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Heiter Dávid Tamás
Elfogadták az Integrált Területi Programot, amely
mintegy tizenhétmilliárd forint címzett támogatást
jelent a város számára. Számos fejlesztésről is döntés
született: többek között körforgalom épül a Király sor
és a Géza utca kereszteződésében, és megkezdődik az
ivóvízvezeték átépítése a Kinizsi Pál utcában.

Ülést tartott Székesfehérvár közgyűlése a múlt héten pénteken. A testület elfogadta az Integrált Területi Programot
és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket
is. Ez a 2014 és 2020 közötti uniós
források lehívására szolgáló stratégiát
és felhasználási programot jelenti.
Ennek elfogadásával a város aláírhatja
a kormánnyal az erről szóló megállapodást, amely mintegy tizenhétmilliárd
forintos összegről szól.
A Maroshegy és Alsóváros egyes
részeit érintő közvilágítás-fejlesztéssel
kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a Miniszterelnökség Közbeszerzés-felügyeleti Főosztálya teljesen
érthetetlen módon olyan tanúsítványt
adott ki, amelyben az egyik referenciát
vitatja. Ebből fakadóan a közgyűlés

most csak érvényteleníteni tudta a
fejlesztésre kiírt közbeszerzési eljárást,
és nem tudják lehívni a mintegy
kétszázmillió forintot. Szavai szerint
az önkormányzat megvizsgáltatja azt a
lehetőséget is, hogy a Városgondnoksággal saját fejlesztésben meg tudja-e
valósítani a város ezt a fejlesztést.
A zárt ülésen meghozott döntésekkel
kapcsolatban a polgármester a Király
sor és a Géza utca csomópontjában
tervezett körforgalom kiépítését emelte
ki. De megkezdődik a Krasznai köz és
a Krasznai utca burkolatának felújítása
és a csapadékvíz-elvezetés javítása is.
„Fehérváron ebben a pillanatban ilyen
probléma nincsen” – mondta a közgyűlést
követően a migránsokkal kapcsolatos
kérdésünkre Székesfehérvár polgármestere. Még a múlt héten csütörtökön este
látott napvilágot a hír, miszerint városunk buszpályaudvarán is menekültek
vannak. Cser-Palkovics András szavai
szerint az érintett személyek jogszerű
idegenrendészeti eljárás keretében tartózkodnak Magyarországon. Kiemelte,
hogy Székesfehérváron a migráció
okozta probléma még nincs jelen.

Fotó: Bácskai Gergely

Kellemes időtöltés, hasznos információK

A civil szervezetek bemutatkozása a Városház téren,
2015. szeptember 19-én, szombaton 10 órától 17 óráig
10.00-kor Dr. Cser-Palkovics András
polgármester köszöntője

TöBB HúrON
pENDüLüNK

Paradicsom Akusztik
Bogdán Norbert romazene
OneDay zenekar

MOSOLY
ÉS JÁTÉK

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központ gondozottjainak műsora
A sündisznó – Nyári Betti bábjátéka
Edu Show bűvészműsor | arcfestés
kézműves foglalkozások
gyöngyfűzés | kölyöktetkó
lufibemutató | csúszda

MÁS VILÁG,
DE UGYaNaZ

A közgyűlés elfogadta az Integrált Területi Programot, melynek révén 2020-ig tizenhétmilliárd
forintos uniós fejlesztési támogatás érkezik Fehérvárra

legyen
közös
kézmÛves
termékünk!

Fotó: Bácskai Gergely

Ability terápiás bemutató
érzékenyítő programok
mozgássérült akadálypálya
Nóra pont – női karrier tanácsadás

BEMELEGÍTÉS

Ironman edzőkerékpár | szkander és box bemutató
Megadance Show | FŐNIX akrobatikus rock and roll
bemutató | SzupeRmamik | FELICITA KTSE latin
táncbemutató | kerékpáros bemutató
pontozókesztyű kipróbálás | sportegyesületek
bemutatói | Ovis torna | Vívósuli
Közel hozzá

Fejlesztésekről is döntött a közgyűlés

A Városgondnokságnál rendelkezésre áll a területrendezésre fordítható
összeg, ami mintegy harmincmillió
forint – mondta Bozai István városgondnok. Ebből a parkolók murvás
felületét és megközelíthetőségét lehet
kialakítani, amivel a tervek szerint
legkésőbb tavaszra elkészülnek.
Ekkorra ugyancsak készen lesznek a
növények ültetésével is.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője
arról is tájékoztatta a lakókat, hogy
nem fejeződött még be a sínek bontása.
Ugyan a város szerezte be a szükséges
bontási engedélyeket, de azokat átadta a
tulajdonos vasúttársaságnak. A bontást
a MÁV végezteti alvállalkozóval.

Sokan voltak kíváncsiak, mi történik lakókörnyezetükben

BarÁTOM
a TErMÉSZET

Ökológiai lábnyomszámítás
környezetvédelmi totó | napelemes eszközök
Nordic Walking | PH érték mérés
Vízbevizsgálás | Kertbarátok standja

nyugdíjas szervezetek
mÛsorai…
és még annyi minden!

Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Tálas Péter,
a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Nemzeti és Európai
Tanulmányok Karának dékánja beszélget migrációról,
bevándorlásról, ennek a mai
Európára gyakorolt hatásairól 2015. szeptember 14-én,
hétfőn 17 órai kezdettel a
Városháza Dísztermében.
Minden érdeklődőt tisztelettel várnak!

Lakossági fórumot tartottak múlt héten
csütörtökön este a Vízivárosi Általános
Iskolában. A találkozóra a városrész
122 lépcsőházából hívták a lakókat. A
tájékoztatón a napi problémák mellett
a Vízivárosban tervezett beruházások
kerültek a középpontba. A projektek a
Fűtőerőmű-fejlesztés és az iparvágány
elbontása révén valósulhatnak meg jövő
tavaszra. Hamarosan a Bakony utcában
növeli a nemrégiben újra köztulajdonba
került Fűtőerőmű teljesítményét a Széphő Zrt., így a Vízivárosban egy kazán
leállításával csökken a károsanyag-kibocsátás és jelentős terület szabadul fel.
Erre a területre majdnem százhatvan
parkolóhelyet építenek, fákat ültetnek
és új kutyafuttató is lesz a városrészben.
A térség önkormányzati képviselője,
Horváth Miklósné lapunknak elmondta,
hogy a Gőzmalom utcai, jelenlegi vasúti
átjáróból ötvennyolc parkolóhelyet lehet
majd megközelíteni, hatvanöt parkolóhely épül a Sarló utca 25. és 33. között,
tizenegy parkoló a Budai út 94-nél,
ugyancsak tizenegy parkoló a Budai út
98. mellett és hét a Budai út 100. mellett.
Jelenleg ötszázharmincnégy parkoló van
a Vízivárosban, a mostani fejlesztéssel
mintegy harminc százalékos lesz a
parkolóhelyek bővülése úgy, hogy nő a
zöldterület is.

sport- és
táncbemutatók

Zöldterületet bővítenek és új parkolókat hoznak létre
a Sarló utcában és környékén.

A parkolók tervezője, GroszKrisztina lapunknak azt mesélte, hogy 17
évig a Király sor 49-ben lakott, és
sokat járták a környék játszótereit
a kislányával. A tervezés során arra
törekedtek, hogy egységes terület jöjjön létre. A parkolók térkőburkolatot
kapnak, az odavezető utak aszfaltosak lesznek, a megközelítéshez pedig
olyan sétányokat terveztek, melyek
mellé fákat és cserjéket ültetnek.
Vannak viszont olyan helyek a területen, ahol a távhővezeték halad – ide
nem tudnak fákat, bokrokat ültetni,
és nem lehet olyan tárgyakat tervezni, melyeknek bármilyen alapozásra
van szükségük.

Az esély
legyen egyenlÔ

Novák Rita

Fejlesztés a Vízivárosban

zeneblokkok

Közéleti programok

Európa és a bevándorlás –
nyilvános beszélgetés

2015. szeptember 10.

Közélet

mÛsorok, vetélkedÔk,
gyermekfoglalkozások
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És még annyi mindenki!
Az ismeretterjesztés elhivatottjai,
sport- és kultúrakövetek,
hagyományőrzők, kézművesek,
természetbarátok, környezet-,
állat- és egészségvédők, betegeket
gondozók, családsegítők:
civilek, akiknek fontos
a jó ügyek képviselete.

MIT SZŐSZ HOZZÁ?
A helyben felállított szövőszéken Te is gyakorolhatsz:
ha „elveszíted a fonalat”, segítünk!

A helyszínen bemutatkozó szervezetek teljes listája és a részletes program megtalálható
a www.fehervar.hu-n és az Székesfehérvári Civil Nap facebook oldalán.

székesfehérvár
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Bejczy professzor nyomdokain

László-Takács Krisztina

Bácskai Gergely

Siker másképp

A Teleki Blanka Gimnázium Hungarian Junior
Robot Designers csapatát köszöntötték a héten
az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.
Az eseményen jelentették be a Bejczy Antal
Innovációs Emlékverseny elindítását, melyben
tizenkét fehérvári középiskola diákjai vehetnek
részt. Nekik egy-egy robottal kell majd
különböző feladatokat megoldaniuk. A verseny
októberben indul, és májusban látványos
bemutatóval zárul majd.

Idén június 6-án és 7-én rendezték
az Eurobot Junior nevű nemzetközi
robotversenyt, melyen magyar diákcsapat először vett részt, és előkelő
eredménnyel tért haza. A Teleki

Dezső, a hős magyar robot ádáz küzdelemben rendkívül jól teljesített a versenyen. Tudását az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán is bemutatták a fehérvári diákok.

„A lelkes csapat nemcsak részt vett egy versenyen, hanem bepillantást nyert olyan dolgokba,
hogy mit is jelent egy projekt, mi az a határidő, a költségvetés, vagy éppen mit jelent a folyamatos
fejlesztés és csapatmunka.” – írja beszámolójában a Teleki diákja és a csapat tagja, Szabó Márk.

Blanka Gimnázium csapata, a
Hungarian Junior Robot Designers,
avagy HJRD a tizedik helyezést érte
el. A nemzetek versenyében Magyarország a harmadik legjobb lett.
A Telekis robotépítő csapat köszön-

tése arra is alkalmat kínált, hogy
bejelentsék a Bejczy Antal Innovációs Emlékverseny elindítását.
Bejczy Antal professzornak, aki
Ercsiben született és Fejér megye
Díszpolgára, harminckét év alatt
hat szabadalma és több mint negyven újítása volt. Az idén nyáron
85 éves korában elhunyt mérnök,
fizikus, űrkutató részt vett egyebek
mellett a Sojourner Marsjáró megalkotásában is.
A középiskolásoknak meghirdetett
versenyen tizenkét fehérvári iskola
vesz részt. Minden csapat egy-egy
robotot kap, mellyel különböző
feladatokat kell majd megoldaniuk. A verseny nem titkolt célja,
hogy felhívja a műszaki orientáltságú diákok figyelmét arra,
hogy Fehérváron is elérhető a
minőségi képzést és versenyképes
tudást adó műszaki felsőoktatás.
A középiskolák csapatai október
és május között egy weboldalon
keresztül kapják meg a robottal
végrehajtandó feladatokat, majd
májusban nyilvános bemutató, robotshow keretében adnak számot
eredményeikről.

„Ezt a hozzáállást, amit a versenyre való
felkészüléskor és a versenyen tanúsítottatok,
ne veszítsétek el!” – mondta jótanácsként a
telekis diákoknak Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja. „Ami most egyfajta
játék, az előbb-utóbb hivatás lesz, és egy
egész életre szóló muníciót jelent, hiszen ez a
robot fontos ipari alkalmazás is egyben.”
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Fotók: Bácskai Gergely

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

„Igyekszünk figyelemmel kísérni minden olyan fiatal eredményét, aki Fehérvárhoz kötődik és
ilyen sikereket ér el. Nagy öröm, hogy a városban olyan fiatalok tanulnak, akik európai szinten
képesek tiszteletre méltó eredményt elérni. Talán ez a siker is jól jelzi, mennyi tehetség tanul a
városban.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.

Az utóbbi évek beiskolázási statisztikái azt
mutatják, hogy jelentősen
megnőtt az egyházi intézményekbe iratkozók
száma. Ez a tény nem a
hatéves nebulók hozzáállását, hanem egyértelműen
a szülők akaratát tükrözi.
És nem másról, mint arról
árulkodik, hogy ma Magyarországon egyre több
olyan fiatal szülő van,
aki azt szeretné, ha gyermeke az iskolai oktatás
mellett lelki munícióval
is gazdagodna a következő, minden szempontból
meghatározó években.
Jellemző, hogy olyanok is
az egyházi oktatás mellett
döntenek, akik nem élnek
vallásos életet, esetleg
meg sincsenek keresztelve.
Nem tudom, készült-e közvélemény-kutatás arról,
ők mit látnak az egyházi
iskolákban, óvodákban,
ami miatt mellettük döntenek, így legfeljebb a környezetemben élők érveiből
és tapasztalataiból tudhatom, hogy az a bizonyos
„lelki csomag” húzza a
mérleg nyelvét az egyházi
felé. Mert ugyan fontos
a magas szintű oktatás és
a versenyhelyzet, de még
fontosabb az egészséges
önismeret, egy meghatározott világkép, hogy már
egy hatéves kisgyerek is el
tudja magát helyezni a világban. Fontos az empátia,
egymás segítése, fontosak
azok a klasszikus értékek,
amelyek ha gyermekkorban még nem is érthetők
pontosan, marad belőle
annyi, hogy alap legyen,
mire felnőtté érik a diák.
Emberi értékeket persze
bármelyik iskola képviselhet, hitre azonban csak
az erre „specializálódott”
intézmények nevelnek. A
kötöttség, az, hogy naponta többször van például
közös imádság, egy kisdiáknak nem mindig vonzó.
Amit azonban hét-nyolcéves korában korlátnak
érez, elképzelhető, hogy
később támaszték lesz
számára. A lelki egyensúly, a hit ugyanis olyan
erő, amely képes a hiányosságokat is pótolni,
képes továbblendíteni,
építkezni, a siker, a nagy
teljesítmények gerenátorává és kulcsává válni. Ma,
amikor Európának egyre
nagyobb esélye van arra,
hogy keresztény identitása
háttérbe szoruljon, talán
még fontosabb ezeket
az értékeket szem előtt
tartani.
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Híradó 1-Kor!
A legfissebb hírek A

fehérvár televízióbAn.

várjA Önt is A házigAzdA,
schédA szilviA!

K–Juniors Kft.
hirdetés
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Válságban a tejágazat

Vakler Lajos
A szarvasmarha-tenyésztés és a tejtermelés,
az agrárgazdaság egyik húzóágazata olyan
gondokat görget maga előtt, amelyeket sem
az agrártárca, sem a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, sem a gazdák közös összefogása nem
tudott mostanáig megoldani.

A felvásárlási árak önmagukért
beszélnek. Jelenleg 27 euró 87 cent
száz liter tej felvásárlási ára, ami
74,51 forintot jelent a gazdának
literenként, miközben a fajlagos
költség eléri, sőt meghaladja a 90
forintot. Az ár június óta stagnál. A
gazdák elkeseredettek, a vásárlók
nem különben, hiszen az a tej, ami
élet, erő, egészség, az üzletekben
négyszer vagy többször annyiba
kerül, 260 és 380 forint között vásárolható meg.
Bódizs Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei
alelnöke megosztotta lapunkkal az
üggyel kapcsolatos véleményét: „A
tejtermelés gazdasági jelentősége elvitathatatlan, ezért is kongatjuk a vészharangot. Nemcsak Magyarországon,
hanem egész Európában alapvető élelmiszer a tej. Természetesen nemcsak
magáról a tejről van szó, amikor erről
beszélünk, hanem vajról, joghurtról,
sajtról, tejfölről, tejszínről és minden
olyan készítményről, ami tejterméket

tartalmaz vagy amit azzal ízesítenek. A
tejtermelés és az arra épülő tehenészet
és feldolgozóipar alapvető működését,
munkáját, feltételrendszerét és jövedelemtermelő képességét borítja fel a
jelenlegi helyzet, de a nemzetgazdaság
számára is súlyos veszteséget okoz.
Nemcsak Magyarországon, hanem
egész Európában problémát jelent ez.

A környező országok, Csehország,
Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország hasonló gondokkal küzdenek. A kérdés az, hogy a tejárakat
hogyan lehet kordában tartani, illetve
hogyan lehet a gazdálkodóknak is
megfelelő felvásárlási árat biztosítani. A legfontosabb, hogy elérjük
azt a megfelelő árpozíciót, amely a

Fotó: Nemzeti Agrárkamara
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Brüsszelben tüntettek a magyar gazdák is

gazdák számára is biztonságot jelent.
Tudomásul kell vennie mindenkinek,
hogy nálunk nem úgy működik, hogy
beállítunk egy tehenet, és abból a
jószágból azonnal fejhetünk, hanem hosszú évek munkájával lesz a
borjúból tejelő tehén. Nem véletlenül
mondják, hogy ez a mezőgazdaság nehézipara, hiszen ez egy nagyon lassú
folyamat, amely nagy szakértelmet is
igényel. Úgy gondolom, az Európai
Unió nem teheti meg, hogy lemond
a tejtermelésről, ezért feltételezem
azt, hogy különböző támogatásokkal, intervenciós beavatkozásokkal
segíthetnek a tejtermelés jövedelmezőségének megteremtésében. Most
jövedelemvesztésben van valamennyi
gazda.”

Szeptember 7-én a drámai mértékű
tejpiaci árzuhanás miatt az Európai
Bizottság félmilliárd eurós különtámogatásról döntött az uniós tejtermelő gazdák részére. A tanácskozás alatt
több ezer dühös gazda gyűlt össze a
belga fővárosban, hogy a tej- és a
húsár zuhanása illetve a magas adók
ellen tiltakozzon. A szénabálákkal és
traktorokkal érkező termelők tojással,
kövekkel és petárdákkal dobálták meg
a kiérkező rendőröket, és traktorokkal
próbálták áttörni a felállított kordonokat. A demonstrációnak magyar
résztvevői is voltak.

Szüret és mustgáz
Országszerte megkezdődött a szüret. Idén az
időjárás nem fogadta kegyeibe a szőlősgazdákat. Ennek ellenére a mennyiség és a minőség
is megfelelőnek mondható.

A Hegedűs Pincészet szőlőiben, a
nadapi lankákon a szorgos kezek a
híres Zengőt szüretelik, amelyből
a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend zászlósbora is készül. Id.
Hegedűs György számára több
mint fél évszázada az egyik legnagyobb ajándék a szüret időszaka:
„Nagyon meleg, forró napok voltak,
olyan időszakok vannak mögöttünk,
amelyek egyáltalán nem kedveztek a
szőlőkultúrának. Utána sorozatban

havi negyven, ötven milliméter eső
esett, az sem tett jót az ültetvénynek.
Úgy nézett ki, bajba kerülünk, hiszen
ez a kettő együtt tönkretehette volna az
egész évünket. Aztán fordult a kocka,
hála Istennek minden jóra fordult, így
jó minőséget várunk idén is. Természetesen nem minden fajta reagált rosszul
erre az időjárásra, a Zengő kifejezetten
szép termést ad. Húsz százalék körül
van a cukorfoka, és egészségesek a
fürtök. Összességében elmondhatom,
nincs okunk panaszra.”
Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó
főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő a szüret veszélyeire is
felhívta a figyelmet: „A szüret egyik
veszélyforrása a borkészítés során
kialakuló, gyakran emberéletet is köve-

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Kép: Tar Károly

A minőségre és a mennyiségre az idén nem lehet panasz

Szüret idején a must forrásakor nem árt az óvatosság a pincékben!

telő mustgáz. Ez nem más, mint a must
erjedése közben keletkező szén-dioxid.
Ez a gáz színtelen, szagtalan. Zárt
térben a levegőt kiszorítva, a padlótól
tölti fel a helyiséget. A gáz ugyan nem
mérgező, de mivel kiszorítja a levegőt,
oxigénhiányos állapotba kerül, aki
mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált
okozhat. A mustgázzal kapcsolatos
pincebalesetek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. A borospincéket
üzemeltetőknek gondoskodniuk kell
a pincék szellőztetéséről. A legjobb
megoldás a balesetek megelőzésére

szén-dioxid érzékelők telepítése.
Mindemellett alkalmazható a gyertyás
módszer is, feltéve, ha az égő gyertyát
nem kézben tartva, hanem egy rúdhoz
rögzítve tartjuk. Ha a gyertya lángja
kialszik, azonnal el kell hagyni pincét,
mert életveszélyes ott tartózkodni.”
A szakember felhívta a figyelmet arra
is, hogy a mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél sűrített levegős készüléket viselő ember segítsen, mivel
anélkül a segítő is áldozattá válhat. A
különböző gázálarcok, gázmaszkok
viselése nem nyújt védelmet. Veszély
esetén hívják a Katasztrófavédelmet
a 105-ös segélyhívószámon!

FehérVár

Kultúra

Jubileumi bélyegkiállítás

Kultúrszomj
Könyvbemutató

Szeptember 14. 18 óra Királykút
Emlékház
A Prima Primissa, Magyar Örökség, valamint József Attila-díjas
érdemes művész, Czigány György
Győri Te Deum című kötetét
mutatják be. A házigazda Bakonyi
István.

Vakler Lajos
Kilencvenéves a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő
Kör. A jubileumi évben, megalakulásuk évfordulóján a filatelisták kiállítással köszöntötték
a jeles dátumot a VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban.

Kaszap István kultuszának
ápolása

Szeptember 15. 17.30 Szent István
Művelődési Ház
Sajgó Szabolcs SJ előadása. A
programra a Kaszap István-emlékév keretében kerül sor.

Rabóczky Judit Rita és
Boldi szobrászművészek
kiállítása

Szeptember 19. Szent István Művelődési Ház
Ötödik alkalommal tartja meg
a Székesfehérvári Egyházmegye
Kortárs Művészeti Gyűjteménye
rendezvényét az Ars Sacra Fesztivál keretében.

Rövid és hosszú távú célok,
motivációk és lehetőségek
egy sportriporter életében

Szeptember 28. 17.30 Szent István
Művelődési Ház
Mohay Bence sportriporter, cserkész, MTVA-munkatárs előadása a
Kaszap István-emlékév keretében.

