családból még a Dénesfal-
ván született Cziráky Margit grófnő-
ről emlékeznék meg, aki Esterházy 
Miklóssal kötött házasságot, és Fer-
tődre költözött. Teljes hozományát a 
fertődi kastély felújítására költötte. 
Eszterháza ekkor élte fénykorát. 
Ő hozta világra a híres Esterházy 
Pált, aki a prímabalerina Ottrubay 
Melindát vette nőül. Fiatalon, har-
minchat évesen halt meg egy szülés 
után. Szépségéről, kedvességéről, 
jóságáról maradt fenn emléke. És a 
csornai Margit kórházról, melyet ő 
és házastársa alapítottak.
A dénesfalvi Cziráky-birtokon 
szállt le IV. Károly repülője a 
„királypuccs” alkalmával. A ház ak-
kori úrnője emlékhelyet létesített a 
családot ért megtiszteltetés helyén.
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A csehországi világbajnokságon 
negyvenkét ország százötven párosa 
lépett pályára. A magyar különítmény 
összesítésben a tizenegyedik helyen 
végzett.

Az agility az egyik legnépszerűbb 
kutyás sport, ahol a gazdának és a 
kutyának is ugyanúgy teljesíteni kell, 
mind a kettőjüknek egyformán meg 
kell dolgozni a sikerért. A sport leg-
inkább a lovas díjugratáshoz hasonlít, 
és a gyökerei is ebből erednek. Egy 
futam győztese az a kutya, aki a leg-
kevesebb hibával és a leggyorsabban 
teljesíti a bíró által kitalált és felál-
lított pályát. A bíró minden versenyre 
új pályát talál ki, az akadályokat más 
és más sorrendben kell teljesíteni. 
Két versenyen ugyanazt a pályát 
sohasem futják a versenyzők, mindig 
a helyszínen ismerkednek meg vele. 
A futam előtt nyolc perc alatt jegyzik 
meg az akadályok sorrendjét, és ter-
vezik meg lépésről lépésre a kutyák 
és saját útvonalukat. A futamokon 
századmásodpercek szoktak dönteni.

Az érem és büszke tulajdonosa

noVák riTa

Világbajnoki ezüstérmet szerzett agilityben 
Szilágyi Anita és kutyája, Dita. A székesfehér-
vári páros a második Magyarországról, akik 
eddig dobogón állhattak a világversenyen, 
ráadásul ők kétszer is.

Eszelősen gyors tempó, precizitás, 
könnyfakasztó kapcsolat a kutya 
és a gazdi között és természetesen 
kiakadt cukiságfaktor-mérő. Tehet-
ség, tudás, tapasztalat, és alázat 
– Szilágyi Anita szerényen, mégis 
céltudatosan, határozottan, ugyan-
akkor szeretettel és mélységes 
alázattal áll a sporthoz, az őt kö-
rülvevő emberekhez és még talán 
a kutyáihoz is. Pedig azt mondják, 
a kutyázásban sokszor a domináns 
jellem vezethet eredményre. 
A fiatal versenyző azonban rácáfolt 
erre. Szilágyi Anitáról legelőször 
másfél évvel ezelőtt a FehérVár ma-
gazinban olvashattak egy összeállí-
tást, amikor kiderült, hogy a hazai 
ranglista első helyéről várhatják 
a világbajnokságot. Az ország 
legjobbjainak akkor azonban 
nem sikerült a dobogóra állniuk, 
idén viszont beírták magukat az 
agility történelemkönyvébe, hiszen 
második magyar versenyzőként 
ezüstérmet hoztak haza a verseny-
ről: „Az idén is első helyről tudtunk 

Nyerő páros

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

Dita nemcsak fegyelmezett versenyző, bohóckodni is tud. Tucatnyi trükköt ismer, melyekkel 
rendszeresen órási sikert arat, de Anita nem ezért tanítja ezeket, hanem hogy minél erősebb 
legyen köztük a kapcsolat.

A magyar kutyások büszkeségei: Szilágyi Anita és a négyéves border collie, Dita – no meg a 
Csehországból hozott világbajnoki ezüstérem 

a Magyar Agility Válogatott tagjaként 
kijutni. Tavaly nem sikerült dobogóra 
kerülni, csak csapatban, de az egyéni 
még váratott magára. Az idén egyéni-
ben az agility futamon és az összetett 
eredmény alapján is a második helyet 
tudtuk megszerezni. Nagyon boldog 
voltam, amikor megláttam a kijelzőn, 
hogy az első helyre ugrottunk, és igaz 
hogy az összetett első helyezett meg 
tudott minket előzni, de az, hogy az 
élvonalba tudtunk kerülni, hatalmas 
élmény volt. Egy álom vált valóra!” 

Szilágyi Anitáék lettek az elsők, 
akik világbajnokságon kétszer 
is dobogón állhattak. A fiatal 
versenyzőnek egész kisgyer-
mekkora óta van kutyája, és 
agilityzni tizenkét éves korában 
kezdett el. Azt mondja, azért, 
mert ez az a sport, ahol a gazdi 
és a kedvenc közötti kapcsolat 
erőssége eredményekben is 
mérhető. Dita néhány hetes 
kora óta minden nap dolgoznak 
azért, hogy a versenyeken egy-
egy pici mozdulatból, szóból is 
értsék egymást: „Szinte együtt 
lélegzünk. Szoktam mondani, hogy 
ő a vénám. És ez tényleg így is 
van, teljesen egy hullámhosszon 
vagyunk. Mindig próbálok vele 
lenni, nagyon nagy az összhang 
közöttünk, és ez a legfontosabb 

dolog, ami a sikerhez hozzájuttatott 
minket.” 
Dita munkakutya, ami a gazdi sze-
rint azt jelenti, hogy sosem fárad 
el, és megőrül a feladatokért. Mint 
Anita mondja, Dita akkor a legbol-
dogabb, ha pályán lehetnek.
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A versenyre való kijutást a Magyar Gaszt-
ronómiai Szövetség tette lehetővé, melyet 
a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium támogatott.

Adamek Balázs több éve vezeti a Diófa 
Vendéglő konyháját, emellett folya-
matosan keresi a kihívásokat. Többek 
között 2009-ben első helyezést ért el 
a Hoventa vásár szakácsversenyén, sőt 
egy gasztrotévéműsorban az elődön-
tőig jutott. Murányi Mercédesz másfél 
éve került a szakmába. Jelenleg a 67 
Étterem és Bistro konyháján dolgozik.

