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Csúszda, élménymedence, szaunapark?

A koncepciótervhez egy hozzászóló azt írta, hogy „bükki minőségű termálvíz van Fehérvár alatt”, 
ami sajnos nem így van. Nincs gazdaságosan kinyerhető termálvíz Fehérvár alatt, a Csitári-kút és 
a Zsuzsanna-forrás fúrásakor is ezt keresték, de csak hideg ásványvizet találtak.

A szaunapark az uszodában lenne, ott, ahol jelenleg is van, viszont több mint kétszeresére bővítenék 
az alapterületét a teljes rekonstrukció során

Bácskai GerGely

Választókerületi
programok

A hét elején a strand fejlesztésével és egy 
szaunapark kialakításával kapcsolatos be-
jegyzés jelent meg a város polgármesteré-
nek Facebook-oldalán. A koncepcióterven 
az látható, hogy a jelenlegi nagymedence 
mellett két nagy csúszdát, egy élmény-
medencét és egy gyermekmedencét 
képzelnek el oly módon, hogy pergolákkal 
és térbútorokkal tennék hangulatosabbá 
a helyet.

Mint Cser-Palkovics András 
írja, rendszeresen találkozik a 
„Miért nem épül Fehérváron 
élményfürdő?” kérdéssel. „Ilyen 
sokmilliárdos beruházásra és annak 

Új játszóeszközök a Felsővárosi Óvodában Új padok és székek a Kodályban

Enyém a vár! A diákok az új padokkal és székekkel kezdhették meg a tanévet

samu miklós Bácskai GerGely

Új játékvárakkal bővült a Felsővárosi Óvoda vala-
mint Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája udvara. A 
két intézményben számos fejlesztés megvalósult az 
elmúlt esztendőkben, melynek folytatásaként most 
új játszóeszközöket adtak át.

Székesfehérvár polgármestere az 
átadáskor elmondta: az Ybl Miklós La-
kótelepi Tagóvoda ötvenedik születés-
napján fogalmazódott meg az óvónők 
kérése, hogy ha van rá lehetőség, ke-
rüljön lecserélésre néhány udvari játék. 
Cser-Palkovics András örömét fejezte 
ki, hogy a tagóvoda mellett a Felsőváro-
si Óvoda is új udvari játékokkal bővült.

Új padok és székek kerültek két tanterembe és 
a tanáriba a Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
A cserét az önkormányzat a területi képviselői 
keret terhére finanszírozta.

„Bármilyen kérdés is álljon az oktatás-
sal kapcsolatos viták középpontjában, 
és bárki is legyen a fenntartója egy 
iskolának, Székesfehérvár önkormány-
zatának az a legfontosabb, hogy a vá-
rosban tanuló diákok a lehető legjobb 
körülmények között végezhessék tanul-
mányaikat.” - mondta Molnár Tamás 
képviselő. Fehérvár most másfél 

Képviselői fogadóóra

But Sándor (Együtt) önkor-
mányzati képviselő fogadóórá-
kon várja Fehérvár lakosait 
szeptember 5. és 16. között 
munkanapokon 17 és 19 óra 
között. A várost érintő javasla-
tokkal, kérdésekkel és problé-
mákkal a Sütő utca 6. alatt lehet 
felkeresni a képviselőt.
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Az Ybl Miklós Óvoda udvarán több 
bontási és felújítási munkálatot is 
végzett Székesfehérvár Városgond-
noksága. Elbontásra került egy 
régi hintaállvány és egy csúszdás 
mászóvár. Utóbbi helyére kéttornyos 
csúszdás játszóvár került ütéscsillapí-
tó gumiburkolattal együtt. Egy másik 
játszóvár is kihelyezésre került, ami a 
kisebb gyermekeknek épült.
A Felsővárosi Óvoda is új játszóesz-
közt kapott. A Havranek utcában 
található intézmény udvarán Földi 
Zoltán önkormányzati képviselő 
támogatásával egy újonnan elké-
szült játszóvárat vehettek birtokba a 
gyerekek.

millió forint értékben szerzett be 
iskolapadokat a Kodályba.
Kneifel Imre, az iskola igazgatója 
arról is beszélt, hogy a régi épület 
eléggé elhanyagolt állapotban 
van, amire ráférne a felújítás. A 
mostani önkormányzati támoga-
tásból azokban az osztálytermek-
ben került sor a berendezések 
cseréjére, ahol ez már nagyon 
szükségessé vált. Az egyik 
ötödikes osztály és a kilencedik 
évfolyam az, akik új padokkal 
és székekkel kezdhették meg a 
tanévet. Ezenkívül valamennyi 
teremben lecserélték a tanári 
asztalokat és a székeket is.

fenntartására a városnak nincsen 
pénze, és beruházói szándék 
sincs. Egy élményfürdő építése 
rövid távon nem reális dolog, el-
lenben dolgozunk a strand átfogó 
felújítási tervén, ami gyermek- és 
élménymedencét, csúszdákat és 
a kiszolgáló egységek fejlesztését 
jelenti. Készült egy videó arról, 
hogyan is nézne ki a strandunk.” 
– írta Cser-Palkovics András. 
Az is olvasható a bejegyzés-
ben, hogy az önkormányzat 
ősszel dönt majd a strand 
élményelemekkel való fejlesz-
tése, az uszoda bővítése és 
egy szaunapark kialakítása 
ügyében.
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Hosszú távra terveznek

Több mint háromszázötven elsőéves kezdi meg a tanévet az idén Fehérváron. Többségük, közel kétharmaduk az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki karának valamely képzésére jelentkezett. Az oktatási intézmény rektora hangsúlyozta, igyekeztek a gyakorlati oktatás zászlóshajójává 
válni, az elképzelések pedig úgy tűnik, beváltották az ehhez fűzött reményeket.

szaBó miklós Bence

Közös felsőoktatási tanévnyitó ünnepségen 
köszöntötték hallgatóikat a székesfehérvári 
képzési hellyel rendelkező egyetemek és 
főiskolák. A Budapesti Corvinus Egyetem, az 
Óbudai Egyetem és a Kodolányi János Főiskola 
részvételével zajló ünnepségen az intézmények 
rektorai jövőbeli terveikről és a tanulás mód-
szertanának átalakulásáról beszéltek.