A filatéliai tevékenység, a bélyeggyűjtés egy rendszerező-kutatótevékenység, hiszen a bélyeg megjeleníti az adott ország és az egész világ
történelmét, kultúráját, gazdaságát,
sportját, az egyes művészeti ágak
jeles műveit, a természet szépségeit, az épített környezet jelentős
alkotásait, ezért fontos hordozója
és bemutatója az egyetemes értékeknek.
Szabó Mátyás, a bélyeggyűjtő kör
elnöke a kiállítás megnyitóján
elmondta, hogy a bélyeggyűjtés,
mint nemes hobbi és szenvedély
jelentősen gazdagítja a város kulturális életét: „A gyűjtési szenvedély
ősidők óta az ember sajátja. A bélyeg
esetében pedig még inkább tobzódik.
Ez talán abból fakad, hogy egyrészt a
világ minden országában jelennek meg
bélyegek és gyakorlatilag mindenütt
hasonló témákat dolgoznak fel. A zene,
a történelem, a katonaság, az irodalom,
a festészet, a sport mind hálás téma a
bélyegkészítőknek, így akik a bélyeggyűjtés mellett olyan foglalatosságot
űznek, amit bélyegen is megörökítenek,

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

2015. szeptember 10.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

• építésztechnikus
• köztisztasági munkatárs
• szolgáltatási koordinátor /
Koronás Park
• villanyszerelő
• parkfenntartó - gondozó
és gépkocsivezető
• parkfenntartó - gondozó
munkakörbe keres munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!

Fotó: Simon Erika
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A bélyeggyűjtés szenvedély, az értő szemnek minden bélyeg különleges

össze tudják kapcsolni hivatásukat a
szenvedélyükkel. Én abban látom a
bélyeggyűjtés népszerűségének okát,
hogy összekapcsolható az ember mindennapjaival is. Az idei kiállításunk
ugyanúgy tematikus, mint az eddigiek.
Bár évről évre változik a tematika – hiszen követjük az elvet, hogy ne mindig
ugyanazt állítsuk ki – de a jubileumi

kiállítás kapcsán természetes, hogy
előtérbe kerül Szent István emléke, a
csodálatos Fejér megyei kastélyokat
ábrázoló bélyegek, mint ahogy a cserkészet évfordulója kapcsán a jeles pillanatokat ábrázoló művek is. Próbáltuk
Székesfehérvár történelmét, szerepét
megjelenítő bélyegekkel köszönteni a
várost.”

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen
illetve

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

Kultúra

közéleti hetilap

FehérVár

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Bakonyi István

Imágó – Ráció
(Szabó Noémi és Szabó Melinda kiállítása)
(Szent Korona Galéria, 2015. augusztus 7- szeptember 7.)
A magamfajta ember számára mindig nagy
örömet jelent, ha fiatal tehetségekkel találkozik. Akkor is, ha olyan területet művelnek,
amihez nekem csak lelkes befogadóként van
közöm. És ha egyiküket még hajdani tanítványomnak is mondhatom, akkor ez az öröm
még nagyobb.
Szabó Melindáról beszélek, aki valamikor, a 90es évek elején diákunk volt a Kodályról elnevezett iskolában. Emlékszem érdeklődő tekintetére
és nyíltságára, amit a magyarórákon láthattam.
Aztán a Lovrek-iskolából a Tóparti Gimnáziumba vezetett útja, de még ott sem a képzőművészet kerítette hatalmába. Ez a „kerítés” csak
később jött. Évekig nem hallottam róla semmit,
ám a szó legjobb értelmében menedzselő édesapja, Szabó Sándor András felhívta lányára a
figyelmemet. A világban bolygó, otthonát bár el
nem felejtő, de ott is otthonosan mozgó hölgyre,
aki nagyon komolyan műveli a művészetet. És
aki Amerikában lett ipari és rendszer-, valamint
terméktervező mérnök. Hát, bizony, a magamfajta irodalmártól ez is eléggé távol áll… Egyre
kíváncsibb lettem: vajon miféle festmények,
művek kerülnek ki ebből a szellemi műhelyből?
Mondhatom, hogy az eredmény meglepett. A
nyitott személyiség, mások által is megcsodált,
máshol (számos tengeren túli és inneni helyen)
kiállított, eddigi életművének remekei elmélyülésre késztetik a szemlélődőt. Olyan titokzatos,
álomszerű, a személyiség belső rétegeit feltáró
művészet ezt, ami színgazdagságával, rejtett ábráival és üzeneteivel nem hagyja közömbösen az
embert. Van itt álom és valóság, van itt szédülés,
vannak itt az ősiségből ránk maradt formák, a
biológiából előbújt, az univerzumhoz tartozó
alakok, és sok minden, ami gazdaggá teszi a
választékot. Dali és Gaúdi kései követője ő, aki
ugyanakkor el is szakad ezektől a hatásoktól,
és járja a maga, öntörvényű, a szabadsággal
jegyes útját. Gondolom, hogy az alkotás egyben
kúra is a számára, egyfajta megkönnyebbülés és
katarzis. Miként művei meg minket juttathatnak
ilyen állapotba.
Gondolkoztam azon is, hogy a másik kiállító
művészhez, Szabó Noémihez van-e közük az
imént bemutatott törekvéseknek. A szerencsés és gyümölcsöt hozott találkozáson kívül
aligha. Talán az erős színek, a karakterisztikus
formavilág? Azt hiszem, ez sem. Ne is erőltessük hát a párhuzamot! (Persze említhetjük
azt is, hogy az ő útja is a Tópartiból indult, és
ő ott már a képzőművészettel foglalkozott a
Képzőművészeti Egyetem előtt. Itt, Fehérváron
Végvári Bea és Pinke Miklós is hatott rá.) Ami
Szabó Noémi képein először megragadott,
az az a következetesség, ahogy szétszabdalt
világunkat elénk tárja. Igaz, kis képzelő erővel
a szétszabdaltság megszüntethető, az elemek
egymáshoz illeszthetőek. A legdrámaibb
talán az a helyzet, amelyben a katonák és a
gyerekek vannak elszakítva egymástól, szinte
farkasszemet néznek egymással egy strandos
tájban. Az egyik oldalon rohamsisak, a
másikon valami szabadság-féle. Ne menjünk
most bele mai létünk borzalmaiba, de tudjuk:
a szétszabdaltság itt van a nyakunkon. Egy
Ady-nevű írástudóval szólva: minden egész
eltörött.
Szabó Noéminek sok köze van a valósághoz,
ám azt kétségtelenül átértelmezi, a maga képére

formálja. Átváltoztatja, miként egyik legjobb
és legszerethetőbb műve, a Mimikri is jelzi.
Máshol meg azt kéri, hogy Adj helyet magad
mellett, ami persze, hogy eszünkbe juttat egy
Bikini-slágert, de hát azért ez itt valami egészen
más! Legfőképpen az anyaság és a nőiség örök,
szép szerepe fogalmazódik meg itt. Másutt meg
pl. az erotika. Azt nem állítanám, hogy „női”
ez a festészet, hiszen az ilyenfajta címkéknek
sok értelme nincs. Helyettük a minőség az elsődleges, ami viszont egyértelmű ezeken a finoman
kidolgozott, a mesterséget oly magas szintem
megmutató alkotásokon. Professzionális szinten,
egy egyre inkább kibontakozó pálya pontos
dokumentumaiként. Itt viszont az is kétségtelen, hogy a nő, a női test elmélyült ábrázolása
a legfontosabb értékei közé tartozik. És persze
nemcsak a test, de a testi-lelki-szellemi hármas-

Vissza a sorok közé! „A sorok közt fekszem,
meztelen.” – olvasom Czakó Gábornál.

Ha egy főemlős elkezd pitizni valamely kormány előtt, vége a demokráciának.

Minden szerelem egy szalmalánggal kezdődik,
s minden „kazal” fölégetése után alig marad
parázs a hamu alatt.
Bizonyos értelemben a szeretkezés is üritkezés.

A háziállat és a vadember közeli rokonok.

Az őrültek házában még örültek egymásnak; aztán kikerültek és egymás ellenségei
lettek.
A szálka gerenda szeretne lenni – mások
szemében…
A csomó attól fél, hogy megoldják vagy ketté
szelik.
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Isten után (mellett) csak a szúnyog nem személyválogató.
Párbaj. Nevezd meg segédeidet, és megmondom ki vagy!
Szamárság – mondják az emberek. Emberiség
– mondják a szamarak.
Aki nem látja a fától az erdőt, azon még az
sem segít, he egy ág az arcába vág.
Az abszolút igazságnak nincs felezőideje.
Nem a ruha teszi az embert – vagy mégis?
„Idegenben a férfi ruháját nézzük, itthon a
férfit.” – olvasom A régi Kína bölcsessége c.
könyvben Pi-jen Lu aforizmáját.
Porból lettél, porrá leszel. – Elmondhatod: az
életből jöttél „vissza”!
Így mondják mifelénk! Az urakat beette a
rosseb a politikába, s mi’ csinálnak, minket
lecsinálnak.
Három éves unokámnak a két szál hajú órásmesterről szóló mesém mellett mai szófordulatokat is tanítok; mint: „bedőlt hitel” – mire
nagy lesz, megérti.

Balajthy Ferenc

Szabó Noémi Üldöző hiány című alkotása
ság együttes értékei kerülnek a felszínre. Absztrakció és figuralitás szintézisét teremti meg az
ilyen művész, a legnemesebb hagyományt és
modernséget vegyítve. „A forma-szín-kompozíció harmóniáját keresem számomra újszerű
módon.” – vallja. Ennél tömörebbet és igazabbat
aligha mondhatunk.
(Elhangzott a kiállítás megnyitóján.)

Az emberi kétszínűség nem az oparttal kezdődött, s nem is ért vele véget…

FÁMON RÖPÜLT…
(Egy alkalmi anagramma Fülöp
Márton dicséretére)

A nagy író úgy gondolja: most lemegyek hozzátok a Parnasszusra!
Az emberevő nem az emberiséget, csak az
embert szereti.

Ládd, az életet is gólra játsszák!
Ha tollam zöld tintába mártom,
Még a holdlabdát is elkaphatod,
Csodakapus vagy te Fülöp Márton!

Írók körében a félszem igen, csak a szellemi
vakság nem lehet erény. (Toldás) „A sánták
szeretik nevetni a félszeműt.” (Kazinczy
Ferenc: Pályám emlékezete).

Van fa, honnan a madár elröpült,
De a kapufa, az egy totemoszlop!
Győztes napok róják rá a jelet, –
S a fény a pályán körbe hordoz.

Aforizmák, naplójegyzetek

Először csak a történelmet írták át, ma már a
szépirodalmi műveket is…

„A humor a költő vidám halála.”
(Atanasz Dalcsev)

Némely „szerzők” az alkotás értéke helyett az
alkotás ellenértékére koncentrálnak.

Bármit adjon is a nagybetűs élet,
Hálót őrizz, kaput el ne hagyj! –
Tudnod kell, hogy e borzas világon
Nekünk mindig a legjobb Te vagy!

A szalmacséplésnek pelyvája, a szócséplésnek
nyáladzása van.

A vasfegyelem, ha berozsdáll, elkezdődik a
káosz.
„Mindenben van valami tökéletes.” (Feleki
László) – tehát semmi sem tökéletes.

Saitos Lajos

GEREZDEK (9)

Amikor meghalunk, az idő előbb kifut belőlünk, mint alólunk a tér.
Ignotus, újraolvasva. „Az a baj éppen, hogy nálunk minden tisztességes ember szocialista. Nem
tisztességes emberek azok, akik a dolgokat nyélbe
ütik. Az új világ majd akkor kezdődik, mikor
a szocializmusnak nálunk is lesznek törtetői,
tőzsdései, konc(z)lesői, túlordítói és szemforgatói.” Nos, valameddig már eljutottunk ezen az
úton is…!
Mitológia és mese-mese és mitológia; ha mégis
három nap egy esztendő, akkor Istennek – mai
számításunkkal – minimum két évig kellett
bíbelődnie a világ teremtésével. A mű mégis
elsietetten elsikerült.

A világmindenségben minden változik; csak a
semmi nem.
Az igazság – mennél súlyosabb is – a felszínre kerül.
Sajnos, az emberi butaságra többnyire az elemi
csapás az orvosság.
A tudomány annak bizonyítására, hogy mégsem a majomtól származik az ember, kitalálta
a hiányzó láncszemet.
A legmegbízhatóbb közlekedési „eszköz”,
Kharón ladikja, még egyetlen utasát sem
hagyta ideát.

VILÁG LEGNAGYOBB DOKTORA
(Az idő magasztalása a végekig)

Hullócsillag, ahogy utolsót villan, –
S erő sem lesz már öreg karjaidban,
Sebeket gyógyít, szinte a semmiből,
Világ Legnagyobb Doktora: az Idő!
A lélekfájás rosszabb a szúrt sebnél,
A kín rabságába font köteleknél.
Sebeket gyógyít, szinte a semmiből,
Világ Legnagyobb Doktora: az Idő!
Félig születés – félig halál kering,
Míg leszárad testedről a véres ing.
Sebeket gyógyít, szinte a semmiből,
Világ Legnagyobb Doktora: az Idő!
És hogyha a Legnagyobb Doktor beteg,
Vége a Nagyvilágnak: – Isten veled!
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Közélet

Híradó 1-kor!

Októbertől minden hétköznap délután egy órakor híradó a Fehérvár Televízióban!
Október 5-től naponta két híradóval jelentkezik
a Fehérvár Televízió. Az este hét órakor kezdődő
Jó estét, Fehérvár! című műsor híradóját a kora
délutáni, egy órakor kezdődő híradó előzi meg. A
cél, hogy minél több helyi információhoz jussanak a
fehérváriak – minél gyorsabban.

Fotó: Kiss László

„Azért gondoltuk, hogy szükség van a
naponta jelentkező híradók számának
növelésére, mert rengeteg dolog történik a
városban illetve a térségben, aminek a hírét
minél hamarabb szeretnénk eljuttatni a városban élőkhöz.” – tudtuk meg Látrányi
Viktóriától, a Fehérvár Médiacentrum
hírigazgatójától.
Igaz, hogy már most sem kell este
hétig várni a hírekre, hiszen az elmúlt
időszakban a Fehérvár Médiacentrum

online felületeire és a városi hírportálra
a híranyagok az esti híradót megelőzve
is kikerültek, a kora délutáni hírműsor
azonban mégis más. Itt ugyanis olyan
„hírcsomagot” kap a néző, amely frissen szerkesztett, új hírekkel jelentkezik
az előző esti híradóhoz képest. Az egy
órakor jelentkező híradóval egy régi
terv valósul meg, ami a Médiacentrum
különböző kommunikációs felületeinek a szorosabb kapcsolatát, egymást
kiegészítő tevékenységét is jelzi, és
aminek nyertesei azok a fehérváriak
lesznek, akik minél gyorsabban, minél
hitelesebben szeretnének helyi információhoz jutni.
„A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni,
hogy ha például a Vörösmarty Rádió
délelőtti műsorában történik valami fontos
bejelentés, akkor arról frissen tudunk

Októbertől még frissebb, még több helyi hír a Fehérvár TV-ben: Híradó 1-kor!

Három percig volt gyakornok
Kovács Szilvia huszonkét éves korában kopogtatott
be a Fehérvár Televízió akkori vezetője, Sipos
József ajtaján. A főiskolás lány csupán a Kodolányi
kommunikáció szakán előírt kötelező gyakorlatra
jelentkezett, a televízió igazgatója azonban már az
első megszólalásakor felfigyelt különleges hangjára, és azonnal állást ajánlott neki. Szilvi azóta van
képernyőn, s bár először tartott a híradó háziasszonyi szerepétől, a most már Hír Tv-s Jónás Sándor
műsorvezető partnereként hamar megszerette feladatát. Az elmúlt években két gyermekkel és egy
férjjel (Schéda Zoltán műsorvezető, a Vörösmarty
Rádió vezetője) lett gazdagabb, miközben hűséges
maradt a Fehérvár TV-hez. A műsorvezetés mellett
televíziós háttérmunkákat végez, szerkeszti a város
honlapjának programajánlóját, illetve újságíróként
is találkozhatunk a nevével – immár Schéda Szilvi-

beszámolni a délután egykor kezdődő
híradóban. De az is előfordulhat, hogy
felvetődik egy érdekes téma délelőtt, amiről
már röviden szólunk a délutáni híradóban,
a bővebb kifejtése azonban az este hétkor
kezdődő Jó estét, Fehérvár! című műsor
híradójában valósul meg. Ha pedig az esti
híradót követő háttérműsorban fogalmazódik meg valamilyen fontos információ,
vagy éjszaka történik valami rendkívüli,
akkor azt nem kell másnap estig tartogatnunk, hanem már délután egy órakor is

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

Híradó egykor: Schéda Szilvia lesz az októbertől induló délutáni hírműsor háziasszonya a Fehérvár TV-ben
aként – a FehérVár magazinban. Októbertől minden
hétköznap 1-kor Szilvi várja a nézőket a képernyő
elé a Fehérvár TV délutáni híradójában.

adásba kerülhet az anyag.” – magyarázza
a hírigazgató.
Október 5-től tehát hétköznaponként
akár az ebédszünetben is meg lehet
nézni az éppen aktuális, friss helyi
híreket, és nem csupán a televízióban,
hanem élő online adásban is. Aki pedig
lemarad róla, a Fehérvár Médiacentrum
online felületén és a www.szekesfehervar.hu oldalon bármikor visszanézheti
a teljes híradót illetve a különböző
híranyagokat külön-külön is.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. szeptember 12-től szeptember 18-ig
Október 5-től minden hétköznap: Híradó 1-kor!

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 9. 12. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa
– ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Leffelholcz
Marietta. Vendég:
Bernáth Imre
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bágyi Balázs
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Stefkó
Krisztina. Vendég:
Forgó Béla
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Medveczky Ádám
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 61-62. rész (12)
16:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat. 17. rész.
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Barabás Ferenc
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Trópusi hőség – Halál a
parton – am. sorozat (12)
20:50 Fehérvár KC –
Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon –
filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
23:20 Képes hírek

2015. 9. 13. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Barabás Ferenc
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Stefkó
Krisztina. Vendég:
Forgó Béla
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bágyi Balázs
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés

13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 Aqvital FC Csákvár
– Mezőkövesd
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 63-64. rész (12)
16:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat. 18. rész.
17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Komendó Gabriella
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – A
szökevény – am.
sorozat (12)
20:50 Paksi FC – Videoton FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 FehérVászon – ismétés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 9. 14. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Épí-Tech Magazin – ism.
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Komendó Gabriella
17:00 Épí-Tech Magazin
– ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Romhányi Anikó
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 V. Székelyföldi Verstábor
21:00 Aranybulla Művészeti
Napok 1-2. rész
21:55 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 9. 15. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Romhányi Anikó
17:00 Agrárinfó – ismétlés

17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45

Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Disztl Péter
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális
magazin
Hírek
XI. Székesfehérvári
Lecsófőző Vigasság
Alba Regia Feszt
Öreghegyi
Mulatságok 2015
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvári Kultúrkorzó
2015 1-3. rész
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

20:20 Pietá Signore Harmonia Albensis
21:40 Bringa Fieszta
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó

2015. 9. 18. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2015. 9. 17. CSüTörTöK
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
20:50
00:00 Képes hírek – benne
08:00 Élő közvetítés
21:10
minden egész órakor
Székesfehérvár Megyei
a Híradó ismétlése
Jogú Város Közgyűléséről
22:00
07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
22:45
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
2015. 9. 16. SZerdA
a Híradó ismétlése
archívumából
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:15 A Fehérvár TV
archívumából
Műsorvezető: Vakler Lajos.
07:45 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne
Vendég: Szabó József
minden egész órakor
minden egész órakor
17:00 Együtt – ismétlés
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
17:30 Esti mérleg – ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:50 Napi színes
10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
18:00 Hírek
11:15 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Németh
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Zoltán. Vendég:
Műsorvezető: Szabó
11:40 Képes hírek – benne
Supola Zoltán
Miklós Bence. Vendég:
minden egész órakor
17:00 Bajnokok városa
Kubik Anna
a Híradó ismétlése
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
archívumából
– ismétlés
17:50 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Vakler
19:25 Köztér – közéleti magazin
Lajos. Vendég: Disztl Péter 18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
17:00 Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
magazin
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Vendég: Szabó József
20:15 Hírek
17:50 Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
20:20 Musica Sacra
18:00 Hírek
archívumából
22:20 Jó estét, Fehérvár!
18:05 Fehérvári beszélgetések
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
19:45 Együtt – családi magazin 22:45 Köztér – ismétlés
Zoltán. Vendég:
20:15 Hírek
23:20 Képes hírek
Supola Zoltán
20:15
20:20

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 15. 20:20 XI. Székesfehérvári Lecsófőző Vigasság

közéleti hetilap

Bácskai Gergely

Közélet

Madarat tolláról
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Pompás tollazatokban gyönyörködhettek az elmúlt hétvégén a látogatók a Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban, ahol 21. alkalommal rendezett kiállítást a Díszmadárbarátok Székesfehérvári
Egyesülete. A rendezvényre az ország minden részéről érkeztek kiállítók.

Fotók: Bácskai Gergely

A fehérvári díszmadárbarátok által tartott és tenyésztett madarak jelentős hányadát a színkanárik
alkotják, de egzótákat is szép számmal tenyésztenek. Számos papagájféle is gazdagítja a palettát.

A kiállítás látogatói rikkantásoktól hangos teremben ismerhették meg, hányféle elbűvölő,
színes madarat lehet otthon nevelni. A legtöbb érdeklődőnek az nyerte el a tetszését, hogy
testközelből figyelhették meg a madarakat.