A fehérvári séf nemzetközi sikere

Párizsból futnak haza a telekisek

Tudományos pályázat fiataloknak

Balázs és Merci már a világdöntőre készül

Gáspár péTer

LászLó-Takács kriszTina

A fehérvári Adamek Balázs és commis-ja, Murányi 
Mercédesz nyerte a Global Chefs Challenge szakácsver-
seny európai fordulóját, amit október 6. és 8. között 
rendeztek Prágában. Ezzel az eredménnyel a fiatal séf 
és segédje kijutott a 2018-as malajziai világdöntőre.

A csapatoknak háromfogásos menüt 
kellett készíteni, melynek alapanyait a 
World Association of Chefs’ Societies 
(WACS) szakácsszövetség központilag 
határozta meg. Idén a versenyzőknek 
tengeri sügérrel, fésűkagylóval, libamáj-
jal és a borjú karajjal kellett dolgozniuk.
Balázst régi barátja és egykori kollégája, 
Volenter István, a 67 Étterem & Bistro 
séfje készítette fel. A menüsorhoz az 
alapanyagok egy részét itthonról, másik 
részét, például a kagylót, a halat, a 
libamájat és a borjút az állandó minőség 
miatt Franciaországból szerezték be.
„Az alapkoncepció kitalálásában aktívan 
közreműködtem. Mivel a tengeri ételeknek a 
magyar gasztronómiában nincs hagyománya, 
ezért az előétel skandináv stílust követett. 
Gyakorlatilag ez egy élő tengeri tányér volt, 
melyben a hal ízét többek között az algasaláta 
erősítette. A főétel egy modern gulyás volt, 
melyhez füstölt répát valamint extra vékony-

Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségkutató Versenyre. A 
huszonhetedik alkalommal meghirdetett 
versenyre középiskolás fiatalok jelentkezését 
várják.

Főként olyan kreatív fiatalokat ke-
resnek, akik felismertek valamilyen 
műszaki, természettudományos 
problémát, és van saját ötletük a 
megoldásra. Pályázni lehet műsza-
ki, természettudományi, környe-
zetvédelmi, informatikai valamint 

A lokálpatriotizmust szeretnék erősíteni

A cserkészek a korona másolatát is megtekintették

Tavaly, Teleki Blanka születésének százhuszadik évfordulóján a róla elnevezett székesfehérvári 
gimnázium tanulóiból és tanáraiból álló staféta Erdélyből, Teleki szülőházától futott Fehérvár-
ra. Idén a névadó halálának százötvenötödik évfordulója alkalmából még nagyobb feladatra 
vállalkoztak a telekisek: Párizsból, Teleki Blanka sírjától indulnak a váltófutással. A Teleki 
Blanka-emlékfutást Székesfehérvár önkormányzata egymillió forinttal támogatja.                S.Z.

LászLó-Takács kriszTina

Cserkészekkel telt meg a belváros szomba-
ton délután: az Alba Regia Camp Alapítvány 
meghívására százhuszonöt fiatal járta be a 
város történelmi helyeit, hogy lássa és átélje a 
királyi város történelemformáló évszázadait.  

A korona másolatának bemutatásával 
kezdődött a cserkészek és meghívot-
taik programja. Ezt követően a város 
különböző neves helyein és a megyei 
múzeumban vettek részt a fiatalok 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon. 
A várostúra egyben vetélkedő is volt, 
hiszen a gyerekek játékos feladatok-
ban mérhették össze tudásukat. 
„Szeretnénk jutalmazni az odafigyelést és 
az aktív részvételt, bár emléket, ajándékot 
mindenki kap.” – mondta Helesfai Mar-
cell, az Alba Regia Camp Alapítvány 
tagja. A program szervezőjétől azt is 
megtudtuk, hogy bár cserkészeknek 
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matematikai területről bármilyen 
innovatív alkotással, találmány-
nyal, kutató- vagy fejlesztő illetve 
tudományos munka eredményével. 
A kidolgozandó vagy megoldandó 
feladat maximum kétoldalas vázla-
tát e-mail-ben kell eljuttatni 2017. 
november 28-án 15 óráig. A beadási 
határidőre mindösszesen a kreatív 
ötleteket kell benyújtani, a második 
fordulóban azonban már műkö-
dőképes eszközöket, befejezett 
projekteket is prezentálni kell.
A pályázat részletes kiírása a www.
innovácio.hu honlapon olvasható.

és leendő cserkészeknek szólt ez a 
nap, szerették volna nyitottabbá ten-
ni, így felekezettől függetlenül vártak 
mindenkit. 
„Az alapítvány célja, hogy a cserkészetet 
minél szélesebb körben bemutassuk a 
diákoknak, hiszen az országos cserkész-
szövetség is erre a nyitásra törekszik. Ez 
egyfajta misszió is, hiszen a királyi várost 
szeretnénk megmutatni, tudatosítani 
az itt élő, itt tanuló gyerekekben annak 
jelentős történelmi múltját, emellett 
olyan tudást adni, mely nincs benne a 
történelemkönyvekben.” – magyarázta 
Helesfai Marcell. 
A lokálpatriotizmus a becsületesség, a 
felelősségvállalás, a felebaráti szeretet 
és a természet ismerete és védelme 
mellett fontos alapköve a cserkészek 
életének. A szombati program, melyet 
a város önkormányzata támogatott, a 
Fehérvár Kardforgatók bemutatójával 
ért véget.