Réger Mihály, az Óbudai 
Egyetem rektora

Minden 
előkészület 
megtörtént, 
ami meg 
kellett, hogy 
történjen 
ahhoz, hogy 
gördülé-
kenyen 

induljon a tanév Fehérváron. Az 
elmúlt közel egy év arról szólt, hogy 
a hallgatói létszámot és az oktatá-
si minőséget megfelelően tudjuk 
biztosítani. Ha a hallgatói létszám-
ra tekintünk, azt mondhatom, 
Fehérvár kiemelkedően megnövelte 
a hallgatói létszámát. Több mint hu-
szonöt százalékkal nőtt ez a szám. 
Ez elsősorban az Alba Regia Műsza-
ki Kar munkatársainak aktivitását 
és rámenősségét bizonyítja.
Akkor az a kampány, amit az intéz-
mény az elmúlt másfél évben folytatott, 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket?
Minden jel arra mutat, hogy bevál-
totta. Látszik, hogy óriási igény van 
az iparvállalatok részéről. Az elmúlt 
évben tizennégy-tizenöt cég jelezte, 
hogy igényt tartana duális képzési 
formában hallgatóra, a szám tehát 
megnövekedett, most száztíz körül 
van. Jelenleg nincs annyi hallgató, 
aki ezt ki tudná elégíteni – várha-
tóan nyolcvan-nyolcvanöt duális 
képzési hely lesz betöltve ebben az 
évben. De már ez is óriási, ötszörös 
növekedés!
Tervezik-e, hogy a jövőben tovább emel-
jék a hallgatói létszámot Fehérváron?
Ha az ipar ezt igényli, mindenkép-
pen. Ugyanakkor a duális képzés 
mellett szeretnénk megtartani a 

A hallgatókat Cser Palkovics András is köszöntötte. A polgármester beszédében kiemelte: a 
város az utóbbi években mindent megtett, hogy megerősítse a fehérvári felsőoktatást, hogy 
képzett munkaerőt tudjon biztosítani az itt működő cégeknek.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

kooperatív képzési lehetőséget is. 
Itt a városban is – de Budapesten 
főleg – a vállalatok inkább ebbe az 
irányba mozdulnak el. De a duális 
képzés előnyeit a kooperatív képzés 
nem tudja biztosítani.
Köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a 
gyakorlati képzés zászlóshajója szeretne 
lenni az Óbudai Egyetem. Ennek érde-
kében milyen lépéseket tesznek?
Már szerencsére nemcsak szeret-
nénk zászlóshajók lenni, hanem 
azok is vagyunk. De a gyakorlat- 
orientált képzés rendszerében 
rengeteget lehet még javítani. Az 
iparvállalatokkal olyan kapcsolatot 
alakítanánk ki, hogy nagyszámú 
ipari ösztöndíjban részesülhes-
senek a hallgatók – ez az egyik 
oldal. A másik oldal, hogy a cégek, 
vállalkozások a laboratóriumaikat, 
fejlesztőműhelyeiket hozzák be az 
egyetemre. Persze ehhez olyan fel-
tételeket kell biztosítani, hogy be is 

tudják hozni – de a szándék teljesen 
egyértelmű!

Lánczi András, a Corvinus 
Egyetem rektora

Megvan a 
hely, a fo-
lyamatokat 
kialakítot-
tuk, megvan 
a megfelelő 
stáb. Persze 
minden nap 
felmerül 

újabb és újabb szükséglet, de ez 
teljesen normális, hiszen ez egy va-
donatúj képzési hely számunkra.
Az előzetesen meghirdetett képzésekhez 
képest több szak végül nem indult el 
Fehérváron. Ennek mi az oka? 
Az okokat most vizsgáljuk, minket 
is izgatnak… Fel kell mérni sok min-
dent. Az egyik valószínű tanulság, 
hogy olyan szakokat és képzéseket 
kell indítani itt, amik sehol máshol 
az országban nincsenek. A város 
is akkor járna jól, és az egyetem is 
akkor jár jól, ha olyan képzéseket tu-
dunk indítani, amik sehol nincsenek 
– így országos „merítést” is lehetne 
végezni. De pont a központi évnyitó 
előtt beszéltük végig polgármester 
úrral és a stábjával az elmúlt fél év 
tapasztalatait. Sok téma felmerült, 
például, hogy mi miért történt, 
hogyan tudunk belépni mi is a duális 
képzésbe, és hogy milyen formában 
indítsuk azokat a képzéseket. Ezek 
számunkra is kihívások. A Corvinus 
az ország egyik olyan egyeteme, 
ahová a legmagasabb pontszámmal 
lehet csak bekerülni. Valószínűleg 
ez lehet az egyik legnehezebb pont: 
a fehérvári képzéseken is nagyon 
magasan volt a mérce.
Vannak-e már konkrétumok a tervezett 
változásokról?
Egy-két hét múlva fogjuk nyilvános-
ságra hozni ezeket a változásokat, 