A megnyitó résztvevőit Molnár Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte

Szia Leendő Kollégám!
Képzeld, már egy ideje a Grundfosnál dolgozom operátorként,
és megdöbbentő, ami itt van:
- a kezdő nettó bérem 125 000 Ft volt forgó 2 műszakban,
ami a próbaidő után nettó 143 000 Ft-ra emelkedett
- a cafeteria nettó 25 000 Ft, az adókat pedig a cég fizeti utána,
- bele tudtunk vágni a lakásfelújításba, mert a hitelt is megkaptuk,
hiszen határozatlan idejű a szerződésem egy stabil cégnél,
- van itt még konditerem, horgászbérlet és sok más kedvezmény!
Szeptember 17-én nyílt napot tart a Grundfos (9, 11, 13 és 15 órakor),
ahol meg lehet nézni a gyárat és még tesztírás is lesz operátoroknak!
Gyere, kiugrom majd hozzád az egyik szünetben (mert nálunk 2 is van)!
Regisztrálni tudsz telefonon a +36-22-801-801 számon,
vagy személyesen a recepción. Cím: Székesfehérvár, Holland fasor 15.
be
think
innovate

Oktatás

Az idei tanév számokban

Városunkban tehát tizenötezer
diákra vár az a 181 tanítási nap,
amit az idei tanév tervezői meghatároztak. Egy napot spórolhatnak
azok, akik nappali középiskolába
vagy szakiskolába járnak, számuk-

Többen választanak egyházit
Bár egyre kevesebb a diák, az elmúlt öt tanévben csaknem megduplázódott az egyházi iskolákba, óvodákba járó gyerekek aránya – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint az
egyházi óvodákat választó családok aránya megduplázódott, háromról hat százalékra
nőtt. Míg öt évvel ezelőtt 12 450 gyerek járt valamilyen felekezeti óvodába, addig
az elmúlt tanévben már 21 615. Az általános iskolák esetében is érzékelhető hasonló
tendencia: míg az állami intézményekben öt év alatt csaknem 55 ezerrel kevesebb
tanuló lett, az egyházi általánosokban 47 ezerrel nőtt a létszám. Így az elmúlt tanévben már az általános iskolások 13 százaléka, összesen 98 ezer gyerek járt egyházi
intézménybe, míg ugyanez az arány 2010-ben csak hat százalék volt. A Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában lévő Szent Imre Általános Iskolába is egyre több
gyermeket iratnak be: az utóbbi három évben megduplázódott az elsősök száma.
Heti 1 nap
,2

(E-000100/2014/A007)

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• OKJ 54 726 01

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

Tel.: 22/506-962

(E-000100/2014/A001)

Albrecht Nikolett:
+36/30 235-7537

Gyógy- és sportmasszőr

Dakó Anita:
+36/30 914-2710

Kisgyermekgondozó, - nevelő

(E-000100/2014/A002)

• OKJ 54 761 02

(E-000100/2014/A003)

www.prismatanoda.hu
Facebook:
Prisma-Tanoda Oktatási
és Szolgáltató Kft.

• OKJ 34 762 01

Szociális gondozó és ápoló
(E-000100/2014/A008)

• OKJ 34 811 04

Szakács

(E-000100/2014/A006)

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000100/2014

Minőségi képzés,
eredményes vizsgák,
biztos elhelyezkedési lehetőség!

Horoszkóp
szeptember 10. – szeptember 16.

• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

Hatósági vizsga gépkezelő jogosítványért
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Amennyiben régebbi tervein dolgozik, hogy sínre
tegye, valaki, aki tud a dologról, akire Ön is számít,
akadályokat gördíthet a sikeres kimenetel útjába. A
hét során a legkellemesebb énje kerül előtérbe .

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

A saját erőforrásai, ötletei a legmegbízhatóbb
eszközei, bánjon velük igen nagy megbecsüléssel.
Óvakodnia kell a törvényesség határait súroló ügyletektől. Nem tekinthető stresszmentesnek ez a hét, de
ha csendesen szemlélő, bölcs énjére hallgat, ez a hét
igencsak megjutalmazza Önt.

TIT Szakközépiskola
OM azonosító: 090033

Iskolarendszerű OKJ-s nappali képzési
kínálatunk 25 éves korig:
• Pénzügyi – számviteli ügyintéző
• Logisztikai ügyintéző
Diákigazolvány, családi pótlék,
árvaellátás igényelhető

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

Kos 3. 21. – 4. 20.

Székesfehérvár, Várkörút 56. II. em.
Tel.: 22/601-566, +36/30 450-7410 www.bildung.hu
Bildung Nyelviskola, Bildung Iskola

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. I. em. 105.
Elérhetőség: 22/311-438 • www.tit-szfvar.hu • titfejer@gmail.com

Gépi forgácsoló

• OKJ 34 521 03

Angol, német tanfolyamok
szeptembertől akár már 499 Ft óradíjjal!

TELC nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgáztatás.
Egy vizsgával nemzetközi- és államilag elismert bizonyítvány!

Induló OKJ-s tanfolyamok:

• OKJ 35 521 01

CNC Gépkezelő

21 ÉV TAPASZTALATTAL!

Szeptemberben induló két-három hónapos tanfolyamaink:
• Társadalombiztosítási ügyintéző (A006) • Számviteli ügyintéző (A005)
• Bérügyintéző (A003) • Pénzügyi ügyintéző (A004)
Oktatási napok: péntek, szombat

A logikus gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése alsós és felsős korosztály számára.

Elérhetőségeink:

nuár 4-én kell újra iskolába menni.
Legközelebb tavasszal lehet majd
lazítani, egészen pontosan március
24-től március 29-ig. Májusra pedig
teljes erőbedobásra lesz szükség:
egyrészt az év végi felmérők miatt,
másrészt az országos kompetenciamérés is ekkor lesz. Ezt a hatodik,
nyolcadik és tizedik évfolyamon
május 25-én tartják majd.

Eng.szám: E-000610/2014

Jelentkezési határidő: 2015.09.17.
Tanfolyamindulás: 2015.09.21.
Ára: 8.000 Ft/hó

Ősszel induló
tanfolyamaink:

Az iskolatáska idén 181 napig lesz nehéz

TIT Fejér Megyei Egyesülete

tanóra

TANULJ PROGRAMOZNI!
Székesfehérvár, Palotai út 4.
22/791-216, 30/610-5031
fehervar@katedra.hu

Fotó: Kiss László

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ
információi szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó székesfehérvári
általános iskolákban és középfokú intézményekben összesen 10 307 diák tanul, közülük
1041 elsős kezdte meg idén tanulmányait.
Ehhez adódik hozzá az egyházi és az alapítványi iskolák diákserege – velük együtt a tanulói
összlétszám meghaladja a tizenötezer főt.

ra a tanítási napok száma száznyolcvan lesz. Az első tanítási nap
szeptember 1-je volt, míg az utolsó
a középiskolák végzős évfolyamai számára 2016. április 29-e. A
tanítási év első féléve 2016. január
22-ig tart. Az iskolák 2016. január
29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú
tanuló esetén a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről. Az őszi szünet október
26-tól október 30-ig tart majd, téli
szünetre december 21-től 31-ig
mehetnek a gyerekek. Mivel azonban két hétvége és egy ünnepnap
is gazdagítja a vakációt, a szünet
előtti utolsó tanítási nap december
18., a szünet után pedig csak ja-

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egyik rokonának gondoskodásra lehet szüksége.
Esetleg megbetegszik valaki a közeli hozzátartozóiból
és szüksége lesz az Ön támogatására. Ez az ember
nagyon sokat tett Önért, megérdemli a segítséget.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A lelkének szüksége van arra, hogy időközönként
szárnyaljon. Ettől sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
Ebben az időszakban ügyelnie kell a jólétére, jó
közérzetére, és ápolnia kell családjával, rokonaival
és a barátaival a kapcsolatát, ami Önre is kedvező
hatással lesz.

E-000683/2014

László-Takács Krisztina

2015. szeptember 10.

E-000111/2014

FehérVár
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• Targoncavezető /A009
• Emelőgépkezelő /A011
• Földmunkagép kezelő /A010
• Munkavédelmi technikus /A003
• Tűzvédelmi előadó /A004
• Tűzvédelmi főelőadó /A019
• Emelőgép-ügyintéző /A016
• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007
• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ebben az időszakban találkozhat egy olyan személ�lyel, akit elsőre hanyagnak és megbízhatatlannak lát.
De ha egy kicsit jobban megismeri, meg fog döbbeni
azon, hogy ez a személy mennyire bölcs és milyen
intelligens.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Könnyedén előfordulhat, hogy egy félreértés miatt a
bolhából is elefántot csinál. Objektíven szemlélje a
dolgokat, és rájön, hogy semmi ok az aggodalomra.
A hét közepén némi feszültség érezhető a levegőben.
Legyen óvatos! Ez hatással lehet Önre is.

FehérVár

Utazás

Sörvirág ősszel, németesen

Míg nálunk az ősz beköszöntével a szüreti
mulatságok, a szőlőt táncolva taposó meztelen
női lábak, a borral koccintgató pirospozsgás
férfiak adják a népi idill legjavát, addig a bajor
földekről betakarított gabona arany nedűben
kel életre a dúskeblű menyecskék söröskorsót tartó kezeiben. Történik mindez az asztal
körül összekapaszkodva, hol jobbra, hol balra
dülöngélve éneklő férfitársaság legnagyobb
örömére!

Ez a szokás német barátainknál
nem új keletű, hiszen már félezer
éve van törvénybe vésve, mi való
a sörbe, a sörfogyasztási szokások
pedig nemzedékről nemzedékre

Németországban először a bajorországi
Geisenfeldben, 736-ban említettek egy
különleges árpalét. 766-ban a világ
első sörokmányával hitelesítettek egy
szállást a szentgalleni kolostorban.
A középkorban a kolostorok fontos
szerepet játszottak a sörtermelésben.
Sok ismert sörmárkát szerzetesrendek után neveztek el, mint például a
Paulaner vagy a Franziskaner. Először
csak Dél-Németországban termeltek
sört, később terjedt el egész Németországban.
öröklődnek és formálódnak. Az
1516-os bajor tisztasági törvény
kimondja, hogy a sör csak malátából, komlóból, sörélesztőből és vízből állhat. A változatok sokszínűsége azonban páratlan: vannak
alsó erjesztésű, felső erjesztésű
és spontán erjesztésű sörök, és
ezek csak a készítés módját, nem

a fajtát mutatják. Szín szerint a
világostól a koromfeketéig terjed a
skála. Nem csoda hát, hogy a sör a
német kultúra fontos része. Jelenleg mintegy 1300 sörfőzde működik Németországban, több, mint
minden más országban. 1988-as
visszavonásáig a tisztasági törvény
(Reinheitsgebot) védte a német
sörpiacot, 1993 óta a sörgyártást
az Ideiglenes német sörtörvény
szabályozza, amely a korábbinál
többféle hozzávalót és adalékot
engedélyez.

Sörünnep sörországban
A müncheni Oktoberfest a világ
egyik legnagyobb népünnepélye.
Évről évre több millió ember
zarándokol a grandiózus rendezvényre. A sör mellett van
itt óriáskerék, toronycsúszda,
hullámvasút és krinolin is. Utóbbi
egy tradicionális körhinta, ami
1924 óta része az Oktoberfestnek.
Kerek formája és forgó mozgása
egy krinolinra emlékeztet, innen
kapta a nevét. Egészen 1938-ig
emberi erővel forgatták a körhintát, ahol máig egy fúvószenekar
játszik élőben. Kevesen tudják,
hogy az első Oktoberfest nem volt
más, mint egy lovasversennyel
megünnepelt királyi nász. Először
1810. október 12-én rendezték
meg. Lajos trónörökös herceg
(a későbbi I. Lajos király) feleségül vette Terézia Sarolta szász
hercegnőt, és München város
egész lakossága hivatalos volt az
ünnepségre. A müncheni városfal
melletti réten nagyszabású lovasversenyt hirdettek az esküvő alkal-

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

Sörcsendélet a kora őszi napsütésben
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mából. Azóta hívják azt a mezőt
Terézia-mezőnek. Az évek során
hagyomány lett az ünnepségből,
München saját rendezvénye, ahol
a főszerepet a királyi pár helyett
a sör játszotta. Az Oktoberfestre
a müncheni sörfőzdék hagyományosan különleges sört főznek
(Wiesnbier), ami magasabb
alkoholtartalmú a szokásosnál. A
rendezvény ma már évente több
mint hatmillió látogatót vonz.
Egyre nagyobb számban található
köztük külföldi, főleg olaszok,
amerikaiak, japánok és ausztrálok. Szálláshelyet a városon belül
egy-két évvel előre lehet csak erre
az időszakra foglalni. A legendák
szerint a városon átfolyó Isar vízszintje az Oktoberfest idején több
arasznyit is emelkedik...

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Hamarosan itt az őszi szünet,
válogasson akciós ajánlataink közül!
Már foglalhatóak a
téli szezon egzotikus utazásai!
Thaiföld rep.+3*sz.+regg. 9 éj
Dubai rep.+ 3* sz.+regg.
Dominika rep.+ 4*sz.+AI.
Töröko. rep.+3*sz.+AI.
Jordánia rep.+3*sz.+regg.
Toszkána csodái busz+3*sz.+regg.
Szlovéniai barangolások busz+3*sz.+regg.
Hétvége Velencében busz+3*sz.+regg.

149.900 Ft
129.900 Ft
254.900 Ft
81.810 Ft
86.800 Ft
76.900 Ft
44.900 Ft
39.900 Ft

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

Az ABC Travel Önre vár!
UTÓSZEZONI AKCIÓS ÜDÜLÉSEK
• tengerparti nyaralások
• egzotikus utazások
• körutazások, városlátogatások
• egynapos adventi kirándulások

JÉGKORONG VB 2016

• autóbuszos és repülős csomagajánlatok
• szállások egyéni utasok részére

SOL TOURS irodát

JELENTKEZÉS BÁRMELYIK ELÉRHETŐSÉGÜNKÖN!

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

ABC TRAVEL Utazási Iroda

www.soltours.hu

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az akciók 2015.09.10-től visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Eng.sz.: U-001248

közéleti hetilap

Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

OKTOBERFEST
Hotel Aquamarinﬁﬁﬁ, a gyógyító pihenés otthona

Indián nyár Hévízen!

Ízelítő ajánlatunkból:

Rövid őszi pihenés Hévízen a saját termálfürdőrészleggel rendelkező Hotel
Aquamarinban! Szakadjon ki a hétköznapokból és szánjon magára legalább 3 napot!

- Paulaner Oktoberfest sör
(a Müncheni Oktoberfest idejére
főzött világos sörkülönlegesség)

3 nap / 2 éjszaka szállás félpanzióval • 2 beltéri termálvizes medence és egy
szabadtéri fürdőmedence használata finn szaunával • jól felszerelt fitneszterem
használata • Wi-Fi, parkolás

-

21 500 Ft / fő / 2 éjszaka*

* min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában a „B” épületrészben • Felhasználható 2015. november 1-ig (kivéve kiemelt időszak)
Hétvégén felárral! • A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő, összege: 450 Ft / fő / éj (18 év felett)

Hotel Aquamarinﬁﬁﬁ • 8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • Tel.: +36 83 / 545 979
www.hotelaquamarin.hu • sales@hotelaquamarin.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A munkahelyén kemény feladatokra számíthat,
melyeknek eleget tud tenni kellő megfontolással,
precízségével. Ha segíteni akar valakin, nehézségei
akadhatnak. Nem az Ön szándékával van a baj,
hanem a választott eszközzel és móddal, amivel
másokon kíván segíteni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Amennyiben új párkapcsolat felé szeretne nyitni, ez
az időszak nagyon kedvez hosszú életű kapcsolatok
kezdetének, főképp, ha nem ajtóstól ront a házba.
Életszínvonala emelkedik.

Salvator Bajor Étterem – Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A héten óvakodnia kell, nehogy beleavatkozzon
mások életébe. Érezheti azt, hogy egy jó tanáccsal
milyen sokat tudna segíteni valakinek a boldogulásában. Azonban ha azt akkor adja, amikor
senki sem kéri, azzal rengeteg bajt hozhat magára
hosszú időre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bajor burgonyaleves
Kőedényben sült csülökszeletek
Oktoberfest válogatás
Gőzgombóc

Ebben az időszakban új barátságok köttetnek az Ön
életében, melyek jövőbeli sikerei kulcsát is rejthetik
magukban. Sok hasonlóságot fedez fel saját magában
és egy hasonló korú személyben.

Asztalfoglalás: 22/321-486 – www.salvatoretterem.hu

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kedves emberekkel találkozik, akikkel jó hangulat
alakul ki, és sok közös témát találnak. A hét közepe
körül egy átmeneti frusztráltság érezhető a környezetében. Őrizze meg a nyugalmát, amennyire csak
lehet. A hét vége fele normalizálódnak a dolgok.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ebben az időszakban minden az Ön javát szolgálja,
ami történik. Ha most kezdeményez változtatásokat,
azoknak hatásai a későbbiekre nézve kedvezőek
lesznek. Pénzét kívánsága szerint gyarapíthatja, az
égi jelek segítik ebben Önt.

12

FehérVár

Egyház

„... minél több a munka, annál több öröm van benne!”
László-Takács Krisztina

Fotó: Kiss László

Idén négyen jelentkeztek kispapnak, közülük
hárman nyertek felvételt. Velük együtt már
tíz kispapja van az egyházmegyének – ez az
előző évekhez képest növekvő tendencia. De
az egyre gyorsabban változó világban növekvő igény is van a lelkipásztori munkára. A
jelen kihívásairól és reményeiről beszélgettünk Ugrits Tamás püspöki irodaigazgatóval.

nunk kell. 2003-ban még hetvenöt
aktív papja volt az egyházmegyének, most már csak hatvanöt.
Egyre inkább számítunk a világi
munkatársainkra, akiket szeretnénk minél komolyabban és
minél nagyobb számban bevonni
a lelkipásztori munka segítésébe.
Milyen szerepet tudnak vállalni
az egyházban a világi lelkipásztori
munkatársak?

Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató a világi lelkipásztori kisegítők képzését is kontrollálja

Kevés a hivatás, ezért tíz éve meg
kellett határozni azokat a plébániákat, ahova biztosan tudunk
papot küldeni, és azokat a társplébániákat is, amelyek ehhez a
főplébániához tartoznak. Hosszan
gondolkodva, imádkozva végül
2004-ben ötvenegy főplébániája
lett az egyházmegyének, melyek
összesen százötven plébánia ellátásáért felelnek. Erre az ötvenegy
helyre biztosan tudunk küldeni
plébánost.
Ennek a rendszernek a segítségével
mondhatjuk, hogy minden közösségnek van állandó papja?
Egyetlenegy település nincsen
pap nélkül, minden helységnek
van lelkipásztora, aki megtartja a
szentmiséket, törődik a hívekkel,
felel a hitoktatásért, a szentségekre való felkészítésért, a különböző csoportok működéséért,
odafigyel az idősekre, hiszen ezek
mind-mind feladatai egy plébánosnak. 2004 óta azonban eltelt
tíz év, és most szeretnénk ezt a
rendszert átgondolni: hogyan
tudjuk továbbműködtetni, mi az,
amin változtatni kell, a tapasztalatok alapján hogyan működtessük a társplébániák rendszerét.
Az újragondolás azért vált szükségessé, mert változtak a viszonyok?
Nem mindegy, hogy egy városba
odatelepül egy ipari központ
vagy nem települ oda, vagy az,
hogy egy falu elnéptelenedik vagy
éppen megnő a lakosságszáma.
Ezekkel a változásokkal számol-

Nagyon jó visszhangja van a
hívek körében, nagyon sokat
jelentenek a közösségek számára. Jelenleg több mint kétszázan
vannak, akik aktívan végzik ezt a
feladatot. Úgy érezzük több mint
tízéves tapasztalat után, hogy ez
nélkülözhetetlen a lelkipásztori
ellátás szempontjából. A lelkipásztori kisegítőknek pontosan
meg van határozva, hogy milyen
feladatokat láthatnak el, külön
liturgikus könyvük van, törvénykönyv írja elő a tevékenységüket,
hiszen a Katolikus Egyházban
nagyon szabályozottak a feladatok. Mindenkitől azt kérjük,
hogy azt tegye, és csak azt tegye,
amit tennie kell annak érdekében, hogy az egyházközség
egységben maradjon, és minden
hívő tudja, hogy a felelős lelkipásztor a plébános, ugyanakkor
nagyon sok munkatársa van, aki
segít neki.
Hogyan látja az egyházmegye jövőjét
a papi ellátottság szempontjából?
2008-ban volt a mélypont, akkor nagyon kevés fiatalember
jelentkezett kispapnak. Akkor
indította el püspök atya a Prohászka imaszövetséget, amelynek elsődleges célja, hogy
imádkozzon a közösség papi
hivatásokért. Jézus azt mondja:
„Kérjétek az aratás urát, hogy
küldjön munkásokat az aratásába.” Mi hiszünk abban, hogy
az imádság a legfontosabb eszköz, ami papi hivatásokat ad.

Azóta hála Istennek nem volt
olyan év, hogy ne jelentkeztek
volna, így fel tudtunk minden
évben venni valakit a jelentkezők közül.
Mi vár arra, aki kispapnak jelentkezik? Az látni való, hogy a fiatal
papnak rengeteg feladata van,
felkészültnek kell lennie lélekben,
mentálisan, fizikálisan, és bizony a
tempó nem lassul…
Elsősorban nagyon sok öröm vár
rá. Hiszen tud az emberekkel
beszélni, tud velük foglalkozni.
Óvjuk őket attól, hogy túlhajszolt,
elgyötört ember képét mutassa a
hívek felé. Valóban több feladat
hárul rájuk, hiszen több plébániát is el kell látniuk, de azt
gondolom, hogy a sok munka a
papság lényegét nem érintheti. Ez
a szeretetnek, a hitnek, Krisztus
örömhírének az átadása, ami
csak személyes módon lehetséges, hiszen Krisztus is így küldte
apostolait.
Kihívást jelent ez ma egy papnak?
A személyes megszólító jelenlét
mindenképpen, hiszen a legfontosabb, hogy minél több emberrel tudjon személyes kapcsolatot
teremteni. Képes legyen közösséget építeni, és betöltsön egyfajta
koordinálószerepet a plébánián.
A hivatásunk nem arról szól,
hogy kinyitom a templomot,
aztán jöjjön be, aki akar, hanem
a nyitott templomban kimegyek
az emberek közé, és bemutatom
azokat az értékeket, amiket az
egyház hordoz. Remélem, sikerül
erősíteni a hívekben azt, hogy
bár sok dolga van a papnak,
mégis értük él és közöttük van.
A sok dolog nem lehet kifogás,
hiszen sok dolga van egy családanyának, egy családapának is.
Olyan rohanó világot élünk, amiből nehéz bárkinek is kivonnia
magát. Nagy kihívás az is, hogy
a pap ne maradjon egyedül, hogy
soha ne érezze magát magára
hagyottnak, ne temetkezzen bele
a mindennapi problémákba. Ezt
úgy tudja elkerülni, ha ápolja a
paptestvéri kapcsolatokat. Figyelünk rá, hogy lelkigyakorlatokban, papi találkozókon és egyéb
programokon minél több lehetősége legyen erre. Mindezen kihívások mellett mégis azt gondolom, hogy aki átlátja a hivatását,
megtalálja az életében a hivatás
kibontakoztatását, az örömmel
végzi a feladatait, akkor is, ha
az néha fárasztó. Úgy nem lehet
értéket létrehozni, hogy semmit
sem csinálok. Azt tapasztalom,
hogy minél több a munka – ez
esetben a lelkipásztor feladat –
annál több öröm van benne! Ha
a munkát meg akarjuk spórolni,
akkor az öröm sem lesz jelen az
életünkben.
Jövőre is lesz pap- és diakónusszentelés?
Folyamatban van a képzés, és
reméljük, hogy a Jóisten megtartja a kispapokat hivatásukban, és
igent mondanak erre. A bizonytalanság ebben annyi, hogy ez csak
akkor derül ki, amikor a szentelésre kerül a sor.
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Nagy Zoltán Péter

Lech Poznań – Origó 1:0
Talán sokan úgy gondolják, eltévedtem.
Ennek a cikknek bizonyára a sportban
és nem az egyházi rovatban volna a
helye! Bár a történet alapja valóban
sport, mégis merőben másról van szó.
Írhattam volna a közéleti anyagok közé
is vagy a bulvárba, mégis meggyőződésem, hogy itt a helye ennek a pár
sornak!
Poznań focicsapata a közelmúltban
Székesfehérváron játszotta az Európa
Liga-selejtező visszavágóját. Az eredmény siralmas, mert a Vidi itthon is
kikapott a lengyelektől, és elbúcsúzott a
ligától. De ezt könnyen el lehet viselni,
ha a zöld gyepen nyújtott teljesítményre gondolunk. Ugyanakkor nemrég egy
írás jelent meg az Origó hírportálon,
ahol lengyel lapokra hivatkozva azt állították, hogy a vendégcsapattal érkező
szakács képtelen volt csapatának főzni,
mert a Szent Gellért Hotel a legalapvetőbb eszközökkel sem rendelkezett.
Mit volt mit tenni, a lengyelek az
üzletekben vásárolták meg a főzéshez
szükséges eszközöket, a kanalakat,
a tányérokat, meg mit tudom én,
miket. No, ez így azért botrány, főleg
annak tükrében, hogy ezt az egyházi
üzemeltetésű hotelt ócsároló origós
cikket átvették lengyel hírportálok, és
„csodálatos” hírét vitték az egyháznak
és városunknak.
Igen ám, de a Lech Poznań csapatának
tagjai, a vezetők és a szakács is olvasta
az origós bulváros mocskolódást.
Azonnal levelet írtak a Szent Gellért
Hotelnek, hogy még ha nehéz is egy
futballcsapat igényeit kielégíteni, a fehérvári hotel tökéletesen látta el dolgát.
Közölték, hogy fehérvári tartózkodásuk
problémamentes és élvezetes volt.
Levelükben kifejezték értetlenségüket,
hogy a lengyel médiumok miért írtak
olyan minősíthetetlenül a szállásukról.
Szegények nem tudták, hogy egy magát
magyarnak tartó portál hazudozott,
pusztán, hogy az egyházba rúghasson,
írásukat pedig elhitték a lengyelek.