ra szeletelt zellert használtunk. A desszertnél 
a technológiára helyeztük a hangsúlyt. A 
csokoládét glazúroztuk, és többek között vö-
rösboros málnafagyival tálaltuk.” – mondta 
el lapunknak Volenter István.
Merci és Balázs Volenter István révén 
került egy csapatba. A Magyar Gasztro-
nómai Szövetség egyik fő partnerénél, az 
Unilever Foodsolutions bemutatókonyhá-
jában gyakoroltak a versenyre. Körülbe-
lül nyolc-tízszer főzték le a menüt, hogy a 

versenyen minden tökéletesre sikerüljön.
„A kiírásban pontosan szerepel, hogy mit 
hogyan lehet előkészíteni. A zöldségeket pél-
dául megtisztítva, de nem vágva és formázva, 
a halat pikkelyezve, belezve, de egészben be 
lehetett vinni. A borjút viszont ott kellett 
hártyázni, szeletelni.” – magyarázta Balázs, 
majd hozzátette, hogy a gondos tervezés 
és gyakorlás ellenére mindig számolni 
kell a váratlan helyzetekkel. A verse-
nyen például nem volt arra idő, hogy 

az almával és kacsamájjal töltött céklát 
ravioliformában készítsék el. Viszont a 
séf megoldotta a problémát: kézzel félbe 
hajtotta.
„Időhöz vagyunk kötve, ezért muszáj néha 
improvizálni. A versenyen nem vonnak 
le pontot, ha valami nem úgy néz ki, mint 
ahogy elterveztük, de azért igen, ha időt ve-
szítünk, és valami nem készül el.” – fejtette 
ki Balázs.
A magyar csapat a menüsorral eltalálta a 
kóstoló séfek ízvilágát, ami nem egyszerű, 
hiszen különböző nemzetiségűek, ebből 
fakadóan más számukra a megszokott.
„Nagyon sok kedvező kritikát kaptunk. 
De például volt egy séf, aki azt mondta: 
a vörösboros málnafagyi finom volt, de 
hiányzott belőle a savasság. A többieknek 
viszont nagyon ízlett.” – emelte ki Murá-
nyi Mercédesz, Balázs commis-ja, azaz 
segítője.
Merci és Balázs egyelőre a hétköznapok-
ba próbálnak visszarázódni, de lélekben 
már készülnek a malajziai versenyre, ahol 
tisztességesen szeretnének helytállni.
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Nem a pontszerzés, hanem a tiszta találat számít

Sylvester Mátyás hagyományos szablyavívó 
sportruhában. A vívómester erdélyi családból 
származik, akik az 1500-as években kaptak 
nemesi címet. 

LászLó-Takács kriszTina

A magyarok ősidők óta egy kissé ívelt, ám 
annál precízebb, technikázásra igen alkalmas, 
ázsiai eredetű vágófegyverrel, a szablyával 
vívtak. Az évszázadok alatt sporttá szelídült 
vívótechnikának az ötvenes években ásták meg 
a sírját, mivel a gyűlölt felsőbb társadalmi 
osztály jelképét látták benne. Mélyre azonban 
nem tudták temetni, mert néhány éve újra 
felfedezték a magyar szablyavívást, és a régi 
szakirodalmak alapján oktatni kezdték – immár 
Fehérváron is. Kiderült: a szablyavívás nem a 
pontszerzésről szól, hanem a tiszta találatról 
és a jó védésről. Rehabilitációjának oka pedig 
nem más, mint hogy fegyelemre, egymás 
tiszteletére és összpontosításra tanít, nem 
mellesleg edzi a testet és a szellemet.

A Magyar Szablyavívó Egyesület 
2012 óta létezik, az idei évtől pedig 
Fehérváron is elérhetők képzéseik. 
„A vívás a történelem során mindig 
végigkísérte a magyarságot. Mi a 
tizenkilencedik századnak, a párbajok 
korának katonai szablyavívási hagyo-
mányait szeretnénk megismertetni, 
megtanítani a mai generációkkal.” – 
magyarázza Sylvester Mátyás, a fe-
hérvári szablyavívó-iskola alapítója. 
Ennek a kornak a hagyományaiból 
gyökerezik a magyar sportvívás, 
mely egyedülálló sikereket ért el 
a huszadik századi nemzetközi 
sportversenyeken.

Fehérváron is tanulható az ősi magyar küzdősport
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Harctérről a tornacsarnokba

A vívás onnantól vált fokozatosan 
sporttá, amikor a kard, mint csatéri 
fegyver a lőfegyverek megjelenésével 
elvesztette jelentőségét. Mint harci 
eszköz később a párbajokban kapott 
nagy szerepet, amikor ügyes-bajos 
dolgaikat a férfiak egymás között 
karddal intézték el. „A tizenkilencedik 
század óta vannak hiteles írások ennek 
a vívásnak a milyenségéről, techniká-
járól. Ugyanakkor létezett egy Magyar 
Királyi Honvéd Toldi Miklós Vívómes-

ter- és Sporttanárképző Intézet, melynek 
egyik vezetője Borsodi László őrnagy 
volt. Ő kidolgozott egy módszert, amit 
később róla neveztek el. Ez a módszer 
annyira hatékony volt, hogy ennek 
eredményeképpen tizennyolc magyar 
olimpiai bajnok, több tucat világbajnok 
és Európa-bajnok született a történe-
lem során.” – tudjuk meg Sylvester 
Mátyás vívóoktatótól. Az említett 
sportintézményt az ötvenes években 
bezáratták, a vívómesterek egy része 
az életével fizetett, másokat gulágra 
küldtek. A rendszernek ugyanis 
nem volt szüksége a vívásra, mert 
azzal együtt járt egyfajta tartás és 
hazafias nevelés.

Nevezze meg segédeit!

Nem kell nagy képzelőerő, hiszen 
aki már látott kosztümös-romantikus 
filmet, esetleg huszáros történelmi 
adaptációt, az szemtanúja lehetett 
párbajnak is. Persze nem mindegy, 
hogy első vagy utolsó vérig, szab-
lyával vagy lőfegyverrel folytatták le 
mindezt az urak. Egy biztos: lefoly-
tatták – erősít meg Sylvester Mátyás, 
méghozzá Magyarországon jellem-
zően szablyával: „Úriemberek nem 
bonyolódtak szóváltásba, verekedésbe, 
tettlegességre. E helyett a sértett fél 
keresett magának két párbajsegédet, akik 
megkeresték a sértő felet, és megkérték, 
hogy nevezze meg a párbajsegédeit. 
Természetesen először felszólították, 
hogy kérjen elnézést, de ez általában 
nem történt meg, így végül sor került 
a vívásra. Egy vívómester bíráskodása 
alatt zajlott minden, a sértett és a sértő 
fél ingujjra vetkőzve kezdett neki a 
vívásnak, és általában egy orvos is volt 
a helyszínen. A segédek megbeszélték 
egymás között a feltételeket. Nem volt 
mindegy a végkimenetel, vagyis az, hogy 
első vagy utolsó vérig tart a párbaj.” 
A huszadik század felé közeledve 
egyre szigorúbban vették a párbajo-
kat, így egyre kevesebbszer fordult 
elő az „utolsó vérig” verzió. Ennek 
ellenére komoly, nagy súlyú becsü-
letsértések esetén előfordult, hogy 
pisztollyal vettek elégtételt – itt 
nagyobb esélye volt annak, hogy 
valamelyikük meghal.