és ezek kapcsán szeretnénk egy 
kampányt folytatni. Az első év egyik 
tanulsága az, hogy bizony kampányt 
kell folytatni – a jó bornak is kell 
cégér – meg kell mutatni a kínála-
tot, bizalmat kell teremteni. Azért 
is jött most el a városba a Corvinus 
Egyetem teljes vezetősége, hogy bizo-
nyítsuk, számunkra az itteni képzés 
igenis fontos, ez egyfajta innováció, 
és a mi érdekünk is, hogy minél 
előbb kiderüljön, milyen szakokkal 
tudunk elindulni a jövő évben vagy a 
keresztfélévben.
Tehát hosszú távra tervez a Corvinus 
Fehérváron? 
Természetesen! Egyrészt elég sokat 
befektettünk tudásban és érzelmek-
ben is az itteni képzésbe – egyfajta 
kötődés kezd kialakulni – másrészt 
nagyon pozitív a város hozzáállása 
is. Úgy tűnik, mind a város, mind 
az egyetem számára ez egy olyan 
kísérlet lesz, amiből kialakulhat egy 
országos szinten is példaértékű, új, 
eredeti tartalommal és mondanivaló-
val rendelkező képzés!
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Az ország bölcsője

Fényjátékkal ünnepelték a székesegyház megújulását

A liturgikus dalok is méltóságot adtak az ünnepségnek

Vakler lajos

Fényjátékkal, liturgikus énekekkel eleve-
nedett meg a Szent István-székesegyház 
nyolcszáz éves története a Szent II. János Pál 
téren megrendezett ünnepségen. Példaértékű 
összefogásnak és két év áldozatos munkájá-
nak köszönhetően újult meg az egyházmegye 
főtemploma.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében kiemelte 
azt a közösségi munkát, amivel 
a kormány, az egyházmegye, az 
önkormányzat és a közadakozók 
hozzájárultak a bazilika megújulá-
sához: „Amikor megcsúszott a bazilika 
tetőszerkezete, pár óra alatt megállapo-
dás született a kormány, az egyházme-
gye és az önkormányzat között, hogy 
miként lehet azonnali intézkedésként a 
felújítás elkezdéséhez szükséges félmil-
liárd forintot előteremteni. Ne feledjük, 
a világban is kevés olyan város van, 
amelyik két bazilikával is büszkélked-
het, s bár az egyik csak romokban áll 
előttünk, nem engedhettük meg, hogy 
a másik is az enyészeté legyen. Ma 
hitet tudunk tenni amellett, hogy a 
bazilika egyházi, kulturális és városké-
pi értelemben egyaránt kultikus hely, 
nemcsak Székesfehérvár, az egyházme-
gye, Fejér megye, hanem Magyarország 
számára is.”
Spányi Antal megyés püspök 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik lehetővé tették a Szent 
István-bazilika teljes renoválását: 
„Nagyon szép munkát végeztek, akik 
a Szent II. János Pál téren dolgoztak. 
Maga a tér és az azt övező házak is 
megújultak, így a város egyik legszebb 
pontjává vált ez a terület. Hirdeti 
Isten dicsőségét, teszi ezt az emberek 
örömére.”
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Soltész Miklós, az egyházi ügyekért 
felelős államtitkár szerint a székes-
egyház megújulása a jövőbe vetett 
hitet erősíti, lelki támaszt nyújt, és 
az összefogás erejét bizonyítja: „Re-
mélhetőleg Szent István királyunk, IV. 

Béla és mindenki más elégedetten tekint 
le ránk, és azok is átgondolják, akik 
nem érzik át, hogy milyen súlya van a 
kereszténységnek, és mekkora feladata 
van a mai történelmi időszakban az 
embereknek. Ez a templom a közösség 

erejéből épült. Új életre éledt a keresz-
ténység. Nekünk az a feladatunk, hogy 
ezt megőrizzük. Talán az az üzenete 
annak, hogy összefogással meg tudjuk 
menteni a templomot, hogy meg tudjuk 
menteni a kereszténységet, Európát is. ”
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Célba érni hittel, reménnyel és szeretettel

„Fontos, hogy Isten számunkra nyújtott lehetőségeit elfogadjuk, befogadjuk!”

A körmenet az ünnep része volt, amin rengetegen vettek részt

Az emléktábla Nagy Edit szobrászművész alkotása

az oldalt szerkesztette:
lászló-takács krisztina

Száz éve született a szent életű jezsuita 
novícius, Kaszap István. Ebből az alkalomból 
a Prohászka-emléktemplomban rendez-
ték meg a Székesfehérvári Egyházmegye 
nevelési és oktatási intézményeinek közös 
tanévnyitóját. A Veni Sancte után körmenet-
ben vonultak az ünneplők az Oskola utcáig, 
Kaszap István iskolája, a Ciszterci Szent 
István Gimnázium egykori épületéhez, ahol 
a város és az egyházmegye közösen állított 
emléktáblát a fiatalon elhunyt novícius 
tiszteletére.

A Prohászka-emléktemplomban 
tartott tanévnyitón az egyházme-
gyei és az egyházmegye területén 
működő szerzetesi katolikus 
nevelési és oktatási intézmények 
képviselői, a Ciszterci Szent 
István Gimnázium tanulói, az 
egyházmegyés papság, a ciszterci 
és jezsuita szerzetesrendek képvi-
selői, Székesfehérvár vezetősége, 
a Magyar Cserkészszövetség, 
a Prohászka Imaszövetség és a 
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Kaszap István Alapítvány tagjai 
valamint Kaszap István tisztelői 
vettek részt.
Veni Sancte – Jöjj, Szentlélek! 
– énekelték a liturgikus szöve-
get, amely egyben tanúságtétel 
amellett, hogy szükségük van 
Isten támogatására, a Szentlélek 
kiáradására, hogy segítse az új 
tanévet.
Dékány Árpád Sixtus zirci főapát 
arról a tiszta örömről és jövő-
képről beszélt, amely túlmutat a 
konkrét házi feladaton. „Fontos, 
hogy Isten számunkra nyújtott 
lehetőségeit elfogadjuk, befogadjuk!” 
– biztatta a fiatalokat a főapát.
A szentmisét követően az ün-
neplők körmenetben vonultak 
az Oskola utcába, hogy Kaszap 
István egykori iskolájának falán, a 
mai Vörösmarty Mihály Könyvtár 