Utánanéztem az Origó hivatkozásainak is. Az általuk megnevezett lengyel
portálok csak az eredményeket írták
meg, azt is szűkszavúan. A szakáccsal
kapcsolatban is csak szellemeskedett
a Poznań sportportálja. Döbbenetes,
hogy magyar „újságírók” csak azért
gyaláznak egy intézményt, mert
egyházi, és elnézik, hogy szidalmaik
külföldön sokasodjanak. Ám rossz lóra
tettek, mert a lengyel nép, de még a
labdarúgó is annál
sokkal inkább hisz Istenben, semhogy
elnézze a mocskolódást. Szomorú,
hogy ők kérnek bocsánatot, miközben
nálunk erjed az efféle egyházellenes
métely!
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Történelem
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 6. rész
Lukács László

A magyarosodás jelentős tényezőjeként említhető, hogy Székesfehérvár megyeszékhely. Fejér megye magyar nemesi vezetői, tisztviselői a
városban éltek, dolgoztak.

Pátka, Pákozd, Seregélyes, Aba,
Szabadbattyán és Sárszentmihály
községekből áll. Székesfehérvár
német eredetű iparos polgársága e
községek magyar lakosaival került
rendszeres kapcsolatba a piacokon,
vásárokon, műhelyekben.

rosok, földművesek és tisztviselők
felfegyverzett csoportja népfelkeléssel kényszerítette megadásra
Jellasics több mint 1500 főből álló
horvát helyőrségét. A népfelkelés
egyik szervezője Szász Ferenc építőmester volt. A várpalotai csapó-

két német nevű is, a szabadságharc
bukását követő megtorlás első
áldozatává vált.
Székesfehérvárnak a népfelkelés
megtorlásaként jelentős hadisarcot
kellett fizetnie, amely elsősorban
az iparos polgárságot sújtotta.

Illusztráció: Ismeretlen mester kőrajza a székesfehérvári polgári őrsereg ünnepségeiről a város látképével, városképi részletekkel a XIX. század közepéről (Szent István Király Múzeum)

A reformkorban ez a magyar
nemesi réteg a nemzeti megújulás
élharcosa. Ott találjuk a megye nemesi vezetőit a Széchenyi reformelképzeléseinek hatására 1838-ban
létrejött székesfehérvári Casino
Társaságban is, amely „a jó ízlést,
mívelt társalkodást, egyesek értelmi
és erkölcsbeni gyarapultát és ezáltal egyszersmind a közértelmesség
kifejlődését ápoló, lelket és testet
ébresztő intézet”-ként alakult. A
Casino Társaság 240 tagjából alakulásának évében 84 városi polgár
volt. Hozzájárult a székesfehérvári
német polgárság magyarosodásához Fejér megye döntően magyar
lakossága is.A megye északi részén,
a Bakonyban és a Vértesben volt
ugyan egy lazán összefüggő német
nyelvsziget, de ez a megye székhelyétől távol esett. Székesfehérvár
körül egy teljesen magyar, református törzslakosságú településgyűrűt
találunk, amely Csór, Iszkaszentgyörgy, Sárkeresztes, Zámoly,

Székesfehérvár magyarrá váló
polgársága számos tanújelét adta
annak, hogy elkötelezte magát a
magyar nemzeti megújulás eszméi
mellett. Fejér megye nemessége és
Székesfehérvár polgársága 1825ben magyar nyelvű memorandumot
intézett az első pozsonyi reformországgyűlés elé, amelyben kérte,
hogy Székesfehérvár újra a királykoronázások színhelye legyen.
1840-ben a polgárság a pápai református főiskola Székesfehérvárra
helyezését kérte a belső tanácstól.
A főiskola számára ingyenes városi
telket, kedvezményes áron téglát
és 10 000 forint segélyt helyeztek
kilátásba. A polgárság kezdeményezését Say István városbíró és a
belső tanács torpedózta meg, aki
„nem látja rendében, hogy pápista
népnek elöljárósága reformata
iskolára ily tetemes segedelmezést
nyújtson.”
A szabadságharc idején, 1848.
október 3-án székesfehérvári ipa-

céh a szabadságharc „Álladalmi
Fölszerelési Ruhabizottmány”-ának
megrendelésére 1849-ben 20 000
rőf halinaposztót készített, amit
a fehérvári szűrszabók katonai
mundérnak dolgoztak fel. Három
nappal a világosi fegyverletétel
előtt, 1849. augusztus 10-én a
székesfehérvári polgárok, elsősorban iparosok és földművesek,
kétezernél is többen, népfelkeléssel fogadták a városba bevonuló
császári zászlóaljat. Az utcai
harcokban hét népfelkelő elesett,
24 súlyosan megsebesült. A harc
során a császáriak közel 70 házat
felgyújtottak. Fegyverrel a kézben
fogták el Kuczka Mihály kovácsmestert, Varga Mihály szűcsmestert, Gánts Pál szűcsmestert, Uitz
Ignác kőművesmestert, Hübner
András tímármestert és Havelka
Ferenc tímármestert, székesfehérvári polgárokat, akiket augusztus
14-én a pesti Újépületben kivégeztek. A hat fehérvári polgár, köztük

Ugyanúgy, mint a honvédseregnek
szállított felszerelés kiegyenlítetlen számlái és a Kossuth-bankók
kárpótlás nélküli elkobzása is a régi
patrícius polgárság meggyengüléséhez, elszegényedéséhez vezetett. Tőkeszegénysége miatt a régi, részben
német eredetű polgárság kimaradt a
gazdasági fellendülésből, a kezdődő tőkés korszak fejlesztéseiből.
A helyüket elfoglaló új polgárság
két rétegből alakult ki. Egyrészt
a Bach-korszakban cseh-, morva,
németországi területekről vándoroltak be a Karl Felmayer, Havranek,
Gramanecz és a Knazoviczky
családok, másrészt a zsidó tőkés
elit, a Wertheim, Deutsch, Grósz,
Schlezinger, Pollák, Pinkász, Weisz
és Tull családok letelepedésével
jutott szerephez. Előbbiek iparosok,
kereskedők, hivatalnokok, utóbbiak
tőkés nagybérlők, nagykereskedők,
gyárosok voltak. Mindkét réteg
tőkés vállalatok és pénzintézetek
alapításával forgatta tőkéjét.
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Városvezető és családapa –
a hivatalban és azon túl
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Beszélgetés Cser-Palkovics Andrással, aki nemcsak polgármester, de férj és apa is
Talán már megszokhatták olvasóink, hogy
lapunkban igyekszünk önöknek bemutatni
olyan fehérvári és környékbeli személyeket,
akiknek munkássága, személyisége figyelemre méltó lehet közösségünkben. Fehérvár
számos tehetséges, különleges, sokszor
kőkemény munkát végző lakossal büszkélkedhet, akiknek rendszerint a polgármester
személyesen adja át a város elismerését
különböző díjak, emléklapok formájában.
Azonban magával a polgármesterrel, mint
dolgozó emberrel, férjjel, édesapával ritkán
áll módunkban beszélgetni, így lapunk e heti
portréjában Cser-Palkovics Andrást ismerhetjük meg a már megszokottól talán egy kicsit
eltérő megközelítésben, aki egyébként a
napokban maga is átvehetett egy díjat.

Ha jól tudom, szeretsz tegező formában beszélgetni, kerülöd a formalitást, amennyire ez lehetséges.
A magyar nyelv nagyon szép. A
tiszteletet így is, úgy is ki lehet fejezni, de a tegeződés közvetlenebb
kommunikációra ad lehetőséget.
Akivel lehet – természetesen az
illemszabályokat betartva – tegeződöm.
Olvasóink is tűnődhetnek azon, mi
mindennel foglalkozik a polgármester. Különböző események kapcsán
nagyon sok híradásban, számos sajtóorgánumban szerepelsz. Bármilyen
eseményről is legyen szó, igyekszel
jelen lenni, így feltételezhető, hogy a
határidőnaplód jócskán tele lehet.
Az biztos, hogy nem unalmas ez a
mesterség. Nincs két ugyanolyan
napom. Természetesen vannak
olyan dolgok, amik valamilyen
időközönként ismétlődnek, de
mindig történik valami egy nagyváros életében, ami eltér attól,
ami előző nap volt. Mindenre fel
lehet készülni, de aztán az élet
hoz olyan dolgokat, amiket hirtelen kell megoldani, ezért nagyon
változatosnak, és egyben gyönyörű dolognak tartom, hogy a város
polgármestereként dolgozhatok.
A napjaid reggeltől estig be vannak
osztva. Sokszor előfordul, hogy egyik
helyszínről a másikra perceken belül
oda kell érned, tehát agyban is rögtön
váltanod kell. Igényel felkészülést az,
hogy mindig mindenhol meg tudd
állni a helyed, mindig megfelelően
tudjál szerepelni, hogy mindenkihez
tudj szólni egy-egy jó szót, vagy
ez már az évek során megszerzett
tapasztalatból adódik?
Általában elég zsúfoltak a napok: viszonylag korán indul, elég
későig szokott tartani, és sokféle
dolog történik közben. Néha
nehéz egyik programról a másikra
szaladva egyik témáról áttérni a
másikra, de mint mindenhez, ehhez is hozzá lehet szokni. Mindig
történik olyan, amitől a legunalmasabbnak ígérkező nap pillanatok alatt a legizgalmasabbá válhat.
Elég nagy a mi városunk ahhoz,

hogy bármi előfordulhasson
benne, ami változatosságot jelent.
Ami számomra nagyon pozitív,
hogy rengeteg kisebb-nagyobb
közösség dolgozik a városban,
legyen az intézmény vagy bármilyen civil csoportosulás, sok-sok
kulturális vagy sportprogram
adódik, így valóban számtalan
dolog történik egy nap. Nem

előfordulnak. Így a napjaim is úgy
vannak összeállítva, hogy például
reggel – amikor csak lehet – elviszem a két kisfiamat az iskolába,
a feleségem pedig a kislányunkat
viszi az óvodába. Így egy kicsit
együtt tudok lenni a fiúkkal, át
tudjuk beszélni, hogy mi történt
előző este, ha esetleg olyankor
érek haza, amikor már alszanak.

közvetlenül segítik. Székesfehérvár önkormányzatának egy nagyon felkészült szakemberekből
álló hivatala van. Ennek jelentős
része a folyamatosságot képviseli,
tehát 2010 előtt is ott dolgoztak az
önkormányzatnál. Emellett vannak közvetlen kollégák, akik alapvetően az én munkámat segítik: a
naptár összeállítását, a programok

Fotó: Simon Erika

Schéda Szilvia

„Egy ízig-vérig fehérvári család tagjaként nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a várost irányíthatom” – mondja Cser-Palkovics András,
akit először 2010-ben, majd tavaly ősszel választottak a fehérváriak polgármesterré

könnyű az engem segítő munkatársakkal közösen összeállítani,
hogy hova tudunk eljutni és hova
nem, hiszen a polgármesternek
is huszonnégy órából áll egy nap.
Ezért sajnos nem tudok mindig
mindenhova elmenni, pedig szeretnék. Emellett az embernek a
szürke hétköznapokon is megvannak ugyanazok a családi feladatai,
amelyek bármely család életében

Ilyenkor beszélgetünk az iskoláról, a mindennapjaikról, aztán
általában fél nyolc körül kezdődik
az irodai munka.
Sokan dolgoznak körülötted, akik
segítik a mindennapi munkát?
Mindig elmondom, hogy a polgármester nem egyéni játékos,
hanem egy csapatnak a kapitánya,
legyen az a város egésze, vagy
azok az emberek, akik a munkáját

előkészítését. Vagy éppen röviden
felkészítenek egy-egy eseményre,
amiben adatok, tények, számok
szerepelnek. Vannak olyan
kollégáim, akik bent ülnek velem
különböző egyeztetéseken, nem
egyszemélyes munka az enyém. A
döntésekért viszont egyértelműen
a polgármester viseli a felelősséget. Ez alól én nem szeretek
kibújni, a jövőben sem fogok.

Portré
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megismernek, és elmondják,
mivel értenek egyet, mivel nem.
Pozitív és negatív kritika egyaránt
érkezik, de azt tapasztalom, ha
érzik az emberek, hogy szóba
állnak velük, akkor a legnehezebb témákról is lehet őszintén
beszélni. Ezért keressük azokat a
technikai eszközöket is, melyek
ebben segíteni tudnak. A facebook
ma egy megkerülhetetlen közösségi hely, ahol a polgármesternek
is meg kell jelennie. Nekem egy
olyan oldalam van, ami önmagában nem jelöl ismerősöket, de aki
úgy gondolja, hogy szeretne velem
kapcsolatba kerülni, kommentálni a várossal kapcsolatos híreket
vagy üzeneteket, kérdéseket
eljuttatni hozzám, az tudja követni
az oldalt, és mindezt meg tudja
tenni. Ennek nagyon örülök, és
igyekszem is mindenre válaszolni.
Van, hogy néhány napig várni kell,
de igyekszem hamar sort keríteni
rá. Ma már a facebookos közmeg-

életünk is, mint bárki másé. A
fiúkkal is és a kicsi lányunkkal is
az életkoruknak megfelelően játszunk, tanulunk, elmegyünk egy
kicsit sportolni vagy akár színházba, kiállításokra, sporteseményekre, a Koronás parkba, ahogy más
családok is teszik. A különbség
inkább abban van, hogy a fiúk
már azt mondják, velem nem
jönnek a városba, mert mindenki
ismer, és mindenkivel beszélgetek. Így ők jobban szeretik, ha a
családi programok nem mindig
Fehérváron történnek. Próbáljuk
elérni, hogy a körülményekhez
képest a gyerekek pont ugyanúgy nőjenek fel, mint bármelyik
társuk ebben a városban.
Ők már tudják kezelni, értelmezni azt,
hogy az édesapjuk mivel foglalkozik?
A fiúk igen, hiszen ők ebből már
sok mindent felfognak. A kicsi
lányom nem értette egy évvel
ezelőtt, hogy mit keres az apukája
a plakátokon. A három gyerek
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kislányunknál, Emmánál pedig azt
látjuk, hogy próbál a fiúk mellett
felnőni. Összességében azt szeretnénk, hogy boldog, egészséges
emberek legyenek. Az mindenképpen fontos, hogy sportoljanak,
és persze az iskolában is oda kell
figyelni, de próbálunk nekik tartalmas gyerekkort teremteni.
A szabadidőtöket mivel szoktátok
tölteni? Azt sokan tudják rólatok,
hogy amikor tehetitek, ellátogattok
különböző mérkőzésekre, és emellett közösen is sportoltok. Hogyan
próbáltok a sok elfoglaltság mellett
családi életet is élni?
A tenisz most kezd nálunk családi
programmá válni, ami nekem kifejezetten nagy élmény, és persze
a sporteseményeknek is aktív látogatói vagyunk. A feleségem nagy
jégkorongpárti lett, így általában ő
viszi a fiúkat a meccsekre, olyankor én vagyok otthon Emmával.
De a gyerekek érdeklődését tekintve is nagy különbségek vannak:

„Pro Universitate” elismerést kapott Cser-Palkovics András
Szeptember elsején, az Óbudai
Egyetem központi tanévnyitóján
Fodor János rektor „Pro Universitate” elismerést adott át Cser-Palkovics András polgármesternek azért
a közreműködésért és erőfeszítésért, amit a város önkormányzata az
Alba Regia Műszaki Kar megalakulásáért tett.
Az egyetem hatodik kara, az Alba
Regia Műszaki Kar tavaly júliusban
alakult meg, mely az Óbudai
Egyetem Alba Regia Egyetemi
Központjának valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának integrációja
révén jött létre. A kar Fehérváron
maradása nagyban köszönhető a
város önkormányzatának, melynek
elismeréseként Székesfehérvár
polgármesterének díjat adományoztak.
hallgatáson többen vannak, mint
az éves rendes közmeghallgatáson
a városházán, ami azt jelzi, hogy
a jövő mindenképpen errefelé
halad. Ráadásul ez egy olyan technikai eszköz, ahol a fiatalokat is
el lehet érni. Minden időszakban
nagy feladat, hogyan tudjuk tudjuk a város fiataljait megszólítani,
de most már van egy ifjabb közeg,
amelyik rendszeresen ír nekem
például arról, milyen együtteseket
szeretne látni a különböző városi
fesztiválokon. Ez nagy segítség!
A város pedig tartozik nekik an�nyival, hogy komolyan veszi őket,
mert csak így fogalmazhatunk
kéréseket, kérdéseket irányukba.
A hivatalból kilépve átlagos családfőként hogyan képzelhetjük el a
magánéletedet?
Amennyire lehet, szeretnénk
megóvni a családi életünket a
nyilvánosságtól. Természetesen a
munkám során is nagyon fontos a
biztos családi háttér. A feleségem
nélkül biztos nem tartanék itt.
Próbálom úgy szervezni a munkát, hogy legalább egy hétköznap
este hazaérjek úgy, hogy még nem
alszanak a gyerekek, és amikor
lehet, a hétvége a családé legyen.
Ilyenkor ugyanúgy zajlik a mi

Fotó: Bácskai Gergely

Kicsit menjünk vissza az időben.
Amikor Cser-Palkovics András az
iskolapadban ült, arról ábrándozott,
hogy ha felnő, polgármester lesz?
Az iskolapadban még nem voltak
ilyen álmaim, de a közélet, a
közösségi ügyek iránti érdeklődés
elég korán kialakult. Ez talán annak is köszönhető, hogy a családban mindig is téma volt a közélet.
Édesapám sokáig önkormányzati
képviselő volt a Vízivárosban.
Tőle is nagyon sokat hallottam,
tanultam. A jogi terület, amit
hivatásnak választottam, nincs
teljesen messze a közélettől. De
egyáltalán nem bánom, hogy így
alakult, mert minden nehézség
és probléma ellenére nagyon
szeretem ezt a munkát, ezt a
szolgálatot. Minden ideköt engem
a városhoz. Egy ízig-vérig fehérvári család tagjaként nagyon nagy
megtiszteltetésnek érzem, hogy a
várost irányíthatom.
Már fiatalon városi képviselő lettél.
Akkoriban már formálódott benned
az, hogy ilyen komoly babérokra
törsz? Sokáig országgyűlési képviselő
is voltál, aztán a város érdekében
lemondtál erről a tisztségről.
A polgármesterség sokáig azért
nem merült fel bennem, mert úgy
gondolom, egy polgármesternek
kicsit idősebbnek kell lennie
annál, mint amilyen én vagyok
most is, vagy voltam 2010-ben.
De az élet így hozta. Ez egy szép
feladat, de komoly kihívás is,
és nagyon sokat lehet tanulni.
Úgy szoktam ezt a polgármesteri
tisztség körüli kérdést megfogalmazni, hogy olyan, mintha az
országos közéleti szerepek közül
összegyúrnák például a köztársasági elnök és a miniszterelnök
feladatát. Döntéshozatali mechanizmus tekintetében egyfajta
kormányzás, a másik oldalon
pedig az emberek joggal elvárják,
hogy a polgármester mindenkit
képviseljen. Az embereknek
pártállástól függetlenül azt kell
érezniük, hogy értük történnek a
dolgok. Aztán – a jogi szabályozástól függően – négy-ötévente az
emberek eldönthetik, hogy kinek
adják meg a munkához szükséges
legitimációt, bizalmat. De a két
választás között nincs helye, vagy
legalábbis kevésbé van helye a
pártpolitikának. Nagyon örülök,
hogy erre vezetett a sorsom, és
próbálom megállni a helyem. Ennek a városnak nemcsak gazdag
történelme van, hanem nagyon
komoly lehetőségek előtt is áll.
Milyen viszonyt sikerült kialakítanod
a város lakóival az elmúlt öt évben?
Azt lehet rólad tudni, hogy ha megállítanak az utcán, szívesen beszélgetsz,
vannak olyan fórumok is – például
a facebook – ahol elérhető vagy, sőt
online közmeghallgatást is beiktattok
alkalmanként. Tehát ha bárkinek bármi gondja, panasza vagy kérdése van,
szívesen meghallgatod és reagálsz.
Ezt nem is lehet máshogy csinálni.
A polgármesteri munka abban is
eltér az országgyűlési képviselői
feladattól, hogy sokkal közvetlenebb. Nem is szabad, és nem
is lehet elbújni. Az ember itt él a
városban, itt megy bevásárolni,
sporteseményre, színházba, itt
viszi a gyerekeket iskolába. Az
emberek oda fognak jönni, hiszen
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Az egyetem rektora a Művészetek Palotájában köszönte meg a polgármester és az önkormányzat
elkötelezettségét a fehérvári felsőoktatás fejlesztése mellett

az életkorukat tekintve is egy
kicsit máshogy reagál erre. Az
egyik kisfiam sokat járt velem a
televíziókba, ő nagyon fogékony
erre, a nagyobbik kisebb korában még nem értette, hogy ha a
TV-ben vagyok, akkor miért nem
vagyok otthon. Ebben a tekintetben azért látszik az egyéniségek
közti különbség. Kíváncsi leszek,
bármelyikük fog-e hasonló jellegű
feladatokat vállalni, ha eljön az
ideje. Mi egy valamire szeretnénk
őket tanítani: ez egy speciális
életforma, nem feltétlenül kell ezt
csinálni, de minden embernek
dolga, hogy a közösség ügyeire
odafigyeljen. Ez hozzátartozik
a városi, polgári léthez. Ennyit
próbálunk a nevelésükbe becsempészni, de nem feltétlenül
szeretném, hogy ugyanezt a pályát
fussák be.
Irányvonalak, érdeklődési körök azért
már körvonalazódnak náluk?
Annyira még nem, hogy tudjuk,
pontosan merrefelé mennek, de
persze látjuk a köztük lévő különbségeket. A nagy fiunk, Zalán
inkább a reáltárgyak, a műszaki
dolgok iránt, a középső gyermekünk, Ágoston talán inkább a
humán terület iránt fogékony, a