Kard vagy szablya?

A kard mindig egyenes formájú, 
a szablya viszont kissé ívelt. A 

magyarok ősidők óta ezt az ívelt 
változatot használták, ami egyéb-
ként Ázsiában terjedt el leginkább. 
Míg a karddal a vértbe öltözött 
vitézek két kézzel megmarkolva 
lesújtottak, és akár testrészek 
levágására is alkalmas volt, addig 
a szablya finomabb technikára volt 
berendezkedve: sebészi pontos-
ságú, gyors vágásokat ejtett az 
ellenfél testén. Ezért lett alkalmas 
arra, hogy a szablyavívó technika 
később sporttá váljon. Maga a 
szablya azonban még a Horthy-kor-
szakban is a vitézek oldalán lógott, 
és komoly vívóiskolák gondoskod-
tak arról, hogy használni is tudják. 
Az 1938-as fehérvári vitézavatáson 
is ilyen szablyával eskették fel a 
vitézeket.

Mit kezd a szablyával egy mai 
gyerek?

Az egyesület célja legfőképpen 
az volt, hogy ezt a méltánytala-
nul elfeledett sportot az utókor-
nak továbbadja. „Nálunk nem a 
pontszerzés, az éremszerzés a lényeg, 
hanem a jó védés és a tiszta találat 
bevitele számít. Emellett azt vettük 
észre, hogy a vívás a jó kondíció 
mellett szellemileg is éberen tart, hi-
szen koncentrált figyelemre tanítjuk 
a gyerekeket.” – vallja Sylvester 
Mátyás. A vívóoktatótól azt is 
megtudtuk, hogy felnőtt férfiak is 
érdeklődnek a történelmi küzdő-
sport iránt. Ez akár bizonyítéka 
lehet annak is, hogy a vívás nem 
egy belénk nevelt dolog, hanem 
generációkon átöröklött von-
zódás. Így aztán azon sem kell 
csodálkoznunk, ha csemetéink a 
játszótéren egy talált bottal vívni 
kezdenek. Mondhatnánk, hogy 
a vívás kultúrája innen már csak 
egy lépés, mert a szablya már 
ősidők óta a kezünkben van.
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Nelson és az admirális – Varga Lajos másodszor győzött a Balaton-kerülésen

Péter Csaba és Pál Tibor Kornél kézfogása az egyik legnagyobb erősítést szentesíti

Fehérvári siker a Balaton-kerülésen

Készülnek, erősítenek, játszanak

néMeth kRisztián

soMos zoltán

A székesfehérvári Varga Lajos nyerte a 
szólóvitorlázás legnagyobb presztízsű hazai 
versenyét, a Balaton-kerülést. Fa Nándor 
alapító-versenyigazgatóként kétszeresen is 
örülhetett: földijének gratulálhatott a győ-
zelemhez, felfedezettjének, Vörös Gábornak 
pedig a második helyhez. 

A vitorlázás megkerülhetetlen 
legendája továbbra is szeretett 
szenvedélyének él, ezt bizonyítja, 
hogy idén is – immár tizenhetedik 
alkalommal – megrendezte a szóló-
vitorlázás balatoni seregszemléjét.
Az első kiírás óta hatalmasat 
fejlődött a mezőny, az indulók fele 
erre a versenyre fejlesztett hajóval 
állt rajthoz. „Ehhez a versenyhez kell 
önbizalom és felkészültség, kell egy 
jó eszköz – a hajó. Mindez így együtt 
sem feltétlenül elég ahhoz, hogy valaki 
eredményes legyen, mert annyira 
komplex a feladat!” – hangsúlyozta 
Fa Nándor, aki egyszer már meg-
nyerte a versenyt, de ezúttal nem 
állt rajthoz.
A balatonfüredi napsütésben húsz 
nyolcméteres hajó indult nyugat 
felé október első szombatján. 
Ott volt a fedélzeten Varga Lajos, 
aki idén már behúzott egy győ-
zelmet a Balatonon, amikor is a 
Keszthely-Kenese távot teljesítette 

A holtszezonban is zajlik az élet a Fehérvár Enthro-
ners amerikaifutball-csapatánál. Az őszi időszakban 
már eddig is számos fontos esemény történt a Koro-
názóknál. Történelmi idényre készül a csapat, hiszen 
fennállása óta első ízben a legmagasabb osztályban, 
a HFL-ben indul, sőt ezzel egy időben az osztrák 
Divízió IV. küzdelmeiben is megméreti magát.

Még a nyár végén sikerült megálla-
podni mindkét amerikai légióssal 
a folytatásról: Antonio Roane-t és 
Jebrai Regant is viszontláthatjuk 
kék-fehérben a következő szezonban. 
Emellett az edzői stáb is jelentősen 
erősödött: a hazai amerikaifutball-élet 
meghatározó alakja, Kovács Sán-
dor irányítja immár a fehérváriak 
védelmét. Itt azonban nem állt meg 
az érkezők sora: előbb az Eger Heroes 
linebackere, Mézes Dániel írt alá az 
Enthronershez, majd nem sokkal 
később a szeptemberben Szlová-
kia ellen a magyar válogatottban is 
bemutatkozó futó, Novakov Dávid. Az 
igazán nagy meglepetés azonban csak 
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ezután következett, amikor kiderült: a 
Budapest Wolves alapítótagja, az egyik 
legnagyobb hazai legenda, a szintén 
magyar válogatott védő, Péter Csaba is 
Koronázó lesz a következő szezonban!
„Rendkívüli büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy ilyen neves játékosok 
szeretnének Székesfehérváron játszani, 
és Magyarországon valóban egyedülálló 
körülmények között készülni!” – mondta 
Pál Tibor Kornél vezetőedző. – „Kü-
lönösen nagy dolog ez annak fényében, 
hogy sportágunk amatőr, és itt az En- 
thronersnél a játékosok szabadidejükben, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül űzik ezt 
a gyönyörű játékot. Szükségünk is van 
a komoly létszámra, hiszen csapatunk a 
következő szezonban a HFL mellett az 
osztrák Divízió IV. küzdelmeiben is részt 
vesz, így legkevesebb tizennégy mérkőzést 
kell megvívnunk a jövő évben, ami elké-
pesztően nagy fizikai megterhelés.”
Szeptember utolsó napján a csapat 
vezetősége Salzburgban járt, ahol az 
osztrák bajnokság évadnyitó ülésén 
vett részt. Ismertté váltak az ellenfe-
lek is, a sorsolás eredményeképpen 