épületén közösen avassák fel az 
új emléktáblát Semmelweis Ignác, 
Reguly Antal, Romhányi György 
és Wekerle Sándor táblái mellett.
Kaszap István kiemelt fontos-
ságú történelmi személye váro-
sunknak, akinek élete segítség a 
fiatalok céljainak megfogalmazá-
sában és elérésében – fogalmazott 
Cser-Palkovics András köszöntő-
beszédében. „Azt kívánom min-
den fiatalnak, hogy legyen célja, a 
felnőtteknek pedig azt, hogy tudjuk 
őket ennek eléréséhez hozzásegíteni!” 
– tette hozzá a polgármester.
Spányi Antal megyés püspök a 
szent életű fiatal céljairól beszélt, 
hiszen Kaszap István célja maga a 
Mindenható volt. Büszke rá a vá-
ros, az egyházmegye, a ciszterci, 
a jezsuita rend és a cserkészek is, 
akik társukat látják benne, mégis 
sokkal többen vannak azok, 
akik hálával emlékeznek Kaszap 
Istvánra, mert megtapasztalták 
közbenjáró erejét, égi segítségét, 
mennyei oltalmát. „Emléktáblája 
ragyogja a magasztos célt: mind-
annyian arra vagyunk hivatottak, 
hogy a hit, a szeretet és a remény 
óriásai legyünk.” – hangsúlyozta 
a püspök, majd megáldotta az 
emléktáblát.
Az ünnepség résztvevőit Sol-
tész Miklós, az EMMI egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára is köszöntötte: „Hat évvel 
ezelőtt 112 ezer gyermek tanult 
egyházi iskolákban, mára ez a szám 
csaknem megduplázódott, meghalad-
ja a 210 ezret, közülük is 114 ezren 
járnak katolikus iskolába. Az egész 
ország és nemzet életét érintő vál-
tozások gyümölcsét nem feltétlenül 
láthatjuk azonnal, de egy-egy, a mai-
hoz hasonló ünnepség sok fiatalt 
gondolkodóba ejt a saját jövőjével, 
választásaival kapcsolatban.” 
Az ünnepség végén a résztvevők 
megkoszorúzták az emléktáblát.

Példakép és közbenjáró
Kaszap István mélyen vallásos, ötgyermekes családba született 1916-ban. Középis-
kolai tanulmányait a Ciszterci Szent István Gimnáziumban végezte, ahol nagy aka-
raterővel és szorgalmas munkával jeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitűnő tornász 
volt, tizenhét éves korában a Dunántúl ifjúsági bajnoka lett. Részt vett a cserkész-
mozgalomban, hűséges kongreganista lett. Szerzetesi életre vágyott, papi hivatá-
sáért sokat imádkozott, és végül a jezsuita rendet választotta. 1934. július 31-én 
kezdte meg szerzetesi életét a budai Manrézában. Hamarosan ismeretlen betegség 
támadta meg. Többször megoperálták, fájdalmas kezeléseket kapott, de nem tudtak 
rajta segíteni. Nagy bánatára 1935. november 3-án el kellett hagynia a Manrézát. 
Nem sikerült megvalósítania álmát, hogy jezsuita szerzetes legyen. 1935. december 
17-én hunyt el szülővárosában, Székesfehérváron. Ekkor a székesfehérvári sóstói 
temetőben temették el, de később a Prohászka-emléktemplom mellé épített kriptába 
helyezték. A sírnál elhelyezett emléktáblák is tanúskodnak róla, hogy hamar komoly 
kultusza lett Magyarországon, sírja ma is zarándokhely, közbenjárásáért ma is imád-
koznak a hívek. Boldoggá avatási pere 1941. október 11-én kezdődött először, de a 
háború közbeszólt. A pert a Székesfehérvári Egyházmegye nemrég újra megindította. 
Rövid, ám példamutató életpályája nyomán az önkormányzat 2012-ben posztumusz 
Székesfehérvár Díszpolgára címet adományozott számára. 2015-ben, születésének 
századik évfordulójára készülve a Székesfehérvári Egyházmegye, a ciszterci rend, a 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya valamint a Magyar Cserkészszövet-
ség Kaszap István-emlékévet hirdetett „Van célom!” mottóval, melyhez Székesfehér-
vár önkormányzata is csatlakozott. 
Tiszteletre méltó Kaszap István emléknapja: november 13.
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Így mulatoztak Börgöndön

Hangosan szólt az ének Szedreskerten

A családok elbúcsúztatták a nyarat

Vakációsiratás mosolyogva

A nyugdíjasklub gulyása lett a zsűri szerint a legfinomabb

Soltész Rezső a nyolcvanas évek hangulatát 
hozta el Szedreskertre

A sünire sokan voltak kíváncsiak

A gyerekek mosolyogva „siratták el” a nyarat 

Bácskai GerGely

Gáspár péter

samu miklós

kurucz tünde

Hetedik alkalommal szervezték meg szombaton 
a Börgöndi Mulatságokat a Szent Antal-kápol-
na melletti parkban, az Országzászló tövében. 
A nyárbúcsúztató rendezvényen gyerekprogra-
mok, harcművészek és táncosok, koncertek és 
főzőverseny várta a látogatókat. 