Ágoston leginkább a színház iránt
fogékony, kifejezetten komoly darabokra is jár már velem, számára
ez érdekes és izgalmas. Emmánál
élvezzük, hogy a fiúk után egy
kislány érkezett, ő egymás mellé
teszi le a kis szandiját, és rászól a
testvéreire, hogy ők is rendesen
tegyék le a ruhájukat. Csatokat
kell már a hajába tenni, ami az
édesapjának még komoly kihívást
jelent. Úgy érezzük, így teljes a
család. Nekem a legjobb kikapcsolódást a család biztosítja, amikor
hazaérek. Próbáljuk elérni, hogy
hetente legyen egy este, ami a
teljes családé, és legyen egy-egy
ebéd vagy este, amikor feleségemmel, Edinával kettesben tudunk
lenni. Aztán néha az is előfordul,
hogy mi megtervezzük, de az
élet teljesen átírja. Jön egy nagy
vihar – akkor a polgármesternek
dolga van. Találnak a vasútállomás
környékén a felújítás közben egy
bombát – azonnal menni kell.
Egy kicsit nehéz kiszámítani, de
az alpolgármesterek, a jegyző
és a hivatal is sokat tud abban
segíteni, hogy amikor lehet, akkor
valóban jusson egy kis szabadidő.
Az viszont ilyenkor szigorúan a
családé.
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A Barátság mozi műsora
Suite Française
Szeptember 11. 20 óra
Feliratos angol-francia-kanadai-belga háborús filmdráma.
Kész katasztrófa
Szeptember 11. 18 óra, szeptember
12. és 14. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai komédia.
Minyonok
Szeptember 12. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
animációs film.
Vakrandi
Szeptember 12. 18 óra és szeptember 15. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Saul fia
Szeptember 14. 18 óra
Magyar filmdráma.
Bazi nagy francia lagzik
Szeptember 15. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Színházi előadások
Sławomir Mrožek–Nagy Judit:
Nyílt tengeren
Szeptember 11. 19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása.
Csókos asszony
Szeptember 26. Vörösmarty Színház
Rendező: Hargitai Iván. Szereplők: Törőcsik Franciska, Hirtling
István, Keller János.

Színészkedj a Prosperoval!
Érdekel a színjátszás? Kipróbálnád színészi
képességeidet? Szívesen részt vennél színházi
előadások létrehozásában? A Prospero Színkör
felvételt hirdet a színjátszáshoz kedvet és
tehetséget érző fiatalok és idősebbek számára.
A felvételt nyertek néhány hónapos felkészítés
után szerepet kaphatnak készülő előadásokban.
Várnak mindenkit (középiskolás korosztálytól
felfelé – felső korhatár nincs), aki a színjátszáshoz kedvet és tehetséget érez magában.
Előzetes színpadi tapasztalat nem feltétel.
A felkészüléshez: a felvételi két szabadon
választott vers vagy monológ előadásából és
különböző helyzetgyakorlatokban, csoportos szituációs játékokban való részvételből
áll. A jelentkezők kényelmes „játszóruhát”
vigyenek magukkal. Információ: 70 242 0535;
prosperoszk@gmail.com. A felvételi helye és
ideje: A Szabadművelődés Háza (Fürdő sor 3.),
szeptember 14. és 21., 18 óra.

Gyereksarok
Palacsinta zenekar
Szeptember 13. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Négy vidám székesfehérvári zenész,
akik palacsintasütőkkel hadakoznak és
alaposan megmozgatják a kicsiket.

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

Programajánló

2015. szeptember 10.

Fehérvár Feszt, lecsófőzés, a magyar dal
napja – ősszel sem kell unatkoznunk
Programok szeptember 11-től 20-ig
Szeptember 13. vasárnap

Schéda Szilvia

Szeptember 11. péntek
Jógaóra
Szeptember 11., 14. és 18. 17 óra
Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja
a mozogni vágyókat. Az Alba
Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda Női Klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben,
polifoammal érkezzenek!
Fehérvár Feszt
Szeptember 11-12. Nyolcas Műhely
Két színpad, zene, kultúra, programok, színház, kiállítás várja a
Fehérvár Feszt látogatóit.
Konzek/vencia
18 óra Pelikán Galéria (Kossuth L.
u. 15.)
Revák István festő időszaki tárlata.
A kiállítást Nagy Gréta és Revák
András nyitja meg.

V. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztivál
Szeptember 13. 16 óra Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház,
Szent István-terem
A fesztivál kórusműhellyel indul
Kutnyánszky Csaba, a Liszt Ferenc
Zeneakadémia rektorhelyettese
vezetésével. Ezt követően kezdődik
a kórusok hangversenye. Fellép a
Teleki Blanka Gimnázium Fiúkórusa, a várpalotai Bányászkórus, a
pécsi Szeráfi Kórus, az olasz Corale
Montefiore Kórus, a veszprémi
Gizella Női kar és a Vox Mirabilis
Kamarakórus.
A magyar dal napja
17 óra A Szabadművelődés Háza
Újra koncertekkel várják az
érdeklődőket a magyar dal napja
alkalmából. A fellépők között lesz a
Hungaricum, a Passz, az AkusztikArt és az Árkádia együttes.

Szeptember 12. szombat
XI. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Szeptember 12-13. Belváros, Zichy
liget, Móri út
A közös főzés igazi közösségi
élmény, piknikhangulattal, a végén
pedig koronázással, hiszen idén
is megválasztják a Lecsókirályt
vagy -királynőt, és gazdára talál a
Sipi-emlékkupa is.
KreAlba kézműves-kiállítás és -vásár
9.30 Zichy liget
Trendfigyelés, design, vásár,
koncertek, kellemes összejövetel
a divat iránt fogékonyaknak – új
helyszínen, immár a Zichy ligetben.

Akarom a jót és teszem a rosszat
17.30 Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadássorozata, mely szülőknek és pedagógusoknak egyaránt szól.
A programon az érzelmi intelligenciáról, a sikeres nevelés kulcsáról
beszél a szakember.

Szeptember 17. csütörtök
Szeptember 16. szerda
Az arc- és testápolás kencéi
9 óra Szent István Király Múzeum
A Fekete Sas Patikamúzeum
szervezésében folytatódik tovább a
Patikusinas Szakkör. Az őszi tanfolyamok során bárki elsajátíthatja
mind a szappankészítés, mind a
különböző kozmetikai krémek
előállításának fortélyait.

A kulturális örökség napjai
A zárt kapuk megnyílnak! Idén Székesfehérvár a KÖN országos rendezvényének
középpontjában! A város gazdag szellemi és
tárgyi örökségei szeptember 19-20-án ismét
megmutatkoznak.
Szombati programok:
Nemzeti Emlékhely
Koronázó tér 1. – ingyenes nyitva tartás
9-től 17 óráig
14 óra Szakmai vezetés Biczó Piroska
régész-néprajzkutatóval
20 óra és 21 óra Fáklyás tárlatvezetés
Városháza
Városház tér 1. – ingyenes nyitva tartás
10-től 18 óráig
10 és 15 óra Szakvezetés
16 óra „Földbe zárt kincsek” – Siklósi
Gyula régészeti előadása a Díszteremben
Budenz-ház és pince
Arany János utca 12. – ingyenes nyitva
tartás 10-től 18 óráig
17.30 Szakvezetés Gärtner Petrával
18.30 A Savaria Barokk Zenekar
koncertje
Séta a középkori Fehérváron egy régész
szemével
Belvárosi séta Pozsgai Helgával 11.30-

Nyitott origamifoglalkozás
17 óra Köfém Művelődési Ház
Az origami csodálatos világa című
vándorkiállítás a megnyitót megelőző napon mindenkit szeretettel vár
egy nyitott origamifoglalkozásra.
Az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a különleges és izgalmas
technikával.

kor és 15 órakor
A találkozó helyszíne: a Nemzeti Emlékhely bejárata
Vasárnapi programok
Nemzeti Emlékhely
Koronázó tér 1. – ingyenes nyitva tartás
9-től 17 óráig
13 óra és 16.30 Szakvezetés Kulcsárné
Németh Mariannal
Városháza
Városház tér 1. – ingyenes nyitva tartás
10-től 16 óráig
10 és 15 óra Szakvezetés
11 óra Dr. Vizi László Tamás előadása
Vértes vitézről
Budenz-ház és pince
Arany János utca 12. – ingyenes nyitva
tartás 10-től 18 óráig
16.30 Szakvezetés Gärtner Petrával
Séta a középkori Fehérváron egy régész
szemével
Belvárosi séta Reich Szabina Grétával
12.30-kor és 14.30-kor
A találkozó helyszíne: a Nemzeti Emlékhely bejárata
További programok: www.oroksegnapok.hu

Az origami csodálatos világa
17 óra Köfém Művelődési Ház
A kiállítást megnyitja Fábián Zsolt,
a Magyar Origamikör tagja.

Szeptember 18. péntek
Wathay-emléknap és-kiállítás
14 óra és 15.30 Prohászka liget és
Táncház
14 órakor történelmi megemlékezés és koszorúzás a Prohászka
ligetben: Wathay Ferenc szobránál
emlékeznek az egykori vicekapitányra. 15.30-kor a Táncházban a
Wathay-emlékkiállítás megnyitójára kerül sor.
A gödöllői szecesszió kertje – Nagy
Sándor művészete
17 óra Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállítandó művek jelentős
részét a Gödöllői Városi Múzeum
valamint a Magyar Nemzeti Galéria
és az Iparművészeti Múzeum
bocsájtja rendelkezésre, de néhány
alkotás magángyűjteményből kerül
a tárlatra. Megtekinthető: december 20-ig.

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

Programajánló

közéleti hetilap

Ősszel is látogatható kiállítások
Jubileumi bélyegkiállítás
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
A kilencvenéves Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör által
szervezett tárlat szeptember 12-ig
tekinthető meg.

láthatják az érdeklődők október 4-ig.

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

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

Múltidézés
Szent István Király Múzeum
Fehérvári kötődésű művészek
festményeiből nyílt kiállítás
az Új Magyar Képtárban. A
tárlaton a Szent István Király
Múzeum gyűjteményéből
válogatva többek közt Kerekes
József, Pallay József, Ballagó
Imre, Áron-Nagy Lajos, M. Tóth
István és Smohay János műveit

Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum,
Rendház, Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a királyi
bazilika történetével ismerteti
meg a látogatót egykorú történeti
források, a bazilikából származó
kőfaragványok és rekonstrukciós
rajzok bemutatásával. Megtekinthető: november 15-ig.

Éjmadár bagolykiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
A kiállítás szeptember 12-ig
tekinthető meg.
A papír bűvölete
Igéző (Basa u. 1.)
Horváth Helga origamitesszaláció-kiállítása szeptember 24-ig
tekinthető meg.

Szeptember 19. szombat
Energianap
9 óra Bregyó közi Szabadidő Központ
Energianap, ahol minden a tudatos
energiafelhasználásról szól, kezdve
az ember belső, vitális energiájától környezetünk megújuló, zöld
energiájáig.
Civilek az ifjúságért
10 óra Városház tér
A 2015. évi Székesfehérvári
Civilnap a belvárosban. A résztvevő szervezetek interaktív módon
mutatják be tevékenységüket az
érdeklődőknek, akik közvetlen
formában vehetik fel a kapcsolatot
a fehérvári civilekkel.

FehérVár
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Sportnaptár
Labdarúgás
Videoton FC–Újpest FC
Szeptember 19. 20.30 OTP Bank
Liga NB I, 9. forduló
Kézilabda
Fehérvár KC–Mosonmagyaróvári KC SE
Szeptember 12. 18 óra, Köfém
Sportcsarnok

Szeptember 20. vasárnap
Egészségnap
13 óra Művészetek Háza, 7-es terem
A túlevés, mint hiánytünet. Az
étkezés, mint a fizikai és lelki állapotunk tükre. Előadó: Tóth Gábor.
Savas eső az elménkben? Előadó:
Hites Gábor. Miként változtassunk
a szokásainkon? Előadó: Csengei
Károly. A rendezvény ideje alatt
bemutatók, tanácsadás, állapotfelmérés. Információ: 20/410-4878.

Gyalogtúrák szakvezetéssel
A Városi Természetbarát Szövetség az
európai mobilitás hetén a Zöld Fehérvár
program keretén belül Fehérvár természeti értékeit mutatja be szeptember 14-e
és szeptember 16-a között környezettudatos szemmel. A gyalogtúrák szakvezetéssel három helyszínen, a Sóstón,
az Aszal-völgyben és a Rác bányánál
lesznek, melyekre elsősorban iskolák,
diákok jelentkezését várják. A résztvevő
osztályok a túrákon szerzett ismeretekről írásban adhatnak számot. A legjobb
három osztály jutalomban részesül. A természetvédelmi területeken a diákok által
készített fotókból októberben a Fehérvári
Civil Központban kiállítást rendeznek.
A fotópályázat győztesét jutalmazzák.
Szeptember 19-én, az önkormányzat
által szervezett Civilnapon Kincskereső
kerékpáros körtúrát szerveznek, melynek
során a résztvevők megismerkedhetnek a
városunkban található érdekesebb növényekkel. A túra után a „menetlevelet” helyesen kitöltők sorsolás után jutalomban
részesülnek. A kerékpáros körtúrára bárki
jelentkezhet. A programokról részletes
információt a www.szvtsz.org honlapon
találhatnak az érdeklődők. Információt
a túrákról Sajtos Lajosnétól kérhetnek a
kalarib@gmail.com e-mail-címen.

Nyitott templomok napja
Szeptember 19-én rendezik meg a nyitott
templomok napját a kétszáz éves fennállását ünneplő klasszicista stílusú nádasdladányi református templomban, melynek
megtekintése mellett egy kis kiállítás
keretében pillanthat be a látogató a helyi
egyház történetébe. A program 17 órakor a
nádasdladányi Nádasdy-kastélyban folytatódik jótékonysági koncerttel, melynek
célja a templom tetőszerkezetének felújításához szükséges hiányzó pénzösszeg
összegyűjtése. A Veszprém Helyőrségi
Zenekar, Csizmadia Géza és a Csetényi
Református Kórus, továbbá a székesfehérvári Primavera Kórus állnak színvonalas
műsoraikkal e nemes ügy mellé.

Alba Regia KSE–Veszprémi KSE
Szeptember 19. 18 óra, VOK
Jégkorong
EBEL bajnoki mérkőzések
Szeptember 13. 17.30 Fehérvár
AV 19–HC TWK Innsbruck
Szeptember 18. 19.15 Fehérvár
AV 19–HDD TELEMACH
MOL Liga-mérkőzések
Szeptember 11. 18.30 Fehérvár
AV 19–HSC Csíkszereda
Szeptember 20. 17.30 Fehérvár
AV 19–DVTK-Jegesmedvék
Országos western-reining bajnokság
Szeptember 12-13. Kunos Lovarda

Ismét nyitott tornatermek
várják a fehérváriakat
Székesfehérvár önkormányzata több mint tíz éve, 2004 óta
biztosít széleskörű és ingyenes
sportolási lehetőséget a mozogni
vágyóknak a Nyitott tornatermek
program keretében. Szeptember
1-jétől egészen december 18-ig
ismét többféle mozgásformával és
elfoglaltsággal, húsz helyszínen
huszonkét sportolási lehetőséggel
várják a legaktívabbakat – az október
23-tól november 1-jéig tartó őszi
szünet kivételével – az óvodásoktól
a nyugdíjas korúakig. A foglalkozásokon sportöltözetben, a helyszínen
felvett tiszta talpú sportcipőben vagy
tornacipőben, saját sporteszközzel –
polifoam matraccal, asztalitenisz- és
tollaslabdaütővel – vehetnek részt a
sportolni vágyók. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség, az érdeklődők
érkezési sorrendben foglalhatják el a
tornatermeket a megadott helyszíneken és időpontokban. Mindenki saját
felelősségére vehet részt az órákon!
A foglalkozások előtt a háziorvossal történő egyeztetés ajánlott!
A Nyitott tornatermek díjmentes
sportolási lehetőségeiről a www.
szekesfehervar.hu oldalon részletes
információ található.
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Szeptember 12-én ismét rotyog az üstökben a paprika, a paradicsom és a
tudj’ Isten milyen kísérő. Fehérvár első gasztronómiai fesztiváljának egyik
ötletgazdáját és indító vezéregyéniségét fejthették meg két héttel ezelőtti
rejtvényünkben: A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓ EGYKORI VEZETŐJE SIPOS
JÓZSEF, aki ezen a hétvégén fentről nézi, ahogy rotyognak a kondérok.
Blues, dzsessz, azaz zene a legmagasabb fokon – ez jellemezte a 16.
Aranybulla Művészeti Napokat augusztus végén. Az Öreghegyi Művelődési Házban fellépett virtuózokat fejthették meg második megfejtésünkben,
akik a következők voltak: GROUPENSAX – WHITE ROOM; JMJ; MINI –
BLUESBERRY & MUCK FERENC

Rejtvény

2015. szeptember 10.

Aki azt hiszi, hogy eljött az ősz és lecsendesül a város, az nagyon téved. A
következő hétvége is olyan programokat kínál a fehérváriaknak, melyekből
kedvére válogathat mindenki. Egész napos családi kikapcsolódás, színpadi és
gyerekprogramok valamint hagyományőrzők várják a börgöndi repülőtéren a
szórakozni vágyókat vasárnap. A gépből csinált madarak mellett más „jószágokkal” is találkozhatnak Börgöndön, amit az 1. megfejtésben megtudhatnak.
Olaszországból, Pécsről, Veszprémből, Budapestről és Várpalotáról is
érkeznek fellépők az V. Székesfehérvári Kamarakórus Fesztiválra, amit vasárnap rendeznek a Szent István Művelődési Házban. Két fehérvári kórus
is énekel a rendezvényen, nevüket a 2. megfejtésben találhatják meg.

FehérVár

Kéklámpások

közéleti hetilap

Bízza a pályázati
kommunikációt a
Fehérvár Médiacentrumra!
info@fehervarmediacentrum.hu

Kék hírek
Heten egy ellen

Rejtekhely az álmennyezet felett

Kiraboltak egy tizenhét éves fiatalembert Velencén. Hét korabeli
fiú támadt rá, elvették a mobilját,
a pénzét és a pulóverét. A megyei kapitányság kommunikációs
referensétől, Horváth Diánától úgy
tudjuk, a rablás után a fiatalember
egy barátjával a csapat után ment,
de az ellopott dolgokat nem sikerült
visszaszereznie. A rendőrök fogták
el a gyanúsítottakat. Kihallgattak és
őrizetbe vettek egy 14 éves, három
15 éves, két 17 éves és egy 21 éves
fiatalembert. A büntetőtörvénykönyv
módosítása óta rablás esetén 12 éves
kortól büntethetők a fiatalkorúak. A
bíróság mind a hét gyanúsított előzetes letartóztatását elrendelte.

Hordozható számítógépet tulajdonított el munkahelyéről az a
férfi, akivel szemben a székesfehérvári rendőrök vádemelést
javasolnak. A rendőrség lopás
gyanúja miatt folytatott nyomozást B. Imre székesfehérvári
lakossal szemben. A megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 35
éves elkövető munkahelyéről, egy
székesfehérvári nagyáruházból
lopott el július 16-án hajnalban
egy laptopot, majd azt a mosdóban az álmennyezet fölé rejtette.
Később az üzlet területéről ki-,
majd hazavitte. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya a napokban befejezte
a nyomozást, az eljárás során
keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal küldte meg az illetékes
ügyészségnek.

Halálos tűz

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

BEFEKTETÉS A J

BE

Kukoricatábla közepén borult lángba
egy faház szeptember 3-án, csütörtökön éjszaka Seregélyesen. A megyei
katasztrófavédelem tájékoztatása
szerint a körülbelül tizenöt négyzetméteres, palatetős épület teljes terjedelmében égett. A lángokat a székesfehérvári hivatásos tűzoltók fékezték
meg, az oltási munkálatok közben
a törmelékek között egy holttestet
találtak. A tűzben a faház szinte teljesen megsemmisült. A tűz keletkezési
okát, körülményeit a székesfehérvári
katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja.

Meglett az ellopott motor
A rendőrségre 2015. augusztus 30án reggel érkezett bejelentés arról,
hogy Székesfehérváron, a Tóvárosi lakónegyed egyik lépcsőháza
elől ismeretlen tettes ellopott egy
robogót. A járőrök két órán belül
elfogták a lopással megalapozottan
gyanúsítható Sz. Ákos Zoltánt. A
motort a rendőrök tulajdonosának
visszaadták, az elkövető pedig
hamarosan bíróság elé áll.