Bécsnél messzebb szinte nem is kell 
utazni az idegenbeli mérkőzésekre 
sem, úgyhogy tavasztól kiváló túrák 
várnak a csapatra és az őket elkísérő 
szurkolókra egyaránt.
De hogy ne kelljen márciusig várni 
arra, hogy élőben is láthassuk a csapa-
tot, arról egy november 4-i felkészülési 

meccsel gondoskodnak a Koronázók: 
az ukrán Kyiv Patriots ellen mutatja 
meg magát első ízben a formálódó 
fehérvári alakulat. 
Ennél közelebbi időpontban, október 
15-én 15 órától Móron lesz látható a 
csapat a Wekerle sporttelepen, egy 
nyílt nap keretében.

elsőként. Keller András, Fa Nándor 
kötélzetmestere címvédőként 
érkezett, a Fa-hajó fedélzetén pedig 
a vitorlás tulajdonosának huszon- 
éves felfedezettje, Vörös Gábor 

igyekezte meghálálni a bizalmat. 
Az idei Balaton-kerülésnek több 
hajóosztályból is illusztris vendége 
volt: a repülő hollandiban tizenkét 
világbajnoki címnél járó Majthényi 

Zsombor vagy a finn dingis dél-af-
rikai olimpikon, Ian Ainslie.
Nagy volt a kergetőzés a rajt után, 
de Tihanynál már az élen állt Varga 
Lajos, nyomában Fazekas Lászlóval 
– aki egyetlen Balaton-kerülést sem 
hagyott ki – valamint Ainslievel és 
Majthényivel. A keszthelyi bójánál 
hétperces előnnyel fordult Varga, 
Vörös Gábor zárkózott fel mögé. 
Visszafelé, a Tihanyi-szorosnál 
(vitorlásberkekben: a cső) a töb-
biekhez képest már óriási előny-
ben vitorlázott Varga és Vörös. A 
fehérvári éllovas előnye az utolsó, 
balatonaligai bójánál több mint 
duplájára nőtt, Varga Lajos végül 
10 óra 53 perces idővel nyerte meg 
a MOL Nagydíjat, mögötte tizen- 
nyolc perces hátrányban Vörös 
Gábor futott be a célba Balatonfü-
reden.
„Folyamatosan néznem kellett hátra-
felé, hogy mit csinál Gábor, nagyon jó 
volt az alapsebessége.” – értékelt a 
győztes, akit lassan a Balaton ad-
mirálisának is nevezhetünk, hiszen 
Nelson nevű hajójával másodszor 
nyerte meg a szóló magyarten-
ger-kerülést. – „Nándi hajója annyira 
gyors, hogy kénytelen voltam olyan 
extrákat bevállalni, amit egyébként 
nem csináltam volna. Gratulálok 
Gábornak, de nem bánom, hogy nem 
ért utol!”
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Gyakori pillanat – Pátkait ünneplik a fehérvári csapattársak

Jól sikerült visszatérés: Antonin Manavian két gólt ütött az Érsekújvárnak

Visszatérés és pikáns gólok

Négy között a hokisok

néMeth kRisztián

TóTh DánieL

Idén három év után tért vissza a válogatottba a 
Videoton középpályása, Pátkai Máté. A huszon-
kilenc éves játékos végigjátszotta a magyar 
csapat utóbbi négy világbajnoki selejtezőjét. 
Pátkai a Vidiben is alapember, már négy 
találatnál jár a szezonban.

„Ma mindhárman regeneráló edzésen 
vettünk részt Fehérváron, csütörtöktől 
a megszokott edzésmunkát végezzük.” 
– újságolta Pátkai Máté, a Feröer 
elleni győztes meccs másnapján. 
A középpályáshoz hasonlóan Fiola 
Attila is játszott, Kovácsik Ádám 
pedig kerettag volt a válogatottban.
„Nagyon meglepődtem, amikor három 
év kihagyás után újra meghívót kap-
tam. A lettek elleni győztes meccsen 
tértem vissza, az sikerült számomra 
a legjobban. Összességében a csapat 
harmadik helyezését reálisnak tartom. 
Hasonlít a válogatottban és a Vidiben 
betöltött szerepköröm. Mind a támadás- 
építésből, mind a védekezésből ki kell 
vennem a részem.” – így a kilencsze-
res válogatott Pátkai Máté.
Fájdalom, de a meggypiros meze-
seknek nem kell készülődnie a jövő 
évi világbajnokságra, így a szezon 
hátralévő részében csak a fehérvári 
feladatra kell fókuszálni, ami nem 
más, mint a bajnoki cím megszer-
zése.

Keddi, 4-0-s győzelmével bejutott a Visegrád Kupa 
elődöntőjébe a Fehérvár AV19. Az Érsekújvár elleni 
találkozót a helyszínen tekintette meg a magyar 
együttes új szerzeménye, Mac Carruth, aki már alig 
várja európai debütálását.

Egygólos hátrányt kellett ledolgoznia 
kedden este a Fehérvár AV19-nek 
az Érsekújvár ellen a Visegrád Kupa 
negyeddöntőjének visszavágóján. 
Az idén életre hívott sorozatban – a 
jégkorong Bajnokok Ligája küzdel-
meihez hasonlóan – a két mérkőzés 
összesített eredménye alapján dől 
el a továbbjutás, de mint kiderült, 
nem igazán kellett számolgatni, hogy 
ki is a jobb. A fehérváriak ugyanis 
meggyőző játékkal, Erdély Csanád, 
Vizi Dániel és a duplázó Antonin 
Manavian góljaival 4-0-ra legyőzték a 
felvidékieket, így bejutottak a legjobb 
négy közé. 
„Fontos volt ez a találkozó. Tudtuk, hogy 
nyernünk kell, és ebben a szellemben is 
játszottunk. Ez a siker jó hatással lesz a 
csapatra, ebben biztos vagyok. Nagyon 
egységes a gárda, és bár az utóbbi időben 
nem jöttek a győzelmek heti rendszeres-
séggel, a srácok minden héten rendkívül 
keményen dolgoznak. Ez a győzelem még 
közelebb hozza majd őket egymáshoz!” – 
értékelt Benoît Laporte. 
A vezetőedző nemcsak a továbbju-
tásnak, hanem egy új érkezőnek is 
örülhetett. Az összecsapást még a 
lelátóról figyelte Mac Carruth, akinek 
szerződtetését szombaton jelentették 
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be. A huszonöt esztendős kapus első 
európai szezonjára készül, eddig kizá-
rólag Észak-Amerikában profiskodott. 
„Nagyon izgatottan várom, hogy jégre 
léphessek. Ez egy remek lehetőség szá-
momra, hogy belekóstoljak az európai 
jégkorongba. Itt nagyobbak a pályák, 
több helyük van lőni a játékosoknak, de 
szerintem ezt rövid idő alatt megszokom. 
A klub nagyon szimpatikus, örülök, hogy 
idekerültem!” – mondta az amerikai 
hálóőr, akit 2010-ben a Chicago 