Börgöndön a településrész apra-
ja-nagyja őszinte közösségként 
mulatott együtt. Az egész napos 
nyárbúcsúztató rendezvényen Var-
gha Tamás országgyűlési képviselő 
mellett Cser-Palkovics András 
polgármester, Brájer Éva alpolgár-
mester és Dienesné Fluck Györgyi 
önkormányzati képviselő is ott volt.

Bohóc, operett, hastánc és Soltész Rezső – az idei 
évben is a késő esti órákig tartott a Szedres-
kerti Mulatság, ahol a sztárfellépők mellett a 
városrészben élő amatőr előadóművészek is 
lehetőséget kaptak arra, hogy bemutatkozzanak 
a közönségnek. 

A Szedreskerti Mulatság résztvevőit 
Székesfehérvár országgyűlési képvi-
selője, Vargha Tamás honvédelmi ál-
lamtitkár köszöntötte, akit a magyar 
határ védelméről is kérdeztek a ren-
dezvényen. Az államtitkár kiemelte, 
legfontosabb kérdés mindannyiunk 
biztonsága, ezért meg kell köszön-
nünk ezt minden rendőrnek és 
katonának, akik szolgálatot teljesíte-
nek a határon. A város országgyűlési 
képviselője szólt arról is, hogy az 
augusztusi Királyi Napokon Székes-
fehérvár összetartó, erős közösséget 
alkotott, ami olyan kis közösségek-
nek és tartópilléreknek köszönhető, 
mint amilyen a szedreskerti lakók 
közössége.
„A célunk az volt, hogy a közösségépítés 
szellemében a társasházakban lakókat és 
a családi házas övezetben élőket is elhív-
juk a városrészből, és összehozzuk őket.” 
– mondta el a rendezvényről Szigli 
István önkormányzati képviselő.
Kovács Béla Sándor önkormány-
zati képviselő szerint a városrész 
infrastruktúráján a Liget sor jövő 
évre tervezett teljes felújítása nagyot 
lendít majd.

Szombaton délután ingyenes családi napra várták 
az érdeklődőket a Rác utcai skanzen mögötti füves 
területen, ahol színes programok voltak kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A rendezvényen adták át 
a Szamóca díjakat valamint Fehérvár bölcsőjét új 
lakójának.

A SZÉNA Egyesület már harmadik 
alkalommal szervezte meg hagyomá-
nyos nyárbúcsúztató programját. A ren-
dezvény ideje alatt a nyári élményeket 
felidéző ügyességi feladatokkal várták a 
kisgyermekeket, akik útilaput kaptak, 
amibe gyűjthették a pecséteket.
Az önkormányzat támogatásával 
megvalósuló rendezvényt Viza Attila 
önkormányzati képviselő nyitotta 
meg. Köszönetet mondott a SZÉNA 
Egyesületnek, hogy minden alkalom-
mal tartalmas programokat szervez a 
családosok számára.

Vakációsirató címmel egész napos rendezvényt 
tartottak a Palotavárosban a Gyermekekért 
Albafi Alapítvány szervezésében, melynek ke-
retében a kicsik és nagyok együtt búcsúztatták 
el a nyarat a központi parkban. 

„A rendezvénynek több évtizedes ha-
gyománya van. A helyiek minden év-
ben várják, hiszen összetartja és építi a 
közösséget. A színvonalas programok 
mellett a terület lakóit mindig megven-
dégeljük. Idén főtt debrecenivel vártuk 
a palotavárosiakat.” – mondta Farkas 
László önkormányzati képviselő.
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Már reggeltől rotyogott és sült a 
csapatok versenyétele, melyek 
közül egy igazi klasszikus, a 
nyugdíjasklub gulyása lett az 
első helyezett. A gyerekeket Andi 
bohóc műsora köszöntötte, sok-
sok lufival. A kápolna mellett 
az érdeklődők harcművészeti 
bemutató részesei lehettek. A 
délután folyamán az Alcoa-Köfém 
Nyugdíjasklub férfikórusa és 
néptánccsoportja lépett színpad-
ra, majd a táncbemutatót a Lagu-
na Táncklub fellépői folytatták. A 
programok sorából a koncertek 
sem hiányozhattak: fellépett az 
F.O. Együttes és a Winnetou Jr. 
countryzenekar.

A megnyitót követően a rendezvény 
keretében harmadik alkalommal adták 
át Fehérvár bölcsőjét új lakójának. A 
Három Királyfi, Három Királylány Moz-
galom alapításának ötéves évfordulója 
alkalmából hirdetett pályázatot, ennek 
keretében öt bölcső talált gazdára az 
országban civil szervezeteknél és kö-
zösségeknél. A székesfehérvári SZÉNA 
Egyesület is az öt díjazott között sze-
repelt, így érkezett meg városunkba is 
egy vándorbölcső. A bölcső ez alkalom-
mal a Tihanyi családhoz, Mariannához 
és Attilához került, akik decemberre 
várják első közös gyermekük érkezését.
A szombat délutáni eseményen az 
egyesület önkéntesei, támogatói és 
partnerei részére a Szamóca díjakat 
is átadták. A szervezők folyamatos 
programokkal is készültek az érdek-
lődőknek, így ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, arcfestés, tűzoltóbemutató, 
állatsimogató is színesítette a palettát.

A színpadon a zenéé és a táncé 
volt a főszerep. Délután Baricz 
László és zenekara lépett fel, 
majd az érdeklődők egy fergete-
ges Fit Kid-bemutatót tekinthet-
tek meg.  A Főnix Rock and Roll 
Egyesület táncosai is elkápráztat-
ták a közönséget, de a Zenekör 
és a Happening Band együttes is 
remek hangulatot teremtett. A 
nap sztárvendége Vastag Csaba 
volt, aki egyórás koncerttel szóra-
koztatta a helyieket. A kisebbeket 
pónilovaglás, hinták és ugrálók 
várták. A programokat este tűzijá-
ték zárta.