Vörösmarty Rádió
Minden,
amiről
a városban
beszélnek
és minden, ami az embereket foglalkoztatja.
• hírek
• közlekedés
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• időjárás
• sport

• szórakozás
• kultúra

Vörösmarty Rádió – a város hangja
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Romhányi György, a tanító

A száztíz éve született Romhányi György profes�szorra emlékezett Székesfehérvár városa, a Magyar
Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete, a Fejér
Megyei Szent György Kórház és a Képzési, továbbképzési és szociális alapítvány.

Fotók: Simon Erika

Romhányi György egykori tanítványai és tisztelői koszorúzással, majd
emléküléssel idézték fel a neves orvos,
patológus, amiloidkutató és tanár
munkásságát.
Székesfehérvár és a magyar orvostársadalom számára Romhányi professzor

életútja példa arra, miként lehet valaki
választott hivatásának megbecsült tagja, s mellette az a tanító, aki generációkat bocsájt útjára gyógyítóként.
Altorjay András kardiológus főorvos,
a Képzési, továbbképzési és szociális
alapítvány kuratóriumának elnöke
Romhányi professzorra emlékezve így
fogalmazott: „Egy nagy hatású emberről
van szó, aki huszonöt éven keresztül volt a
Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetének igazgatója. Egy generációt
nevelt és oktatott, tanított. Szigorúan vett
értelemben kórbonctannal foglalkozott, de
ennél sokkal, de sokkal többet tanultunk:

Az egykori munkatársak, tanítványok, tisztelők nem feledkeznek meg professzorukról

A mese gyógyító ereje

„A nagyszabású jótékony programunk
keretében ezúttal meseolvasással
próbáljuk meg vidámabbá tenni a kórházban gyógyuló gyermekek napjait.
Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívásunkat több közéleti személyiség
valamint a civilszervezetek önkéntesei
is elfogadták. Érzésem szerint nagyon
fontos, hogy a gyermekek érezzék
a törődést és gondoskodást, hiszen
ennek segítségével hamarabb gyógyulhatnak.” – mondta Szabó-Lukoczki
Ágnes, a Fejér Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntesház
irodavezetője.
A gyermekosztályon dolgozók és
a gyerekek is örömmel fogadták
a meséket. Mint Tokodi István
főorvos elmondta, a délutáni
akció egészen biztosan hozzájárul
ahhoz, hogy a gyermekek még
gyorsabban gyógyulhassanak az
osztályon.
A programon részt vett és mesét
olvasott Kubik Anna színművész, Földi Zoltán önkormányzati
képviselő, Szabó Miklós Bence
szerkesztő-műsorvezető valamint

a székesfehérvári civilszervezetek
önkéntesei is. A gyerekek nagy
kedvvel és érdeklődve hallgatták
meg többek között Bogyó és Babóca kalandjait, továbbá A négyszögletű kerek erdő titkait. Az eseményen Róth Péter, Székesfehérvár
alpolgármestere is részt vett.
A hétvégét több mint egy tucat
kisgyermek volt kénytelen bent
tölteni a kórházban. Szívesen látogattak ki az aulába egy-egy mese
erejéig.

Fotó: Kiss László

Mesedélutánt tartottak szeptember ötödikén
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktatókórház Gyermekosztályán. A rendhagyó
önkéntes akciót a kórház, a Fejér Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntesház és a
Civil Centrum Közhasznú Alapítvány szervezte
a jótékonyság nemzetközi világnapja alkalmából, Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának
évfordulója tiszteletére.

Gervain Judit a Romhányi-díj idei kitüntetettje

Később egy-egy tudományos konferencián
személyesen is találkoztam vele, s mikor
egy ízben meglátogatott bennünket az
orvosklubunkban, egy olyan igaz embert
ismertem meg benne, aki nem véletlenül
volt nagy hatással Székesfehérvárra tanítványain keresztül is. Mi, akik megörököltük az ő szellemiségét, ma is ugyanazt a
tanítást követjük. Tesszük ezt szeretettel,
kollegialitással. A Romhányi-mítosz, -kultusz Székesfehérváron is tovább él.”

Pontos labdák, retró bulik és az egészség

Jótékonysági mesedélután a gyermekosztályon
Szabó Miklós Bence

magatartás és erkölcs, amit tanítványként
kaptunk tőle.”
Simon Kornél kardiológus főorvos
azok közé tartozik, akik számára
tanítványként is felejthetetlenek voltak
az egyetemi évek: „Megkülönböztetett
tisztelettel emlékszem arra a tanári karra,
melynek egyik legjelentősebb személyisége
volt Pécsett. Abban a rendkívüli társaságban, amely egyedülálló volt Európában,
Romhányi György professzor volt a
primus inter pares, az első a legnagyobb
hatást gyakorlók között. S nemcsak azért,
mert a legbonyolultabb dolgokról is végtelen egyszerűséggel tudott beszélni – az ő
igazi hatalma abban volt, hogy elképesztő
módon tudott hitet kelteni, szuggerálni és a
gyógyítás morális alapszabályára, egyetlen
és örök törvényére tanítani. Ez volt a legfontosabb tanítás, amit valaha is kaptam.”
Az emlékülésen átadták a Romhányi-díjat, amit 2015-ben kiemelkedő
gyógyító tevékenységéért Gervain
Judit, a Szent György Kórház belgyógyászati osztályának főorvosa vehetett
át: „Számomra ez nagyon nagy megtiszteltetés. Szegeden jártam egyetemre, így
egyetemistaként Romhányi professzort
nem hallgathattam. 1979-ben, amikor
Gógl Árpád főorvos úr és vele együtt a
pécsi főorvosi kar Székesfehérvárra jött,
az a kórház életében hatalmas, máig ható
fordulópont volt, hiszen ők hozták magukkal Romhányi professzor szellemiségét,
tanítását. Ekkor ismerhettem azt meg én is.

Kubik Anna olvas fel meséket és verseket a kórház gyermekosztályán gyógyuló
kicsiknek. Mint elmondta, a jótékonykodás
központi szerepet tölt be az életében. Már
évek óta jószolgálati nagykövete az MPS-betegségben szenvedőknek, ezért tartotta különösen fontosnak, hogy ezen az eseményen is
részt vegyen.

Dévényi Tibi bácsi hetven felé is igazán aktív életet
él. Húsz fesztiválon lépett fel az idei szezonban,
megállás nélkül nyomja a retró bulikat. Mindehhez
azt mondja, hogy a fiatalok adnak neki energiát.
Emellett odafigyel az egészségére is, erre jó partnerre talált a Life Egészségcentrumban.

Miből merít energiát és mi a sikerének a
titka?
A fiatalok adnak energiát. Idén
mintegy húsz fesztiválon vettem részt,
mint legidősebb fellépő. A diszkósátrak mindig tömve vannak. Azt
hiszem, ennél nagyobb öröm közel
hetvenévesen nem is érhetne. Én
szeretem a retrót, mert igazit bulizni
erre lehet. Minden kornak megvan
a divatos irányzata, de a retró az
örök. Az egyetemisták találták ki ezt
a műfajt nyolc évvel ezelőtt, szerény
személyem nevezte el, korábban ezt
nosztalgiadiszkónak hívták. Nekem
gyakorlatilag ők a közönségem. Ha
kell a jó hangulat, akkor jön a jó öreg
Tibi bácsi a labdával. Ekkor indult
gyakorlatilag a műfaj, melynek hiteles
képviselői közé tartózik B. Tóth Laci,
Cintula és jómagam. Büszke vagyok,
hogy a fiatalok is élvezik a retró zenét.
Ez egy új korszaka az életemnek. Volt
egy nagy korszak, ami a tévézéshez,
pontosabban a Három kívánsághoz
kötődött. Volt egy másik nagy időszak
a könnyűzenei műsorok kapcsán,
most pedig itt a retró diszkó.
Mindezek mellett mennyi szabadideje van,
és azt mivel tölti?
Korábban voltam egy hetet nyaralni,
most itthon vagyok. Színművészeti
főiskolára jártam, és a tanárom, Hegedűs Géza bácsi azt mondta, kétezer
könyvet kell elolvasni egy embernek

Kép:Preszter Elemér

Vakler Lajos
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Dévényi Tibi bácsi közel a hetvenhez sem
lassít, ma is aktív életet él

az életében, hogy átlagos műveltséggel
rendelkezzen. Most több mint ezernél
tartok, de próbálom behozni.
Székesfehérváron is gyakran megfordul?
Jégkorongkedvelő vagyok, nagyon sokat jártam ide meccsekre. Nagyon sok
szép élményem köt ide. Szívemhez nőtt
ez a város minden szempontból. Agárdon volt családi nyaralónk, és gyakran
ellátogattam Székesfehérvárra. Aztán
évekkel ezelőtt jó kapcsolatba kerültem
a LIFE Egészségcentrummal, úgyhogy
sok-sok szállal kötődöm a városhoz.
Milyen tapasztalatai vannak a LIFE Egészségcentrummal?
Nagyon kedvesek, megbízhatóak az
itt dolgozók. Én azt tapasztaltam,
hogy nagyon magas szakmai színvonalon biztosítják az ellátást, emellett
pedig odafigyelnek az emberre. Nincs
várólista vagy sorban állás. Odafigyelek
az egészségemre, így számomra fontos
a megelőzés, hogy egy betegséget
időben felismerjenek, kiszűrjenek.
Azt gondolom, hogy itt professzionális
ellátást kapok, kedvező ár mellett. Jól
döntöttem, amikor igénybe vettem
a LIFE Egészségbiztosítás nyújtotta
szolgáltatásokat.

közéleti hetilap
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Szüreteljünk körültekintően!
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Leffelholcz Marietta
Az ősz beköszöntével és a szüret megkezdésével
még inkább szembetűnő számunkra, mennyi
méh és darázs vesz bennünket körül. Szívesen
lakmároznak ugyanis az érett szőlőfürtökből,
így szüretkor elkerülhetetlen a velük való, olykor kellemetlen találkozás. A köznyelvben csípésként ismert méh- és darázsszúrás veszélyes.
A felnőttek kb. három százaléka, a gyermekek
kb. 0,4-0,8 százaléka allergiás ezen rovarok
méreganyagaira. Akár egyetlen szúrás is heves
reakciókat válthat ki. A többszörös egyidejű
szúrások pedig sokkhoz vezethetnek, ami orvosi
szempontból rendkívül veszélyes állapot.

„Ha valakit megcsíp a méh vagy a darázs, lokális reakció mindig jelentkezik
a szervezet részéről: a bőr megduzzad,
bepirosodik. Ehhez nem szükséges orvosi ellátás, maximum vizes borogatást
tegyünk rá!” – mondja Szabolcski
Enikő, a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Osztályának szakorvosa. „Ha

Amennyiben ránk száll a rovar,
semmiképpen ne csapjuk le, hanem
óvatos mozdulattal seperjük le. A
hadonászó, kapkodó mozdulatokat
kerüljük, mert ezzel megijesztjük a
rovart, és hamarabb megcsíp.

a fullánk a sebben van, távolítsuk el
csipesszel vagy sterilizált tűvel, esetleg
tiszta körömmel. Ne nyomjuk össze,
mert ezzel a mérget még mélyebbre
juttathatjuk a bőrben. Vizes borogatással enyhíthetünk a fájdalmon,
de semmiképpen ne dörzsöljük! Ha
kiütéses lesz a bőrünk és a szemünk
is viszket, könnyezik, az már egyfajta
allergiás reakció a testünk részéről,
tehát mindenképp ajánlott felkeresi
háziorvosunkat. Ekkor akár adrenalintartalmú gyógyszert is írhat fel az
orvos. Súlyosabb esetekben anafilaxiás
reakció jelentkezik, pár percen belül
gyengeség, hányinger tapasztalható,
verejtékezik a beteg, de a légzés és a
keringés is összeomolhat. Ebben az
esetben nem szabad habozni, mindenképp orvoshoz kell jutnia a betegnek,
ajánlott mentőt hívni. A filmekben
többször lehet látni, hogy az allergiás
reakció következtében fulladni kezd a
beteg, és ilyenkor a gége alatt metszést
ejtenek egy bicskával, ezzel megnyitva
a légcsövet – ettől lehetőség szerint
tartózkodjunk. Mérlegelni kell, mennyi
idő alatt érhet ki a mentő, de a mellkaskompressziót mindenképp el kell kezdeni, ezzel ugyanis életet menthetünk.”
Mi a helyzet a kalciummal? Tényleg
hatásos?
„A kalcium hatása ellentmondásos. Az

Fotó: hirstart.hu

Óvatosan a darazsakkal, méhekkel!

A darázs a fullánkját nemcsak más rovarok testéből, hanem az emlősök és az ember bőréből
is sérülés nélkül vissza tudja rántani. Mivel a potroh a torhoz rendkívül mozgékonyan ízesül,
a darázs minden irányban hathatósan használja fegyverét. Ingerlékenyek, fullánkjukat főleg
veszély esetén, gyakran nemcsak végszükségben használják.

antiallergiás protokollban nem szerepel
használata, akut allergiás reakcióban
nincs szerepe. Inkább szerezzünk be
vény nélkül kapható antihisztamin
tablettákat, melyeket egyéb allergiában
szenvedők is szoktak szedni.”

Az első méh- és darázscsípés
általában csak helyi reakciót okoz,
azonban ennek során végbemehet az
úgynevezett szenzitizáció, vagyis a
méh illetve darázs méreganyagaival
szembeni túlérzékenység kialakulása.
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Váravatás, várjátékok – jöhet a bicikliút!
Nagy Zoltán Péter

A monstre rendezvény igazából
inkább négynapos volt, ugyanis
csütörtökön este adták át a Csókakői
vár felújított és újraépített részeit. A
vár az utóbbi időben kiegészült egy
várkápolnával, a fellegvár kilátójával, a kapitányi híddal, biztonságos
lépcsőkkel, belső utakkal.
Sokan emlékeznek még rá, hogy a
kilencvenes évek elején csak egy
várcsonk állt a hegy tetején, ám
arra büszkék voltak a csókaiak. Ez a
várcsonk egy éjszaka ledőlt. Reggel döbbenten nézték a falu lakói:
eltűnt a váruk! Aznap a gyerekek is
csendben voltak az iskolában, szinte
gyász ült Csókakőre. Húsz esztendővel ezelőtt, 1995. február 11-én nem
tűrte tovább az elkeseredést néhány
lelkes csókai, és megalakították a
Várbarátok Társaságát, akiket nem
lehetett megállítani. A föld alól kikaparták a vár falait, és a történészek,
műemlékesek segítségével elkezdték
újraépíteni a várat.
A kormány által elfogadott nemzeti várprogram részét képezi Fejér
megye egyetlenegy kővára, amely 375
millió forint támogatást kap, hogy

Fotó: Rozsnyai Attila

A szomszédban, Fejér megye egyetlen kőváránál,
Csókakőn háromnapos várjátékokat tartottak
szeptember első hétvégéjén.

Bár itt még nagyon virgoncak voltak a török megszállók, a következő összecsapásnál visszafoglalták a magyar vitézek Csókakő várát

2019-re állhasson ez a csodálatos
vár – mondta a megnyitón L. Simon
László államtitkár. Ezzel kapcsolatban lesz is munka bőven, hiszen a
fehérvári régészek egy kisebb várost
találtak a vár keleti, feltáratlan felén.
Éppen e titkok nyomaiban járva lett a
hétvégi rendezvény médiatámogatója
a Fehérvár Médiacentrum, mely Csókakőről jelentkezett be a hétvégén
élő adással a Vörösmarty Rádióban.
A váravató adta meg az alaphangját
a XVII. Csókakői Várjátékoknak.
Péntek délután a művelődési ház
fala majd kidagadt, miközben bent a
Karaván Família cigányzenekar húzta
a muzsikát. Este a Hungarica után
a Bikini adott telt teres koncertet.
Szombaton a vári vásár kis utcáján
sokasodtak az emberek, miközben
a programok egymásba értek három
színhelyen is. Sokan panaszolták,
hogy nagyon sűrű volt a kínálat, így
nem láthattak mindent. A bajvívótéren harcoltak a törökök, de a kezdeti
kudarc után a magyarok nyerték a
háborút.
Vasárnap is zene, tánc és bor kísérte
Csókakőn a vásárt egészen estig.
Csókakőn, ami már nem zsákfalu,
hiszen a borút már megépült Csákberény felé, az aszfaltos kerékpárút
pedig még az idén ősszel elkészül
Mór irányába, ahogy azt L. Simon
László államtitkár ígérte.
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Mangalica, a XXI. század egészséges étke
Vakler Lajos

A háromnapos rendezvény keretében a Plaza előtti teret a mangalicatenyésztők, őstermelők vették
birtokba. Ínycsiklandó illatok,
az ősi magyar fajta feldolgozott
termékei várták a vásárlókat. A
kiállítók és az érdeklődők sem
csalódhattak, a finomságok
felölelték a mangalicából készült
étkek teljes termékskáláját.
Szabó Tibor, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének
titkára, a debreceni egyetem
tanára, a fesztivál főszervezője és
házigazdája elégedett az elmúlt
esztendők fejlődésével: „Ahhoz,
hogy termék legyen, természetesen
kell mangalica. Bár a legügyesebb
termékgyártók tudnak mangalica
nélkül is mangalicaterméket készíteni, úgy, mint amikor az öreg borász
elmondta a gyermekének halála előtt,
hogy szőlőből is lehet bort készíteni...
Sajnos valahogy így van a mangalica
is, de mi azért viccesen azt mondjuk,
örülünk, ha hamisítják, hiszen ez is
a népszerűségét és az elfogadottságát
jelzi. Ma már szerencsére ott tartunk,
hogy tízezer körüli a törzskönyve-

Fotó: Kiss László

Budapest, Debrecen és Szeged után ez évben
is ellátogatott Székesfehérvárra a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének
szervezésében a mangalicafesztivál.

Az őshonos mangalica egyre népszerűbb
hazánkban is

zett mangalicák száma hazánkban.
A munkát húsz esztendeje kezdtük
el, akkor százötven egyed volt az
országban, tehát a fejlődés nyilván-

való. 2007. novembere óta törvény
írja elő, hogy mind a termékgyártó,
mind a forgalmazó, ha őshonos állat
nevét használja a termékek megnevezésében, köteles az illetékes tenyésztőszervezet igazolását beszerezni.
Fel kell tüntetni az állat azonosítóját,
származását. Csak így érhető el, hogy
tiszta, fogyasztható áru kerüljön
a piacra. Azt gondolom, hogy mi,
termelők és a minket segítő civil
szervezetek jó úton járunk.”
A tetétleni Kövér Zoltán jó gazdaként nem a múltban révedezik.
A jelent és a jövőt célozta meg,
amikor belefogott a mangalicatenyésztésbe. Ma már egész
Magyarországon ismertek a termékei: „Nagyon örülök, hogy újra itt
lehetünk Székesfehérváron, hiszen az
a tapasztalatunk, hogy itt töretlen a
kereslet a jó minőségű mangalicatermékek iránt. Ez talán azért van így,
mert akik az őstermelőktől vásárolnak, nem csalódhatnak: ugyanazokat
az ízeket kapják, amiket megszoktak
és megkedveltek. Számunkra a
megbízhatóság és a tisztesség ma is
a legfontosabb. Ezekben a termékekben mindig ugyanannyi az ásványi
anyag és a vitamin mindenfajta
hókuszpókusz nélkül, és ezt a vevő
is észreveszi. Ehhez azonban az kell,
hogy kint a tanyán napi huszonnégy
órán keresztül gondozzuk és neveljük
a jószágot.”
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Hagymásy András

Aranyvér
Egy kiló tepertő – mifelénk töpörtyű –
négyezer. Már itt gyanút kellett volna
fognom. De mivel Marci fiammal pár
éve megkóstoltattam a hagymás sült
vért, és azóta is keresi, beálltunk a
sorba. Ketten kértünk egy tányérral,
két villával, két szelet kenyérrel, hogy
majd igazságosan megosztozunk. „Kétezer-ötszáz lesz!” – szólt elégedetten a
vendéglátós.
Mi van ebben? Unikornisvér?
Vagy leölték az aranyszőrű juhot?
Más kultúrákban a vért ahhoz értő
szakember gondosan a földre locsolja,
itt meg aranyáron mérik, ráadásul
a fele hagyma? Mágikus világ ez a
mangalicás világ!
Ha már mágusok: Harry Potter köreiben a rosszfiúk származási alapon
aranyvérűekre és sárvérűekre osztották a varázslótársadalmat. Majdnem,
mint Orwellnél: négy láb jó, két láb
rossz. A mangalicának négy lába van,
nekünk kettő. De sebaj, bennünk volt
már az aranyvér, és ha irodalmilag
némileg kusza is a történet, elégedettek lehettünk!
Egészen másnap reggelig. Sárvér volt
az az aranyvér, teljesen nyilvánvaló!
Az aranyat a mágikus mangalicás
marketingesek elvarázsolták: a mi zsebünk helyett már az övékében csörög!

Vakler Lajos
Kilencedik alkalommal rendezték meg
Soponyán az Országos Vadgasztronómiai
Fesztivált. A találkozó díszvendége Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos
Vadászati Védegylet elnöke és Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter volt.

A kedvezőtlen időjárás ellenére több ezer látogató vett részt
az idei találkozón. A vadételek
szerelmesei csaknem háromszáz
csapat főztjét kóstolhatták meg.
Az érdeklődőket színes, látványos
színpadi programok és kirakodóvásár várta. Az esemény fővédnöke,

Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter köszöntőjében kiemelte, hogy befejeződött a vadászati
törvény társadalmi vitája. Az új
jogszabályban kiemelt szerephez
jut a természetvédelem, illetve az
az elv, hogy az erdészeti és vadászati szempontok ne az agrárium
más ágazatainak rovására érvényesüljenek: „Valamennyi résztvevő
és szereplő bevonásával, hónapokon
keresztül zajlott élénk társadalmi vita
a vadászati törvény módosításának
elveiről és koncepciójáról. A vadászok, a gazdák, a gazdák szervezetei,
a kamarák, a természetjárók egyaránt
megszólalhattak, hiszen a cél az volt,

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter avatta fel
a soponyai vadaspark új szobrát

hogy egy XXI. századi vadgazdálkodási törvényt készítsünk elő. Szeretnénk
megóvni ezt a nemzeti kincset, az
erdőket és a benne lévő vadállományt.
Számtalan olyan kérdés van, amelyben
konszenzus mentén kialakultak az
álláspontok. Ilyen például a vadkárok
kezelése és szabályozása, vagy hogy
regionális szinten hozzunk létre olyan
területeket, amelyeken egységes elvek
szerint folyik a vadgazdálkodás. Így
tudjuk elérni, hogy egy-egy vidéken
optimális legyen a vadlétszám. Ezekkel
az intézkedésekkel megőrizhetjük a
tájat, a környezetet.”
A házigazda, Majoros Gábor, a
VADEX Mezőföldi ZRt. vezérigazgatója a jogszabály értékelésekor
kiemelte a tájegységi vadgazdálkodás új rendszerének fontosságát, illetve a franchise rendszerű
delikát bolthálózat kiépítésének
szükségszerűségét: „Bár még csak
a törvény előkészítésénél járunk, de
ahogy a fesztivált megelőző konferencián is elhangzott itt Soponyán, olyan
új ötletek, javaslatok fogalmazódtak
meg, amiket a jogalkotó örömmel
fogadott, és beépít az elfogadásra váró
új jogszabályba. Mindannyian nagyon
várjuk ezt az új törvényt, hiszen amellett, hogy rendkívül időszerű, fontos,
hogy a módosítások mentén mielőbb
munkához láthassunk - ez a teljes
magyar vadgazdálkodás érdeke. Tavaly
indítottuk el delikát bolthálózatunkat,
s szeretnénk országossá bővíteni.
Nagyon fontos számunkra, hogy termékeinket közvetlenül is eljuttassuk a
vásárlókhoz. Hangsúlyozottan az erdei

Képek: Burján Zsigmond

Üdvözlet a vadásznak, tisztelet a vadnak, köszönet a természetnek!