Blackhawks draftolt, de az NHL-ben 
végül nem tudott bemutatkozni, az 
AHL-ben azonban komoly rutint 
szerzett. 
„Már a tavalyi szezon végén eldöntöttük, 
hogy Rajna Miklós mellé egy külföldi 
társat hozunk, hogy támogassa őt. Mark 
Visentintől sérülése miatt meg kellett 
válnunk, de ez az elképzeléseinken nem 
változtatott. Miki remekül véd, jó formá-
ban van, de egy ilyen hosszú szezonban, 
ha a rájátszásba szeretnénk kerülni, 

két jó kapusra van szükségünk. Mac jó 
hatással lehet Miki játékára is.” – árulta 
el a döntés részleteit Laporte.
Ha a minden tervek szerint alakul, 
Carruth pénteken már a fehérváriak-
kal tart Grazba, a tizenegyedik helyen 
álló együttes következő EBEL-mér-
kőzésére, vasárnap pedig az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnok légkörébe 
is belekóstolhat immáron játékos-
ként, amikor az Innsbruck érkezik 
vendégjátékra.

„A Videoton erőssége a támadójáték. 
Nagyon sok gólt szerzünk, viszont a 
kontrák elleni védekezésen, a helyzet-
kihasználásunkon van mit javítani. 
Henning Bergnél többször került 

előtérbe a biztonság, ellenben Marko 
Nikolics szorgalmazza, hogy minél 
többször érjek fel a kapu elé”. 
Pátkai Máté négy találatnál tart, 
amivel már most felülmúlta fe-

hérvári szezoncsúcsát: „A legszebb 
a Vasasnak ollózott gólom, de akkor 
sajnos kikaptunk, ezért van bennem 
hiányérzet. A Ferencvárosnak és a 
Haladásnak is először találtam be, 
a DVTK ellen pedig három pontot 
jelentett a lövésem. Mindegyik gólnak 
megvan a pikantériája!”
Döntetlen a Balmazújváros ellen, 
ötmeccses győzelmi széria, zakó a 
Vasastól, parádés játék a Diósgyőr 
ellen – fejezetek a tabella élén álló 
fehérváriak szezonjából. De vajon 
melyik a Vidi igazi arca?
„A DVTK ellen a második félidőben 
nyújtott játékunk az, amit mindig hoz-
nunk kell!” – szögezte le Pátkai.
Ehhez nem állt közel a Vidi a 
Dunaszerdahellyel vívott szombati 
felkészülési mérkőzésen, ahol 2-1-
re kikaptak a fehérváriak. A lényeg 
persze a tétmeccseken elért ered-
mény. A válogatott játéka miatti 
szünet után szombaton Balmazúj-
városban folytatja a Videoton.
„Eltiltás miatt nem léphetek pályára 
a hétvégén. Nem titok, hogy nyerni 
megyünk, de hiába játszik az első az 
utolsó helyezettel, nem lehet biztosra 
menni. A Ferencváros üldözőbe vett 
minket, de nem szűkíteném le kétcsa-
patosra a versenyfutást, a Vasasnak 
is jó együttese van, a Honvédot sem 
írnám le, és a Debrecen is összeszedte 
magát.”
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kaiseR taMás

Optimizmus hiányérzettel

Talán többször is leírtam már, de 
most újra megteszem: optimista 
ember vagyok! Mindig, mindenben 
próbálom keresni a legjobbat. Azt 
is sokan tudják rólam, hogy nagyon 
szeretem a kézilabdát, az Alba 
Fehérvár KC pedig a szívem csücske. 
Minden szezonrajt előtt azt gondo-
lom: most jön majd az a bajnokság, 
amikor… 
Az idei rajtot is így vártam, és már 
most jelzem – nézzenek hülyének 
– még mindig optimista vagyok, 
még ha van is bennem hiányérzet 
rendesen. Nem bánkódom Bajrak-
tarovics angolos távozása miatt, 
mert finoman fogalmazva sem fogott 
a montenegrói kapus, míg itt volt, 
mint a zöld festék. Ezzel együtt a 
huszonegy éves Mistina Kittivel a 
kapuban is hat ponttal kellene állnia 
a Fehérvárnak, vagyis le kellett és le 
is lehetett volna győzni a Kisvárdát 
és a Vácot is. A helyzetek, a lehető-
ségek megvoltak, csak hát be kellett 
volna lőni őket. A gárda gerincét 
nem csikók, hanem légiósok, váloga-
tottak alkotják. Hölgyem: a helyzete-
ket tessék belőni! Persze akinek nem 
inge, ne vegye magára! Én pedig 
maradok aki voltam: optimista!Ahogy néhányan a csapatból, úgy Elena Gjorgjijevska sem kapta még el igazán a fonalat 

Több játékperc jut Keller Ivánnak, igyekszik is élni vele

Hat helyett csak kettő

Itthon jobban ment

kaiseR taMás

soMos zoltán

Négy mérkőzés után két ponttal áll a női kézilab-
da-bajnokságban az Alba Fehérvár KC. Deli Rita 
együttese a Kisvárda után a Váctól is egy góllal 
kapott ki hazai pályán.

Egy góllal kikapni mindig bosszantó, 
főleg hazai pályán. Bár a Győr vagy a 

Nagy vereséggel kezdte a kosárlabda-baj-
nokságot a címvédő Alba Fehérvár, a tavaszi 
döntőben legyőzött Falco szétbombázta a mi-
eink állásait. Szerda este az újonc Debrecen 
ellen javított a Dzunics-csapat.