A délután Feli bohóc gyermekmű-
sorával indult, aki mosolyt csalt 
a legkisebbek arcára. A Palotai 
úti sportpályán ezután a tánc és a 
zene vette át a főszerepet. Először a 
TáncolKodó Együttes produkcióját 
tekinthették meg a résztvevők, majd 
a Freya hastáncduó lépett fel. Késő 
délután Horváth Sanyi örökzöld slá-
gerekkel szórakoztatta a közönséget. 
A Fantázia Duett operett és musical 
dalokkal várta a városrész lakóit, a 
kiváló hangulat pedig megmaradt a 
késő esti órákban is a Hídvégi Band 
mulatós nótáinak és a rendezvény 
esti sztárfellépőjének, Soltész Rezső-
nek köszönhetően.
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Ballontörténelem

1992 szeptemberében rendeztek 
először hőlégballonversenyt a Velen-
cei-tónál és Székesfehérvár fölött. 
Azóta közel négyszáz magyar és 
külföldi ballonos csapat fordult meg 
a tónál, és nézte fölülről Székesfe-
hérvárt. Idén lengyel, osztrák, német 
és erdélyi csapatok is érkeztek.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100
• e-Mail: ujsag@FMc.hu • Felelős szerkesztő: nagy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 • az e heti lapszáM szerkesztője: kurucz tünde • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése:  
terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth gábor • terjesztő: plt • a FehérVár Megjelenik hetente 47 000 példányban • issn: 2061-2273

Ki ballonon száll fölébe…
Bácskai GerGely

A elmúlt huszonkét év tiszteletére idén 
huszonkét ballont hívtak meg a szervezők a 
vasárnapig tartó XXII. Velencei-tavi Nem-
zetközi Flaga Gáz Hőlégballon-karneválra. A 
megnyitó szeptember elsején, csütörtökön este 
hatkor volt az Alba Plaza előtti téren, ahonnan 
felszállt – Fehérváron először – a Szent Korona 
ballon.

Ballonok és a nagy kékség

Felszállásra készülve Fehérváron és az agárdi parkerdőből is szálltak fel hőlégballonok

A Szent Korona ballon a pláza előtt emelkedett a magasba „... annak térkép e táj”

Fentről minden lenyűgöző Kollégáink is kipróbálták, milyen a magaslati kilátás
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látrányi Viktória

látrányi Viktória

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosz-
székből álljanak most fel!” – sokak számára 
ismerősen cseng ez a mondat, hiszen anno 
rengetegen fújták kívülről a Tévétorna főcím-
dalát. Azt nem tudjuk, hányan keltek aztán fel 
a karosszékből, hogy egy kicsit tornázzanak, de 
egy biztos: az egészséges életmód szerves és 
megkerülhetetlen része a rendszeres testmoz-
gás. Székesfehérváron adott a lehetőség, elég 
ha a Nyitott tornatermek programsorozatra 
gondolunk, amely szeptember beköszöntével 
újraindult. Huszonöt helyszínen mintegy 
tizenkilencféle sportolási lehetőség várja az 
érdeklődőket a hét minden napján.

„A program országosan is egyedül-
álló. Több mint négyezer embert 
mozgat meg hetente, amire nagyon 
büszkék vagyunk. Igyekeztünk úgy 
összeállítani a kínálatot, hogy minden 
korosztály számára legyen hasznos 
foglalkozás.” – mondta el lapunk-
nak Magony Tamás, a Civil, Ifjúsá-
gi és Sportiroda munkatársa. 
Az egészségjavító és egészség-

Szeptember nyolcadika a fizioterápia világnapja an-
nak emlékére, hogy 1951-ben ezen a napon alakult 
meg a Gyógytornászok Világszövetsége. Hazánkban 
1998-ban emlékeztek meg első ízben erről.

A szövetség százegy országban több 
mint háromszázezer gyógytornászt 
képvisel. Még nem léteztek gyógy-
szerek és sebészi eljárások, amikor 
az emberek tapasztalati alapon már 
felhasználták a természet különbö-
ző energiáit, így például a termálvi-
zet vagy az iszapot a gyógyításra.
A fizioterápia a természetes gyógy-
módok összességét jelenti. Magában 

„… a karosszékből álljanak most fel!”

Fizioterápia – a legősibb gyógyítási forma

Az ingyenes Nyitott tornatermek program 2004-ben indult útjára az önkormányzat támogatá-
sával. A népszerűsége töretlen, több mint négyezren mozognak hetente.

Ma a fizioterápia gazdag tárházából a gyógytorna és a gyógyvizek használata a legjelentősebb
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Jó, ha tudjuk!

A foglalkozásokon sportöltözetben, 
a helyszínen felvett tiszta talpú 
sportcipőben vagy tornacipőben 
lehet részt venni. Gondoskodni kell a 
saját sporteszközökről is, így például 
polifoam matracról, pingpong- vagy 
tollasütőről. Előzetes bejelentkezésre 
nincs szükség. Érkezési sorrendben 
lehet elfoglalni a tornatermeket a 
megadott helyszíneken és időpon-
tokban.

A Nyitott tornatermek díjmentes 
sportolási lehetőségeiről a www.
szekesfehervar.hu oldalon tájékozód-
hatnak. Itt megtalálható napi bontás-
ban az igénybe vehető lehetőségek 
listája.