Bencze Gyula tiszaeszlári vadász fél évszázada a vadételek rabja

termékekre gondolok, de nemcsak a
vadhúsra. Az erdei gyümölcsökből készült szörpök, mézek, a legkülönbözőbb
fűszerek, gombák mintabolthálózatát
szeretnénk megvalósítani.”
A találkozón felavatták a soponyai
vadaspark legújabb ékességét. Bíró
Lajos szobra annak az őzbaknak állít emléket, amelyet ötven esztendeje, 1965-ben ejtettek el Martonvásáron, s amelynek trófeája tizennyolc
évig volt világrekord.
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Az új kemencében sütöttek Börgöndön
Bácskai Gergely

Már kora reggeltől sürögtek-forogtak a Szent Antal-kápolna melletti nagy területen a börgöndiek, akik a településrész nemrégiben elkészült közösségi kemencéjében rendkívüli finomságokat is
sütöttek. A hagyományoknak megfelelően minden évben szeptember elején, idén már harmadik
alkalommal rendezi meg a Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület a Börgöndi Mulatságokat.
Szombaton nem volt túl kegyes az idő a szabadtéri programokhoz, de a legelszántabbak már délelőtt tüzet raktak és nekiálltak az ételek elkészítésének.

Az új börgöndi közösségi kemence építésében sokan részt vettek: volt, aki fizikai munkát vállalt, míg akadt olyan, aki egy birkát ajánlott fel és az ellátmányról gondoskodott. A városrész
egyik idős lakója pedig a kemence kiégetésekor elhozta nagyszülői örökségét, egy kemencelapátot, ami mostantól a börgöndiek közösségét szolgálja.

Fotók: Bácskai Gergely

A nyáron felépült kemencével, a tetővel fedett kis teraszokkal, a most készülő padokkal, asztalokkal igazi közösségi térként szolgálja a hely a börgöndieket

Nemcsak a bográcsok alatt, hanem az új közösségi kemencében is fellobbant a tűz szombaton

Solymos Tónival mulattak a szedreskertiek
Megtelt a rendezvénysátor

Gáspár Péter
Néptánc, utazás az omnibusz tetején és hermónika – idén harmadik alkalommal rendezték meg
a Szedreskerti Mulatságot a Palotai úti sportpályán. A szomorkás, csepergős idő nem tartotta
vissza a környékbelieket, hiszen a színpad előtti
téren szinte alig lehetett megmozdulni.

A délutáni megnyitón Szigli István
önkormányzati képviselő elmondta, két évvel ezelőtt határozták
el, hogy legyen mulatság, vidám
közösségi esemény a városrészben.
Ennek eredményeképp idén már
harmadik alkalommal rendezték
meg a programot.
„Jövőre már nemcsak nézőként számítunk a szedreskertiekre. Akinek kedve

lesz, kipróbálhatja majd tehetségét,
alkotói kedvét a főzésben, sportversenyben és táncban is.” – emelte
ki Szigli István, majd hozzátette:
Kovács Béla Sándor önkormányzati
képviselővel közösen kezdeményezik egy „szedres kert” kialakítását
is a városrészben a garázsok utáni
terület környékén. A cél, hogy valóban szedreskerti legyen a lakótelep.
A köszöntők után a TáncolKodó együttes apraja-nagyja lépett
színpadra, majd a Dalmesterek
szórakoztatták a legkisebbeket. Ezt
követően Unyi Józsi slágeregyvelegére szórakozott a közönség, majd
Váradi Eszter Sára és Keller János
műsora következett. A nézők a
színművészekkel együtt énekelték

Teljesen megtelt a rendezvénysátor

Fotók: Gáspár Péter

az Éjjel az omnibusz tetejént, és
megleshették, hogyan kell tangózni
és tűsarkúban egy férfi karjaiba
ugrani. A legnagyobb operett- és
musicalslágereket többször is
visszatapsolták, sőt voltak olyanok,
akik a közeli erkélyeken még táncra is perdültek.

Solymos Tóni volt az est fénypontja

Az est csúcspontjaként Solymos
Tóni elénekelte az Express együttes
több kontinenst meghódító dalait.
Nem hiányozhatott a Szállj, szállj
madár, a Kislány vigyázz és A harmonikás sem. A mulatságot rock
and roll parti zárta Bokányi Zsolt és
csapata jóvoltából.

Express-történelem
Az Express együttes 1962-ben alakult. Tagjai Solymos Antal (Tóni), Malek Miklós,
Magyar Csaba, Kalmusz Pál, Kangyal Ferenc és Silye Attila. A zenekar sokáig olyan
Kossuth-díjas művészeket kísért, mint Hofi Géza vagy Kovács Kati. Legismertebb
slágereik közé tartozik többek között a Hull az elsárgult levél, a Jöjj hozzám és A
harmonikás.
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Családi napot tartott a Denso

Gáspár Péter
Minigolf, kosaras körhinta és szelfizés Csubakkával – családi napot tartottak a Densónál,
amire több mint tizenötezer embert vártak.

Fotók: Gáspár Péter

Jiro Ebihara elnök magyar nyelven
szólt a részvevőkhöz, majd kiemelte, a székesfehérvári dolgozók teljesítményükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a cég sikeresen
működik és újabb beruházásokra
készül a városban.

„Az a kapcsolat, ami Székesfehérvár
és a Denso között van, hosszútávon is
megmarad, hiszen olyan fejlesztéseket,
beruházásokat tervez a cég, ami tartós
elkötelezettséget jelez, és ami mindenki
számára stabil munkahelyet jelenthet
hosszú távon is. Ahhoz, hogy ezeket a
terveket a Denso megfogalmazza, az
önök munkája kellett és kell a jövőben
is, mert ha nem lenne elégedett a cég,
akkor ezeket a fejlesztéseket a világ
más pontjain valósítaná meg.” –
mondta Cser-Palkovics András pol-

A rossz idő ellenére sokan látogattak ki a családi napra

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek;
Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban garázsok, raktár;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi
J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

gármester, aki köszönetet mondott
az együttműködésért.
Fehérvár azokból az ipari termelő
üzemekből tudja fejleszteni magát,
mint amilyen a Denso. A polgármester megjegyezte, sokan kérték a
kerékpárút megépítését, ami még az
idén elkészül a Sóstó Ipari Parkban.
A családi napon a szemerkélő eső
ellenére a gyerekek és a vállalkozó
kedvű felnőttek kipróbálhatták a minigolfot, a legkisebbek régi, kézzel
hajtott, kosaras körhintában ringlispílezhettek, állatokat simogathattak. Ugrálhattak az óriási felfújható
hajóban, és közelről is megnézhették, milyen egy oldtimer tűzoltóautó. A színpadon a szombathelyi
kötélugrók megmutatták, milyen
kreatívan lehet az ugrókötelet használni. A nap sztárjai egyértelműen a
Star Wars-hősök voltak: Darth Vader
egy rohamosztagos társaságában

A képről a fénykard sem hiányozhatott

a legnagyobb természetességgel
sétálgatott a gyár területén. Leia hercegnő pisztolyával, Luke Skywalker
a fénykardjával pózolt. Csubakkát
pedig bárki elkaphatta egy szelfire.

Amit a Densóról tudni kell
A japán Denso a világ második legnagyobb autóipari beszállítója. 1997-ben építette fel székesfehérvári gyárát. A vállalat autóipari részegységek gyártásával foglalkozik, a legmodernebb
dízelbefecskendező rendszereket, motorvezérlő berendezéseket gyártja. A termékek jelentős
részét az Európai Unióban értékesíti nagy motorgyártó cégeknek, mint a Ford, a PSA-cégcsoport, a Lamborghini, a Perkins, a John Deere valamint a vezető japán márkák. A cég beszállítója a
négy Magyarországon működő autógyártónak is.
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Elstartolt a Fehérvár Hangja 2015

Látrányi Viktória

A megmérettetés ezúttal is három
fordulóból, válogatókból, elődöntőből és döntőből áll. Októberben
a Pelikán Kamaraszínházban még
zenei kíséret nélkül kell bizonyítaniuk a fiatal énekeseknek pop,
rock, jazz vagy musical stílusban. A
novemberi második fordulóba már
csak huszonnégy versenyző mehet

Kik jelentkezhetnek?
A zenei versenyre azok a fiatalok
jelentkezhetnek, akik 2015. szeptember 9-ig betöltötték 14. életévüket,
de a 29. életévüket még nem, Fejér
megyei lakcímmel rendelkeznek vagy
a 2015/16-os tanévben Fejér megyei
oktatási intézmény nappali vagy
levelező tagozatán tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk van. A jelentkezési
határidő 2015. szeptember 30.

Fotó:Bácskai Gergely

Ismét útjára indul a népszerű tehetségkutató
verseny. A Fehérvár Hangja keretében idén is a
legtehetségesebb Fejér megyében élő vagy itt
tanuló énekest keresik. Így aki már betöltötte
a tizennegyedik életévét, de nem múlt még
el huszonkilenc, és mindene a zene, szívesen
kipróbálná magát a színpadon, annak nincs
más hátra, mint belevágni a nagy kalandba! A
jelentkezési határidő szeptember vége.

A 2015-ös Fehérvár Hangja elindításáról Cser-Palkovics András polgármester, Mészáros Attila
alpolgármester, Juhász Zsófia, a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője, Tomek Noémi
rendezvényszervező, Pély Barna, a Fehérvár Hangja 2015 zsűrielnöke valamint Kis-Márton Vidor, a
Panorama Offices ügyvezető igazgatója közösen tartott sajtótájékoztatót

tovább, hogy az Alba Plaza színpadán, élő közönség előtt lépjen fel
és mutassa meg tudását, rátermettségét. A legjobb tizenkét énekes
részvételével a Fehérvár Hangja
döntőjének december 11-én a Vörösmarty Színház ad majd otthont.
A döntőbe jutott versenyzőknek neves szakemberek segítenek abban,
hogy a legtöbbet hozzák ki maguk-

ból dalválasztás, színpadi jelenlét
és színpadi mozgás terén.
„Attól válsz jobbá vagy többé, ha olyan
tapasztalatokat szerzel, ami megváltoztatja a viselkedésedet egy olyan irányba, amitől boldogabb leszel. A Fehérvár
Hangjának és az itt induló versenyzők
sikerének is az a titka, hogy itt olyan
dolgokat is megtanulhatnak, amiket
kamatoztatni tudnak, amitől többek

lesznek. Van egy mentorprogram, a
Fehérvár Hangjában a tehetséggondozással is foglalkozunk. Olyan szakmai
dolgokat, finomságokat igyekszünk itt
megmutatni, megtanítani, amik évekbe
telnének.” – emelte ki a verseny
sajtótájékoztatóján Pély Barna.
A United és a B the First frontembere, a Kodolányi János Főiskola
jazz-ének szakvezető tanára lesz
idén is a zsűri elnöke. A zsűri tagjait már a korábbi versenyen megismert művészek alkotják, hiszen a
fiataloknak Pély Barnán kívül Kelemen Angelika jazzénekest, Váradi
Eszter Sára színművészt és Vörös
Tamás jazz zenészt kell meggyőzniük tehetségükről. A verseny fődíja
a rangos „Fehérvár Hangja” cím,
amit a nyertes viselhet, aki egyéb
értékes ajándékok mellett a Panorama Offices jóvoltából kísérőjével
egy hétre Hollandiába utazhat. A
részvételhez szükséges minden
tudnivaló és az online jelentkezési
lap is elérhető a www.fehervarhangja.hu honlapon és a www.facebook.com/fehervarhangja címen.

Egy kis kedvcsináló: Nézze meg újra a
Fehérvár Hangja 2013. legjobb pillanatait! A Fehérvár Televízió felvételei
megtekinthetők a youtube-on is!
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Energiahatékonysági bemutatóközpont épül
Székesfehérváron, a Bregyó közben
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Virtuális Erõm
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Az energiatakarékos ház előnyeit bemutató kiállítás:

• Kellemes hőérzet
• Extra kevés fűtési költség
• A kiemelkedő szigetelésnek köszönhetően a határoló falak belső felületi
hőmérséklete megegyezik a belső levegő hőmérsékletével
• Egész évben friss levegő minden helyiségben
• Szabályozott a páratartalom és penészedés nem alakul ki az épületben
• Minimális energiafelhasználással a CO2 és egyéb káros anyag kibocsátás
alacsony

Bemutatott technológiák:

hőszivattyú, napelem, napkollektor, hővisszanyerő szellőztető rendszer,
hőszigetelő nyílászárók, LED világítótestek, homlokzati hőszigetelés,
szürkevíz hasznosítás, természetes és mesterséges árnyékolás,
házi komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés.

Magyar Innováció és
Hatékonyság Nonprot Kft.
8000 Székesfehérvár,
Bregyó köz 2.
www.virtualiseromu.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KEOP-6.2.0/B/11-2013-0004
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Közösen búcsúztatták a nyarat

Leffelholcz Marietta
Szeptember ötödikén az Alba Plazában rendezte
meg nyárbúcsúztató családi programját a
SZÉNA Egyesület. A lelkes csapat már nyolc éve
szervez rendszeresen rendezvényeket azzal a
céllal, hogy felhívja a figyelmet a családi élet
fontosságára.

különböző játékos és ügyességi
feladatok megoldásával gyűjthették
a pecséteket, ezeket végül ajándék
csokira, csillámtetoválásra vagy
arcfestésre válthattak be.

A programot a Megadance Táncstúdió fellépése is színesítette. A
rendezvény együttműködő partnerei az Alba Plaza, az Alba Caritas
Hungarica Alapítvány – RÉV
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Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a
Fúzió Egyesület, a Székesfehérvári
Otthon Segítünk Alapítvány és a
Wichern Alapítvány Tranzit Szolgálata voltak.

A Széna Egyesület létrehozásának
gondolata néhány lakótelepen élő
anyukában fogalmazódott meg
1995 tavaszán. A Székesfehérváron
és vonzáskörzetében élő családok
tagjainak közösségeit eltérő szociokulturális igényeik szerint fejleszti,
koordinálja, aktív tevékenységeikhez
programok szervezésével, szolgáltatásokkal, információközvetítéssel,
érdekeik megjelenítésével hátteret
biztosít, hogy a család minden
tagja teljes értékű életet élhessen.
Irodájuk a Kelemen Béla utca 7. alatt
szerdánként 9-től 18 óráig várja az
érdeklődőket.

Fotó: Széna Egyesület

A szervezők színes programokkal
várták szombat délután a kicsiket
és a nagyokat. A Székesfehérvár
önkormányzatának támogatásával
megvalósuló rendezvényt Viza Attila
önkormányzati képviselő nyitotta
meg. A rendezvény ideje alatt minden gyermek útilaput kapott, amibe

Kézműves-foglalkozás és játékos ügyességi feladatok – senki sem unatkozott a nyárbúcsúztatón

FehérVár

Sport
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Hőlégballon Karnevál huszonegyedszer

Vakler Lajos
Múlt hétvégén rendezték meg Székesfehérvár,
Agárd és Velence térségében a Nemzetközi
Hőlégballon Karnevált. A háromnapos rendezvényen ez évben tizenkilenc hőlégballonos
mérettette meg magát.

Fotó: Bácskai Gergely

A fesztivál főszervezője Pálosfalvy
Brúnó, a magyar hőlégballonsport
atyja, doyenje volt. A hőlégballonsport két évszázados késéssel
1977-ben érkezett meg hazánkba.
Ebben az esztendőben megalakult
az első klub is.
Pálosfalvy Brúnó katonaként
ejtőernyősként kezdte pályafutását. Mindössze tizenhét esztendős
volt első ugrása idején, s azóta is
a repülés bűvkörében él. Katonai
pályája meredeken ívelt felfelé,

végül ezredesi rangig jutott, de a
szerelme mindvégig a repülés volt.
Amikor megismerkedett a hőlégballonsporttal, felismerte azt is,
hogy újszerűsége vonzó lehet, így
társaival megteremtette a lehetőségét, hogy kiszélesítsék bázisát.
Tőle származik az a gondolat, hogy
a hőlégballonozás nem repülés,
hanem utazás. Ennek megfelelően
beutazta az egész földet, olyan
élményekkel lett gazdagabb,
amelyekről mások csak álmodnak.
Pálosfalvy Brúnó 81 esztendősen
is aktív, a ballonból felülről látja
a világot. Mint mondja, a repülés
mindent megadott neki az életben,
amit ember kívánhat.
Az általa szervezett hőlégballon-találkozó ma is az ország egyik
leglátogatottabb rendezvénye.

Fotó: Kiss László
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Egy hőlégballon utánfutóval, kosárral, műszerekkel és gázpalackokkal már egymillió forinttól
megvásárolható. Nem véletlen, hogy egyre több hódolója van hazánkban.

Fotó: Bácskai Gergely

A székesfehérvári megnyitó természetesen egy hőlégballon felszállásával kezdődött

Hőlégballonozni szenvedély és elhivatottság kérdése. Mint minden komoly sportág, ez is teljes
embert kíván.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

A hőlégballonozás technikai sport, ugyanakkor komoly felkészülést, szakmai tudást igényel

Ég és föld között, repülj velem!

FehérVár

Sport
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Szoboravatás, szezonrajt, szép remények
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Somos Zoltán
Az Ocskay-emléktornával a hagyományoknak
megfelelően lezárta az előszezont, egyben
megmutatta felkészültségét a Volán. Bár a
Graz nyert a döntőben, az új idényben ismét
mindenkinek méltó ellenfele lehet a fehérvári
jégkorongcsapat.

Az előttünk álló hokiszezon erőviszonyairól még keveset tudunk,
eredményeket még jósolni is merészség lenne, de egyet már most
biztosan kijelenthetünk: a Fehérvár
AV19 csapatának népszerűsége, s
így az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
hangulata idén is változatlan lesz.
Hosszú évek munkája alapozta
meg ezt az állandóságot. A jégkorongozókat szeretik Fehérváron,

az Ifj. Ocskay Gábor Akadémia
szakmai igazgatója szombaton,
amikor a csarnok előtt felavatták a
Volán hajdani 19-esének szobrát.
Nagy Benedek szobrászművész
alkotása akár a jégkorong szobra is
lehetne: erőt, lendületet, a sportágra jellemző dinamizmust sugároz
– meg aztán Ocskay Gábor is szinte
maga volt a jégkorong, a fehérvári
hoki…
„Két okból állítottuk fel éppen itt a
szobrot, a családdal egyeztetve” –
mondta Cser-Palkovics András
polgármester. „Mindenki tudja, hogy
ő szinte itt élt. Itt kezdett sportolni, itt
lett belőle igazi ikon, és itt vagy innen
indulva érte el nagy sikereit. Másrészt
az a cél, hogy ha egy gyerek akár
edzésre, akár mérkőzésre érkezik, lássa,

Fotó: Kiss László

Lesz-e újabb „nagy dobás” az EBEL-ben?

Ocskay Gábor szobra a jégkorong szobra, egy méltó emlékmű

megnyerni: a döntőben büntetőkkel
felülkerekedett a Graz. De a meccs
igazi felvezetése volt az idénynek,
hiszen pénteken Klagenfurtban
már EBEL-pontokért játszik Rob
Pallin csapata, amelyről minden
évben azt reméljük, hogy előrébb
lép a tavalyihoz képest. Egy éve
ilyenkor is bosszankodtunk kicsit,
hogy nem a mieink nyerték a tornát

Fotó: Kiss László

mérkőzés előtt őt éltette a szurkolói
ováció. A meccsen pedig Kovács
Csaba adta meg az alaphangot, aki
már a második percben betalált az
Olimpija Ljubljana kapujába. A
Volán 5-2-re verte a szlovéneket,
visszavágva a tavalyi tornán elszenvedett vereségért.
Ahogy telt az idő, már nem a múlt,
hanem a jelen került fókuszba,

ki a követendő példa. Öröm, hogy
ilyen sokan gyűltünk össze, és hogy
ma is mindenki tudja, ki volt ő.”
Ocskay Gábor húga, Ocskay
Zsuzsanna közösségi oldalán
foglalta össze mindazt, amire az
avatóünnepség szónokai is céloztak: „Bízom benne, hogy ez a szobor
üzenetet hordoz magában. Az alázatot,
a szorgalmat, a tiszteletet – nemcsak
a jégkorongozók, hanem mindenki
számára.”
A jégen egyre kevesebben vannak,
akik még együtt játszhattak a hajdani kapitánnyal, de kettejüknek
az emléktorna elején is főszerep
jutott. Tokaji Viktortól ezúttal
köszöntek el Fehérváron, az első

A MOL-ligában is lesz fehérvári csapat, sűrű szezonnak nézünk elébe!

hiszen először láthattuk az új igazolásokat, köztük az egyaránt gólt
szerző Chris Francist és Brendan
Conollyt. Biztató volt a bemutatkozás a csapat részéről is, pláne,
hogy a most hiányzó Banham vagy
Bartalis még komoly erősítésnek
fog számítani a későbbiekben.
Az emléktornát mégsem sikerült

– aztán jött egy remekül sikerült
szezon rájátszással, épp csak
elveszített negyeddöntővel. A szívünk azt diktálja, tényleg van még
ennél feljebb, és akár el is juthat
az álmodott csúcsokra a Fehérvár.
Hazai pályán először vasárnap, az
Innsbruck ellen mutathatja meg
a benne rejlő potenciált a magyar
hoki kirakatcsapata.