Szombathelyen úgy kapott ki 
csaknem harminc ponttal az Alba 
Fehérvár, hogy az első félidőben 
csak egy utolsó másodperces 
triplának köszönhetően vezetett 
a Falco. A másodikban azonban 
mindent bedobtak a hazaiak 
(elsősorban rengeteg hármast), 
a fehérváriak pedig az egész 
meccsen összesen két triplát. Sok 
sérült ide vagy oda, demoralizáló 
lett a vége (94-66), persze még 
mindig jobb volt most kikapni, 
mintha a bajnoki döntőben nyert 
volna a Szombathely. De a sok hi-
ányzó (Lóránt, Simpson, Macon, 
Tóth P.), a szűkülő rotáció miatt 
sokan már azért is aggódtak, hogy 
szerda este az újonc Debrecen el-
leni hazai mérkőzésen nem lesz-e 
gond. Nem lett, bár nem volt 
kiegyensúlyozott a csapat játéka. 
A mérkőzés előtt ünnepélyesen 
felvonták a csarnok légterébe a 
2017-es bajnoki diadalt hirdető 
zászlót. Ez már az ötödik ilyen, de 
van még hely a Gáz utcai létesít-
ményben...
Elijah Macon vállalta a játékot, 
de így is tartalékos volt az Alba, 
melyet kezdetben Harris triplái 
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Fradi elleni minimális vereség adott 
esetben önbizalomnövelő lehetne, de 
ebben a szezonban eddig a Kisvárda 
és legutóbb, vasárnap a Vác is egy 
góllal nyert Székesfehérváron. Pedig 
az Alba Fehérvár KC mindkét meccsen 
győzhetett volna, még úgy is, hogy akut 
kapusproblémákkal küzd. A Várda 
ellen a nyáron Herr Orsolya sérülése 

miatt igazolt Sonja Bajraktarovics 
védett formán kívül, a Vác ellen pedig 
a montenegrói már a keretben sem 
volt. No nem Deli Rita döntése okán: 
Bajraktarovics egyszerűen úgy döntött, 
már nem kíván ilyen szinten kézilab-
dázni, így nem tért vissza kenyéradó 
klubjához. 
A vasárnapi meccsen így Mistina Kitti 
védett. A huszonegy éves kapussal 
szemben a túloldalon a világ öt legjobb 
hálóőre között számontartott Barbara 
Arenhart állt a váci gólvonalon. A 
pályája elején járó, minimális NB I-es 
rutinnal rendelkező Mistina előtt le a 
kalappal, mert nem roppant össze a 
teher alatt, hetest is védett, és összessé-
gében harminc százalékos teljesítményt 
nyújtott. A brazil a lövések több mint 
felét fogta, ezzel is hozzájárulva csapata 
30-29-es diadalához. 
A vereséghez két dolog mindenképpen 
hozzájárult. Az egyik a Mistinánál is 
kevesebb első osztályú meccsel rendel-
kező Héjjas-Kránitz játékvezető-páros 
kaotikus ténykedése, a felelősség 
azonban nem őket terheli, hanem a 
szövetségben azt, aki egy rangadóra 
kivezényelte őket. A másik pedig, hogy 
kapuskérdés ide vagy oda, a Fehérvár-
nak megvoltak a gólszerzési lehetőségei 
ahhoz, hogy győzzön, de sok kimaradt 
ezek közül – ez igaz volt egyébként a 
Kisvárda ellen is. Így tulajdonképpen 
a csapat állhatna négy meccs után hat 
ponttal, de nem áll. Javítani majd Deb-
recenben lehet október 18-án, szerdán.

segítettek vezetéshez. Kettőt is 
bevágott, annyit, mint Szombat-
helyen az egész csapat. A Deb-
recen jól tartotta magát, vezetett 
is Velkey és Jones pontjaival. Az 

első negyed végén aztán jöttek 
a fehérvári lerohanások, amiket 
látványosan fejeztek be Hillék, és 
tíz pont lett az előny. Ezt meg is 
duplázta a második játékrészben 

a jól támadó Alba, ekkor főleg 
Markovics volt elemében. Amikor 
labdát szerzett, mindig sprint-
ben közlekedett a címvédő, ezt 
nehezen követték le a vendégek. 
Filipovics zsákolt, triplát hintett, 
a csapat pedig magabiztosan ve-
zetett, szünetben huszonkét pont 
volt az előny. 
A harmadik negyedben Kasey 
Hill mindkét Keller testvért 
megpasszolta egy-egy alley-oop 
átadással, ez volt az igazi látvá-
nyosság. Amúgy nem változott 
a játék képe, Lilovot jól védte az 
Alba, a bolgár klasszis pontjait 
pedig nehezen pótolta a Deb-
recen. Jones még úgy ahogy, és 
védekezésben is volt egy jobb 
szakasza a vendégcsapatnak, így 
nagyon nem nőtt a különbség. A 
negyedik negyed elején ellenben 
igen, akkor majdnem harminccal 
vezetett az Alba, pedig sok hiba 
akadt a dobásokban. Túlságosan 
is megnyugodtak a hazaiak, amit 
a három triplát bevágó Kósa ve-
zetésével kihasznált a Debrecen: 
15-0-s rohammal került látótávol-
ságba. Veszély nem fenyegette 
a győzelmet, amit az első félidei 
játékkal alapozott meg a bajnoki 
címvédő. 
A vége 91-72, megvan tehát az 
első siker a bajnokságban. Foly-
tatás a hétvégén Zalaegerszegen, 
kiderül, idegenben is tud-e a 
Szombathelyen látottnál ponto-
sabban célozni az Alba.
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A Moszkvics negyven, a Lada harmincéves is elmúlt már, de jó bőrben vannak

Fehérváriak a Mecsek Rallye-n
kaiseR taMás

A hétvégi Mecsek Rallye-n immár két 
„városgondnokságos” versenyautó áll majd 
rajthoz. Kaposi László Ladáján már évek óta ott 
a Városgondnokság matricája, Auszmann Gyula 
Moszkvicsára pedig most került fel.