Tudta-e?
A legrégebbi, fizioterápiával kapcsolatos nyomok az ókori Görögországba, egészen Kr. előtt 
460-ba vezetnek. Fennmaradt forrásokból tudjuk, hogy Hippokratész kezelései során alkal-
mazott masszázst, hidroterápiát és különleges berendezéseket. Arról is tudni lehet, hogy az 
ókorban Claudius császár orvosa előszeretettel alkalmazott elektroterápiát: bénult gyermekek 
fürdőjébe elektromos halakat helyezett. A középkorban a fizioterápia háttérbe szorult, és 
igazán nagy fejlődésről ezen a területen csak a tizenkilencedik századtól beszélhetünk. Ekkor 
alkották meg a modern hidroterápia és gyógytorna alapjait. Angliában a tizenkilencedik 
század végére megalakult az első engedélyezett fizioterápiás társaság.

Programok
Véradás

A Lecsófőző Vigasságok 
rendezvényéhez kapcso-
lódva szeptember 10-én a 
Barátság Házában szervez 
véradást a Magyar Vöröske-
reszt Fejér Megyei Szerve-
zete. Az érdeklődőket 12 és 
18 óra között várják. Amire 
mindenképpen szükség 
lesz: a személyi igazolvány, 
a lakcím- és a tajkártya. 
A szervezők arra is felhívják 
az önkéntesek figyelmét, 
hogy véradás előtt fontos 
az étkezés és a megfelelő 
folyadékbevitel.

Egészségnap

Nyílt családi egészségna-
pot szerveznek szeptember 
17-én 9 órától 15 óráig a 
Viktória Rehabilitációs 
Központban. A rendezvény 
napján bárki bejöhet az 
intézménybe, kipróbálhatja, 
megismerheti a központ 
egészségügyi szolgáltatásait, 
és ingyenes szűrővizsgála-
tokon vehet részt. Többek 
között fogászati, szemészeti 
és melanomaszűrés, vércu-
kor-, koleszterin-, testzsír-, 
testtömegindex- és vérnyo-
másmérés, állapotfelmérés 
lesz, és személyre szóló 
tanácsokat is kaphatnak az 
érdeklődők.

megőrző tornák közül továbbra 
is minden városrészben igénybe 
vehető a nyugdíjas gyógytorna és 
a női zenés konditorna. Ezeknek 
az időpontja igazodik a lakossági 
igényekhez, hiszen a foglalkozá-
sokat könnyen megközelíthető 

helyszíneken, délutáni illetve 
esti időpontokban tartják. Újra 
elindul az ovis torna, az asztali-
tenisz, a tollaslabda, a röplabda, 
a kosárlabda és a teremfoci – de 
floorball és teke is. A foglalkozá-
sokat minden helyszínen az adott 

sportág szakmai vezetői felügye-
lik és irányítják. Az érdeklődés 
a programsorozat iránt nagy, és 
egyre többen kapnak kedvet a 
rendszeres testmozgáshoz. 
A Nyitott tornatermek program 
az önkormányzat támogatásával 
valósul meg. Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok 
elmondta, hogy más városból is 
érdeklődnek, mert a fehérvárihoz 
hasonló programot szeretnének 
indítani saját településükön. 
„Kulcsszerepe van a város Egészség-
fejlesztési Tervében is a programnak. 
Az is örömteli, hogy az általános 
kondíció- és egészségjavító sportolási 
lehetőségek mellett speciális foglalko-
zásokat is tarthatunk rehabilitációs 
céllal.” – tette hozzá a tanácsnok.

foglalja a mechanoterápiát (gyógy-
torna, masszázs), az elektroterápiát 
(villanykezelés), a hidro- és balneo-
terápiát (gyógyvíz, iszapkezelés) és a 
fényterápiát. A fizioterápia helyileg, 
a beteg testrészen fejti ki hatását. 

Helyes alkalmazása esetén nincs 
semmi mellék- vagy utóhatása. Az 
is elmondható, hogy ma sincs olyan 
klinikai szakma, műtéti beavatkozás, 
megelőző tevékenység, amely nélkü-
lözni tudná a fizioterápiát.
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Egy étteremben társalogtunk kolléganőmmel 
egy kávé mellett, hogy ne zavarhasson senki. 
Hogy csak rá figyelhessek. Szilvi nyitott lelkű 
és szívű – azt hiszem, kitárta mindkét kaput.

Közel háromnegyed éve fogtad, és 
kivontad magad a forgalomból. Éppen 
hosszú hétvégére készültetek, valami 
alapos kikapcsolódásra. Aztán nem 
úgy jött össze...
Két nappal az ominózus hétvége 
előtt kezdődött. Felfedeztem egy 
csomót a mellemben. Úgy vagyok 
beállítva, hogy nem ijedezek 
mindentől, ezért összepakoltam 
az utazós dolgokat, aztán besza-
ladtam a kórházba vizsgálatra. Jött 
egy kis ultrahang, mammográfia, 
és az orvos azt mondta, baj van. 
De kihagytuk az ilyenkor kötelező 
biopsziát, és azért is elmentünk 
Füredre.

Elmentetek a wellnessnek nem 
nevezhető hétvégére, de mi járt ott a 
fejedben?
A gyerekek nélkül mentünk, igazi 
kikapcsolódós pihenésre. Három 
napig félrevonulva járkáltam fel s 
alá. Nem tudtam, mi a betegség, 
csak az allergiámat ismertem, 
egyébként orvossal nem találkoz-
tam. Buta dolog, de képeket raj-
zoltam a fejemben, hogyan fogok 

A hajam már nő!

Szilvi, a Híradó 1-kor házigazdája ugyan féltette nőiességét, de azt a nem kevés erőt felmutat-
ta, hogy rövid, tüskés hajjal is kiüljön a nézők elé
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A hajam már nő...
Egy étteremben társalogtunk kolléganőmmel 
egy kávé mellett, hogy ne zavarhasson senki, 
hogy csak rá figyelhessek. Szilvi nyitott lelkű 
és szívű – azt hiszem, kitárta mindkét kaput.