MOL-liga: egy új fehérvári csapat

Fotó: Kiss László

mert a csapat rendre képességeinek maximumán, de legalábbis
annak közelében teljesít, és amióta
az EBEL-ben szerepel, minden
évben izgalmas, a siker reményével
kecsegtető hazai meccseket játszik.
Összességében pedig vagy ott van
a végelszámolásnál, vagy annak
közelében. Magyarán élteti a szurkolók szívében a reményt, hogy
összejön az igazi „nagy dobás” az
osztrák ligában. A népszerűség
állandóságát jól mutatta a harmadik alkalommal megszervezett
fanfeszt is, a múlt hét végén pedig
a hagyományos emléktornán is telt
ház hangolt a tétmeccsekre.
Az Ocskay Gábor-emléktorna persze nem elsősorban az ünnepről,
hanem a méltó emlékezésről szól.
Lapunk megjelenésének másnapján, szeptember 11-én lenne negyvenéves a játékos, aki örök időkre
megtestesíti a fehérvári hokit, és
aki már hat éve nincs közöttünk.
„Kiscsicsó” életében már igazi
állócsillag volt, halálával legenda
lett, és szerencsére ezt a legendát
nagyon sokan mesélik azóta is az
érkező újabb és újabb generációk
tagjainak.
„A nevét viselő akadémián még a
kollégiumi szobákat is úgy alakítottuk ki Gábor fotóival a falon, hogy a
gyerekek minden nap szembesüljenek
vele, kinek a nyomdokaiban járnak.
Alapvető elképzelés volt, hogy mindenki, aki itt megfordul, tisztában legyen
az ő szellemiségével, és ennek jegyében
sportoljon.” – mondta Fekti István,

Fotó: Simon Erika

Utoljára pacsizott a fehérvári szurkolókkal a búcsúzó Tokaji Viktor

Mostantól a jégre figyelünk: a Ljubljana ellen biztató volt a Volán játéka

Ebben az idényben már két felnőtt
gárdának is szurkolhatunk, hiszen az
utánpótlásból kinövő (vagy annak végén izmosodó) magyar játékosokból
és nyáron igazolt légiósokból olyan
csapat állt össze, amely alighanem a
MOL-liga élmezőnyéhez fog tartozni.
Tyler Dietrich vezetőedző fontosnak
tartja a fiatalok fejlődését, de a jó
eredményeket is – kettős céllal vág
tehát neki a bajnokságnak a „legújabb Volán”. Melynek két külföldi
kapusa és további három légiósa,
pluszban még két magyarként (is)
játszó, de kanadai születésű hokisa
van. Számukra pénteken, hazai jégen
lesz a nyitány a Csíkszereda ellen.
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Új szintre lépett a Volán Fehérvár

Kaiser Tamás

Németh Zoltán

Félig teli vagy félig üres?

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyolcvanmillió
forintos támogatást elnyerő Volán
Fehérvár terveinek megvalósítását
a városi önkormányzat további
nyolcmillió forinttal segítette.
Kialakításra került egy új lovarda,
egy bemelegítő pálya, ezek mellett
pedig egy új lőtér is segíti az öttusázók felkészülését.
„Az a célunk, hogy minél több sportágnak meglegyen a saját otthona, mert
azt tapasztaljuk, hogy ha a saját otthonaikban vannak, akkor a jó gazda gondosságával fogják azt ápolni, szeretni,
adott helyzetben karbantartani. Nagy
öröm, hogy néhány nappal ezelőtt a
jégkorongozóknak valamint a többi
jeges sportág képviselőinek bővült az
ezdési és versenyzési lehetősége egy
új jégfelülettel. Legalább akkora öröm,
hogy most az öttusázók vehették át
ezt az új létesítményt.” – mondta el
a komplexum avatóján Cser-Palkovics András polgármester.
A versenyzők már birtokba is vették a létesítményt, melynek további

A Volán Fehérvár új lovardájának avatóján az ünnepi pillanatoké volt a főszerep, a szalag
átvágása után azonban már a munka kerül előtérbe

fejlesztéséről is konkrét tervei
vannak a Vörös Zsuzsa olimpiai
bajnok által vezetett szakosztálynak.
„A távlati céljaink között szerepel egy
fedeles lovarda illetve egy megújult
vívóterem kialakítása. Ezzel egy olyan
komplexumot szeretnénk létrehozni,
ami az öttusa versenyszabályainak
minden szempontból megfelel, és ahol
nemzetközi versenyeket is kimagasló szinten tudunk rendezni. Nem
titkolt cél, hogy a Nemzetközi Öttusa
Szövetség elismerését is kivívjuk ezzel,
erősítve a magyar öttusa pozícióját.”
A megújult lőtéren és lovas pályán
elvégzett edzésmunka akár már a

2016-os versenyeken meghozhatja
rövidtávú gyümölcsét. Kiemelten
fontos esztendő vár ugyanis a klub
felnőtt versenyzőire, Kovács Sarolta már megszerezte az olimpiai
kvótát, így számára egy sikeres
olimpiai szereplés alapja lehet a
hazai felkészülés, míg Demeter
Bence a sikeres kvalifikáció felé
vezető úton tölthet el rendkívül
értékes pillanatokat az új lovardában illetve lőtéren. Hosszabb távon
természetesen a fiatalok is rengeteget profitálhatnak a kimagasló
körülményeket biztosító komplexumban, megalapozva a fehérvári
öttusa hosszú távú hírnevét.

Pakson is Pető ül a kispadon

Miközben a magyar válogatott két döntetlennel
konzerválta Eb-selejtezős esélyeit, a Videotonnál
a bajnoki folytatásra készülnek. Az átigazolási
szezon végén sem új csatárt, sem edzőt nem igazolt a klub, de vélhetően nem tett le egyikről sem.

Kovács Zoltán nem tétlenkedik. A
Vidi sportigazgatója kinevezése óta
leigazolta Kovácsikot, Pölöskeit, Suljićot, Stopirát és Negót, elköszönt
Marévaltól, Luijckxtől, Pajačtól, és
a klub szakmai stábjában is változásokat eszközölt. Nagy Mihály, az
utánpótlás irányítására júniusban kinevezett edző (aki az előző idényben
Joan Carrillo mellett a bajnokcsapat
pályaedzője volt) távozott, ami nem
meglepő, hiszen őt a lemondott
Burcsa Győző helyezte ebbe a pozícióba. A zuhanyhíradóban pletykálni
kezdték, hogy helyére Kenyeres Imre
érkezik, akiről azt érdemes tudni,
hogy hosszú évek óta kizárólag Egervári Sándor mellett vállal munkát.
Ebből pedig különösebb fantázia
nélkül is kikombinálható, hogy
a volt szövetségi kapitány lehet a
piros-kékek új vezetőedzője.
De nemcsak az ő neve röppent fel,
mondhatni slágertéma, ki örökli
meg a hazai viszonylatban csábítónak számító fehérvári kispadot a
kudarcos elődtől, Bernard Casonitól.
Mezey Györgytől Bódog Tamáson át
Horváth Ferencig több, valahogyan
Fehérvárhoz köthető szakember is
„gyanúba keveredett”, és akkor a
legerősebb (többek szerint legkézenfekvőbb) megoldásról még nem is

szóltunk. Joan Carrillónak ugyanis
továbbra sincs csapata, van viszont
egy őt visszaváró szurkolótábor és
több, vele jó viszonyt ápoló játékos.
Hogy jó megoldás lenne-e „rehabilitálni” az előző idény győztes
hadvezérét, az egyelőre merőben
elméleti kérdés, mert sem Carrillo,
sem más nem kapott kinevezést
Kovács Zoltántól.
Ezzel együtt biztosak lehetünk
benne, javában dolgozik a kérdés
megoldásán a sportigazgató, akárcsak egy jó csatár igazolásán. Vezető
játékosmegfigyelőnek kinevezte
Hadnagy Zsoltot, akivel Diósgyőrben már dolgoztak együtt – az új
scout elmondta, már a téli erősítésekkel is foglalkoznia kell. Mert a
Vidinél továbbra is van jövőkép,
csak éppen úgy tűnik, a jelen inkább
a kármentésé.

Ebben pedig egyelőre főszerep vár
Pető Tamásra, aki megbízott vezetőedzőként továbbra is a szakmai
munka felelőse és a kéthetes bajnoki szünetben a paksi találkozóra készítette fel a csapatot. Szombaton folytatódik a bajnokság, a
hazai pályán mindig magabiztos
tolnaiak ellen kellene folytatnia
a Debrecen ellen megkezdett
felzárkózást a bajnoknak. Nem
lesz egyszerű. Emlékezhetünk rá:
Pakson a bajnoki címet éppen
begyűjtő Videoton is kikapott tavasszal – most pedig még sikerélmény sincs Viníciusék mögött. A
szurkolók mindazonáltal nemcsak
a pályát, hanem a díszpáholyt is
figyelik majd Pakson: nem tűnik-e
fel egy (még) éppen állás nélküli,
esetleg régi ismerős edző a meccs
vendégei között?

Fotó: vidi.hu

Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

A Volán Fehérvár öttusázói immár a szakosztály
új, saját lovardájában készülhetnek fel a hazai
és nemzetközi versenyekre. A Börgöndi úti
bázison megújult az öttusázók lőtere is, de a
fejlesztések nem fejeződtek be, a tervek között
szerepel egy téli, fedeles lovarda kialakítása is.

Egyelőre Pető Tamás (jobbra) felel a szakmai munkáért a bajnoknál

A fenti kérdés jár a fejemben
a hétvége óta. Nem tudom
igazából eldönteni, hogy
őszintén tudok-e örülni a
magyar labdarúgó-válogatott két szerzett pontjának.
Ha innét nézem, legalább
nem kaptunk ki. Ha onnét,
akkor – az észak-ír meccsre
gondolva – egy megnyert
meccs csúszott ki a kezünkből. Apropó észak-ír meccs!
Megint adja magát a kérdés:
elátkozott nemzet-e a miénk?
Megint az utolsó pillanatban
buktunk, igaz, ezúttal „csak”
két pontot, ezért sok helyen
olvastam, hallottam egy
mondaton belül az „elátkozott”, a „balfácán” és a
„magyar” szavakat. Én még
most is azt mondom, hogy
bár a múltban valóban több
hasonló balfácán módon
elbukott mérkőzésünk volt –
más sportágakban is – nem
gondolnám, hogy sokkal
több, mint másoknak. Alapvetően pozitív gondolkodású
embernek tartom magam,
minden helyzetben próbálom keresni a jót, és bár ez
nem mindig sikerül, most
is azt mondom: legyünk
optimisták, higgyünk benne,
hogy válogatottunk ott lesz
a jövő évi Európa-bajnokságon! Az már más lapra
tartozik, hogy a huszonnégy
csapatos kontinenstorna
már most látszik, hogy jóval
hígabb lesz, mint a korábbi
tizenhatos. De kit érdekel,
ha mi is ott leszünk? Ellenkező estben – és ebbe
bele sem akarok gondolni – természetesen én is a
legjobb huszonnégy európai
gárdát akarom látni a jövő évi
Eb-n! De egyelőre maradjunk
annál a variációnál, hogy
ott leszünk! Akkor pedig
engem nem igazán érdekel,
kit sodor velünk szembe a
sors, futballőrületet akarok
átélni, életemben először!
Szóval azt gondolom, ös�szességében félig teli van az
a bizonyos pohár, mert bár
nem nyertünk, két körrel
a vége előtt még mindig
van sansz, sőt reális sansz
a kijutásra, és már önmagában ez is nagy dolog!
Persze számolgatnunk is
kell, illetve más eredményeknek is stimmelniük kell
ahhoz, hogy egyenes ágon
ott legyünk, de még sokkal
jobban állunk, mint az ös�szességében sport terén sok
mindenért irigyelt Szerbia,
akik már most készülhetnek
a világbajnoki selejtezőkre.
És ha már a bizonyos pohár:
remélem a görögök elleni
zárómeccs után jó néhány
összekoccan majd – természetesen magyar kézben!

közéleti hetilap
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Lóránt optimista és óvatos

Kaiser Tamás és Németh Zoltán

„Azt hiszem, a két meccs között nem volt
nagy különbség, persze nagyon örülünk,
hogy szombaton sikerült nyerni. – kezdte
Lóránt Péter. – Keményen megdolgoztat minket Dzunics Braniszlav, de aki
ismeri őt, az nem is számított másra, így
nagyon örültünk, hogy végre mérkőzést
játszhattunk. Azt hiszem, ott tartunk, ahol
ilyenkor tartani kell. Vannak még hibák,
de a bajnoki rajtig lesz annyi időnk, hogy
ezeket kijavítsuk.” Az Olaszországból
hazatérő játékos egyszerre optimista
és óvatos, már ami a szezont illeti.

fotó: Simon Erika archív

A Révkomárom elleni két meccsen összesen 39
pontot dobott a nyáron szerződtetett Lóránt
Péter. Az Alba Fehérvár erőcsatára az első,
vesztes meccsen három triplával huszonegyig,
míg a szombaton huszonöttel megnyert összecsapáson tizennyolcig jutott.

Lóránt Péter (középen) két meccsen majdnem
negyven pontot dobott a Révkomáromnak

Nagyváradon az Alba
A Rieker Komarno elleni két mérkőzés után szeptember 11. és 13. között Nagyváradon, az Antonio Alexe-emléktornán lép pályára a TLI-Alba Fehérvár. A felkészülés első meccsei sok hasznos tanulsággal szolgáltak a
csapat számára. Supola Zoltán szerint a nagyváradi tornán újabb lépést tehet előre az Alba a játék terén.
- Bizakodóak lehetünk! A Révkomárom ellen védekezésben sok olyan dolgot megcsináltunk, amiket az
edzéseken gyakoroltunk be, támadásban pedig láthatóan mindenki bátran mert játszani. Az ide tervezett
figuráinkban még bőven akadtak hibák, de még az út elején járunk, ráadásul a nemrég érkező társaknak
ezeket meg kell tanulniuk. Erre néhány nap nem elegendő. Nagyváradon sem az eredmény lesz a fontos.
Elvárás magunkkal szemben a játékot tekintve van, például hogy amit védekezésben három hete gyakorlunk, mennyire tudjuk élesben megvalósítani. Fontos lesz, hogy támadásban az alapvonali bedobásoknál
mindenki tudja a helyét. Ilyen és ehhez hasonló játékszituációkban várok előrelépést a csapattól – foglalta
össze a 2013-as bajnokcsapat utolsó, még Fehérváron játszó tagja.

„Nagyon bízom benne, hogy sikerül jól
szerepelnünk az idén, de hogy mire lehetünk képesek, az csak jó néhány hónap
múlva, nagyjából az év végén körvonalazódhat. – közölte az egyik legjobb magyar
játékosként elkönyvelt erőcsatár. - Ez sok
mindentől függ majd, például attól, hogy
milyen légiósokat tud szerződtetni a klub.”
Lóránt elmondta azt is, élvezi az életet
a klubnál és a városban egyaránt, jól
érzi magát Székesfehérváron. „Az
egyesületnél minden profin működik,
mindenki teszi a dolgát, nekünk csak az
edzésekkel kell foglalkoznunk, szóval jó
helyre kerültem. A város sem ismeretlen
számomra, több barátom lakik itt, nagyon
szimpatikus számomra eddig Fehérvár.
Remélem, a szezonban sok néző lesz ránk
kíváncsi, és akkor tényleg minden rendben
lesz!”
Ehhez persze kellenek a jó eredmények is, aminek feltétele a jó felkészülés. Ennek következő állomása
Nagyváradon lesz.

Jön a harmadik légiós
Anthony Myles lesz az Alba Fehérvár harmadik
légiósa. A 2-3-as poszton bevethető játékos az
elmúlt szezonban Olaszországban, Pesaróban
játszott, tehát Lóránt Péter csapattársa volt. A
196 centiméter magas kosaras a hétvégén vagy
a jövő hét elején csatlakozik Dzunics Braniszlav
keretéhez, így vélhetően a nagyváradi tornán
még nem játszik.

Simán nyert a Fehérvár Budaörsön

Kaiser tamás

Fotó: Kiss László archív

Meggyőző fölénnyel nyert a bajnokság második
meccsén a Fehérvár KC az újonc Budaörs
otthonában. A keddre halasztott mérkőzésen
tulajdonképpen már az első percekben sem volt
más kérdés, csak az: mekkora különbség alakul
ki a végére a két gárda között. Pedig nem lehet
azt mondani, hogy a hazaiak ne ismerték volna
a fehérváriakat: a kispadon az FKC korábbi
trénere, Mihály Attila ül, míg a pályán ott volt
Zsigmond Vivien és Németh Nóra is, mindketten
éveket töltöttek Fehérváron.

A hazai pályán első NBI-es mec�csüket játszó budaörsiek azonban
vagy éppen ettől, vagy az országos televízió közvetítése, így a
megszokottnál nagyobb figyelem
miatt, de nagyon megilletődötten
kezdtek. De meg is fordíthatjuk
a dolgot: a fehérváriak ellenállhatatlanul indították a találkozót.
Tizenöt perc után 9-0-ra vezettek
Tápaiék, és ekkor valójában már
nem is volt kérdés, ki viszi el a
két bajnoki pontot. Ráadásul a
szünetig csak három gólt kapott

Emberovics Míráék igazi erődemonstrációt tartottak Budaörsön

(kettőt büntetőből) Herr Orsolya,
és erre – bárki legyen az ellenfél
– kapus, védőjátékos egyaránt
büszke lehet.
A 15-3-as félidei állás után a második félidő már csak formalitás
volt, és bár a budaörsiek valamivel
összeszedettebben játszottak,
a Fehérvár KC így is 34-14-re
győzött.
A húszgólos siker ellenére Bakó
Botond nem volt maradéktalanul
elégedett: „Az első félidő három
kapott gólja kiemelendő, az összességében kapott tizennéggyel sincs
probléma, noha a második félidő első
tizenegy percében kicsit ellazsáltuk
a védekezést – abban a szakaszban
több gólt kaptunk, mint a mérkőzés
másik 49 percében. Amiben javulást
várok, az a támadósebességünk.
Nagyon elégedett vagyok ugyanakkor
a védelemmel és a kapusteljesítmén�nyel!“ – nyilatkozta a vezetőedző a
meccs után a klub honlapjának.
Hétvégén a bajnokságot a Ferencváros és a Dunaújváros elleni
két vereséggel indító Mosonmagyaróvár érkezik a Köfém Sportcsarnokba. A nulla pont, ami
az óváriak neve mellett áll, nem
szabad hogy megzavarjon bárkit,
Szepesi Ivették nem alkotnak rossz
csapatot. Ezzel együtt, ha nem is
nyer ismét húsz góllal a Fehérvár,
joggal várható el a lányoktól, hogy
ismét győztesen hagyják el a parkettet. Főleg egy olyan csapattól,
amely a legjobb négy között szeretne végezni. Székesfehérváron
ugyanis továbbra is ez a cél!
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Sportműsor
A Fehérvári beszélgetések
című stúdióműsor a következő időszakban sok sportos
vendéget mutat be, hiszen
Vakler Lajos szerkesztő-műsorvezető feltett szándéka,
hogy a harminc évvel ezelőtt
történelmi sikert elérő
Videoton akkori kiválóságairól bebizonyítsa: nemcsak
a pályán látott bravúrjaik
miatt érdemesek a figyelemre. A kapus Disztl Pétertől a
középcsatár Szabó Józsefig
mindenkivel készül emlékidéző portrébeszélgetés, és
biztosak lehetünk benne,
érdemes figyelni a korábbi
klasszisok szavaira. Hátha
kiderül, mit kellene ma
másképp csinálni… Persze
a mai fehérvári sport sem
hiányozhat a műsorból, hétvégén a Fehérvár KC hazai
mérkőzése és (ha a televíziós
jog útvesztői lehetővé teszik)
a Vidi soros, paksi bajnokija
is képernyőre kerül. A csákvári, másodosztályú csapat
nincs ennyire reflektorfényben, pedig remekül kezdte a
szezont. A Fehérvár Televízióban vasárnap délután
az NB II egyik favoritjának
számító Mezőkövesd elleni
csákvári rangadó is látható
lesz.

Rajtra kész az ARKSE
Németh Zoltán
A legutóbbi szezonban biztos középcsapatként a kilencedik helyen zárta
az NBI/B Nyugati csoportját az Alba
Regia KSE férfi kézilabdacsapata. A
nyári szünetben nagy volt a mozgás
a keretben, majd egy kezdőcsapatra
való játékos igazolt el, a klub vezetése
pedig igyekezett megfelelően pótolni a
távozókat.

„Hét játékos érkezett a szünetben,
mindannyian fiatalok, 23 évesnél
nem idősebb egyikük sem. Teljesen új csapatot kellett építenünk
a nyáron. Szerencsére szinte a
teljes kerettel tudunk gyakorolni
a heti öt edzésen és a felkészülési
mérkőzéseken. Összességében
elégedettek lehetünk azzal a
munkával, amit elvégeztünk,
az új fiúk jól beleilleszkednek a
csapatba, bár sokat kell együtt
játszania a társaságnak, míg
minden apróság a helyére kerül.
Fizikálisan nagyon jó állapotban
van a gárda, ez mindenképpen
fontos az új idény rajtja előtt.” –
tudta meg lapunk Madár Imre
szakmai igazgatótól.
Az új idény rajtja pedig már el
is érkezett: szeptember 13-án
18 órakor a Pécsi VSE otthonában kezdheti meg a pontgyűjtést az Alba. Az első hazai
bajnokira sem kell már sokat
várni, 19-én 18 órától a Veszprémi KSE-t fogadja a Videoton
Oktatási Központban Molnár
Csaba vezetőedző együttese.
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Ismerje meg az új, kirobbanóan energikus Peugeot 208-at Bemutató Nyílt Hetünkön szeptember 14-29 között!
Újrarajzolt, még karakteresebb hűtőmaszk, 3D hatású, LED-es hátsó lámpák, i-Cockpit vezetőhely kisméretű kormánykerékkel
és 7”-os érintőképernyővel*, hatékonyabb és még alacsonyabb károsanyagkibocsátású, új BlueHDi erőforrások. A modellhez
elérhető a 2015-ben az 1–1,4 literes kategóriában az Év Nemzetközi Motorja díjat** elnyert, új 110 LE-s PureTech benzinmotor is.
*Felszereltségi szinttől függően széria vagy megvásárolható opció. **A brit Engine Technology International című szaklap által odaítélt 2015-ös Nemzetközi Év Motorja díjat (International Engine of the Year Awards 2015), az 1,0-1,4 liter hengerűrtartalmú motorok kategóriájában nyerte el a PSA Peugeot
Citroën által kifejlesztett 3 hengeres PureTech turbómotor.