Kaposi László és a Lada VFTS 
már jó néhány közös versenyen 
van túl a hazai ralibajnokságban. 
Korábban rendre a másodosztály-
ban álltak rajthoz, most hétvégén 
a Mecsek Rallye-n azonban már 
második első osztályú futamuk-
ra készülnek: „Az év elején elején 
Miskolcon és a Salgó Rallye-n még 
a Rali 2-ben indultunk, Székesfehér-
váron azonban már az első osztály-
ba neveztünk, és a Mecsek Rallye 
esetében is így tettünk. Erős mezőny 
lesz, a kategóriánkban is sok jó kezű 
pilóta lesz majd ott a rajtnál. Cé-
lunk, hogy célba érjünk, és épségben 
befejezzük a versenyt. A Ladák 
jelenleg reneszánszukat élik, a nézők 
nagyon kedvelik, rajonganak értük. 
A mi autónk is elmúlt már harminc 
éves, de büszkék vagyunk rá, magunk 
szervizeljük, mi tartjuk karban. Nagy 
élmény vele menni!”
A Ladán pedig már több mint 
három éve ott virít a Városgond-
nokság matricája. Bozai István ügy-
vezető elmondta, nagyon örülnek, 
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Sakkversenyek ideje

A gyerekmezőnyben ötvennél többen versenyeztek Móron

Karatesikerek a Körcsarnokban

Farkas Ágnes (jobbról) nagyot küzdött, aranyérem lett a vége

soMos zoltán kaiseR taMás

Az ország egyik legnagyobb múltra visszatekin-
tő sakkversenyét, az Aranyhordó kupát immár 
negyvenkilencedik alkalommal rendezték meg 
Móron. A nemzetközi Fehérvár-kupa pedig az 
ünnepi hétvégén lesz.

Ötvenkilenc gyermek és negy-
venhat felnőtt ült asztalhoz a 
móri Zimmermann iskolában a 
szombati Aranyhordó kupán. A 
csaknem fél évszázados múltra 
visszatekintő verseny idén is 
remek partikat hozott a többek 
között Balatonfüredről, Tatáról, 
Győrből, Miskolcról és Révkomá-
romból is érkező sakkozók között. 

Az elmúlt hétvégén immár második alkalommal 
rendezték meg Budapesten, a Körcsarnokban 
a „Dream Cup World” elnevezésű kyokushin-
karate-versenyt, tizennyolc ország több mint 
négyszáz versenyzőjének részvételével. Közülük 
tizenhárman a Fehérvár Karateakadémiát 
képviselték.

Az őszi versenyidőszakban a gyakor-
lásé a főszerep a Fehérvár Karate- 
akadémia fiataljainál. A fehérváriak 
sorsolása pedig elég erősre sikere-
dett: Mayer Eszter és Fekete Panna 
egy ágra került, a végelszámolásban 
Eszter a hatodik, Panna a második 
helyen végzett a serdülők között.
A serdülő fiúk középsúlyú küzdel-
meiben is egy ágra került Horto-
bágyi Kristóf és Németh Máté. Itt 

hogy amellett, hogy a Székesfehér-
vár Rallye támogatója a cég, ilyen 
formán valamennyi versenyen is 
jelen van a Városgondnokság, sőt 
most már két autón is: „Az alapítás 
óta, tehát nagyon régóta dolgozik 
cégünknél Kaposi László. Három éve 
megkeresett a hosszabb kihagyás után 
a versenynaptárba akkor visszatérő 

Székesfehérvár Rallye előtt, hogy 
szeretné, ha felkerülhetne az autóra a 
Városgondnokság. Nagyon örültünk 
ennek, ahogy most annak, hogy a Lada 
mellett már egy Moszkvicson is ott 
lehetünk!”
Az a bizonyos Moszkvics pedig 
Auszmann Gyuláé, aki a historic 
kategóriában áll majd rajthoz. 

A közel negyvenéves gép a nyár 
végére készült el, a Baranya-ku-
pán már futott egy tesztversenyt, 
és persze Auszmannék célja is a 
Mecsek Rallye problémamentes 
abszolválása. A verseny – mely 
Historic Európa-bajnoki futam is – 
pénteken kezdődik a Pécs-környéki 
kanyargós pályákon.

Kristóf elődöntőbe jutott és bronz- 
érmet szerzett, míg Máté a nyolc 
között maradt.
Kántor Viktória és Szűcs Ferenc 
csak a döntőben maradt alul orosz 
illetve magyar ellenfelével szemben, 
így egy-egy ezüstéremmel és besze-
dett fejrúgással lettek gazdagabbak.
Az ifi női – 55 kg-ban rajthoz álló 
– Farkas Ágnes és az ifi fiú – 75 
kg-ban brillírozó – Fekete Gergely 
viszont nem kért sem ezüstérmet, 
sem fejrúgást. Mindketten meggyő-
ző fölénnyel győztek, kitűnő formát 
mutattak, ami azért is fontos, mert 
Nagy Natáliával, Szűcs Ferenccel és 
Fekete Pannával együtt nem egészen 
egy hét múlva a lengyelországi 
Rzeszówban szerepelnek a WKB 
szervezet nyílt Európa-kupáján.
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A megyei gyermek versenysorozat 
legnagyobb létszámú állomása 
volt a móri. 
A felnőtteknél a Fehérvár SE 
sakkozói is jelen voltak, közülük 
Fellegi Tibor a legjobb hatvan év 
feletti versenyző különdíját kapta. 
A rendkívül szoros felnőtt csapat-
versenyben a 19 pontos Balatonfü-
red és a 18,5 pontos dunaújvárosi 
Királysakk SE mögött a 18 pontos 
Fehérvár SE lett a harmadik. 
Közben már lehet nevezni a XIV. 
Fehérvár Böllhoff Kupára, a nem-
zetközi pénzdíjas FIDE-sakkver-
senyt október 20-tól 23-ig rende-
zik a megyeszékhelyen. A kiírás a 
fejersakk.hu honlapon érhető el.
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Az akció 2017.10.12.-2017.10.26.-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: 8-18  Sz: 8-13
KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONTHÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT

#

#

Domestos 
750ml többféle
379 Ft 505 Ft/liter

Biopon takarékos
mosópor
Color 1,4 kg
649 Ft  463,5 Ft/kg

Bonus Soft Mop Twist 
felmosófej 229 Ft/db

Bonus formázott
mosogatószivacs
3db-os 119Ft 39,6 Ft/db

Quanto öblítő
5L Alps,Ocean
990 Ft 198 Ft/liter

Ariel mosópor
20mosás 1,5kg többféle
1139 Ft 759,3 Ft/kg

Kamill tusfürdő 250ml 
többféle 269 Ft 1076 Ft/l