Közel háromnegyed éve fogtad, és 
kivontad magad a forgalomból. Éppen 
hosszú hétvégére készültetek, valami 
alapos kikapcsolódásra. Aztán nem 
úgy jött össze...
Ez igazából két nappal az ominózus 
hétvége előtt kezdődött. Felfedez-
tem egy csomót a mellemben. 
Úgy vagyok beállítva, hogy nem 
ijedezek mindentől, ezért össze-
pakoltam az utazós dolgokat, 
aztán beszaladtam a kórházba 
vizsgálatra. Jött egy kis ultrahang, 
mammográfia, és az orvos azt 
mondta, baj van. Hurrá! Baj van 
– gondoltam, aztán kihagytuk az 
ilyenkor kötelező biopsziát, és azért 
is elmentünk Füredre.
Oké, elmentetek a wellnessnek nem 
nevezhető hétvégére, de mi járt ott a 
fejedben?
Gyerekek nélkül mentünk, olyan 
igazi kikapcsolódós pihenésre. 
Három napig félrevonulva járkál-
tam fel s alá. Nem tudtam, mi 
a betegség, csak az allergiámat 
ismertem, egyébként orvossal 
nem találkoztam. Buta dolog, de 
képeket rajzoltam a fejemben, 
hogyan fogok kinézni, ha nagyon 
beteg leszek. Nemcsak a kinézetre 

gondoltam, hanem kívül, belül. 
Egyszerűen nem tudtam elképzelni, 
hogy kopasz, sovány, összefony-
nyadt és belül megtört, lelki beteg 
ember leszek. Ezekkel a képtelen 
képekkel harcolva gyűjtögettem 
az erőt a legnagyobb feladatra, a 
gyerekekre. Muszáj anyának lenni, 
reggel reggelit tenni az asztalra, 
óvni őket széltől, Naptól! 
Ott Füreden többször is bemen-
tem egy templomba imádkozni. 
Az egyik ilyen alkalommal – nem 
tudom, mi volt az, és soha nem 
is mondtam senkinek – kaptam 
egy jelet, hogy ha kitartok, menni 
fog. Hazaérve elmentem arra a 
biopsziára...
Itt tartottunk a beszélgetésben, amikor 
megjelent három férfi és a kiszolgáló, és a 
sarokasztal körül – ahol ültünk – hevesen mu-
togatva ténykedtek. Mint kiderült darázsirtók 
voltak, s a célpont a fejünk feletti födémben 
volt. Egy másik asztalhoz ültünk, s Szilvi 
folytatta:
Volt anyukámnak két mell- és egy 
tüdődaganata. Ha lehet ilyet mon-
dani, szerencsés volt, mert mindent 
időben fedeztek fel. Szóval bekö-
vetkezett a biopszia, és felpörögtek 
az események. Orvostól orvosig jár-
tam. Elkerülhetetlen volt a műtét, 
mert magam is szerettem volna, ha 
a daganattól megszabadulok.
Engem az orvosi procedúra, a műtét 
nem érdekel. Neked nyilván fon-
tos, hiszen az életedért küzdöttél a 
doktorokkal együtt. Mindent ismerve – 

diagnózis, felfedezett rák, esélyek – te 
úgy döntöttél, hogy magad szeretnéd 
bejelenteni a Fehérvár Televízió 
dolgozóinak a történetedet. Szóltál 
nekem és az igazgatónak. Mi sem volt 

természetesebb, hogy tedd meg, ha 
akarod. Azt a mélyből feltörő csendet 
soha nem felejtem. Pár másodperc alatt 
te lettél támasza döbbent kollégáidnak. 
Miért akartad elmondani mindenkinek 
a helyzetedet?
A mi közösségünk kicsi és zárt. 
Nem viseli, ha kívülről jönnek 
a hírek. Én sem akartam, hogy 
másoktól tudják meg a dol-
gokat! Ráadásul tartoztam ezzel 
a sok szeretetért, amit kaptam a 
kollégáktól. Valami olyasmit mond-
tam, hogy rákom van, de nyugi, 
legyőzöm, és jövök vissza. Úgy is 
gondoltam, hogy ripsz-ropsz letud-
juk a bajt. Akkor még nem tudtam, 
hogy ez nem ripsz-ropsz, hiszen 
áttétek is voltak a hónalj-nyirok-
csomóban.
Azon a bejelentésen – mivel mindent 
tudtam, háttérből figyelhettem a 
közösséget – csapatot építettél. Az 
egyébként soha sem szerény egyének 
egója erősen megkopott, és kicsit 
mindenki figyelt mindenkire. A te 
szakmádban követelmény a külső és a 
szép hang. Akkor olyan útra indultál, 
ahol mindezt elveszthetted. Nem féltél 
ettől?
De, féltem. A lehetetlent kértem, 
hogy hajatlanul, kemoterápiákkal 
terhelve is dolgozhassak, ha lesz 
erőm, és ezt megkaptam. Akkor 
jött a parókás időszak. Ha nem volt 
hányingerem, beülhettem a stúdió-
ba, és konferálhattam a híradót. 
Szerintem sokan tudták a város-
ban, mi van velem, de akadtak, 
akik lelkesítettek.
Egy röhej, hogy te magad osztottad 
be magadat, hogy a kemoterápiás 
kezelések után mikor tudsz kamera elé 
ülni. Még ebben is te dolgoztál és nem 
más – például én, akinek kellett volna. 
De féltetted-e a hangod, a szépséged, 
ami elmehetett volna?
Ne viccelj! Az életem is elmehetett 
volna! Nemcsak a betegség miatt, 

de a kemósorozat és az azt követő 
sugárkezelés miatt is. Féltem, 
persze, hogy féltem. És féltettem 
a nőiességemet is, hiszen ez a kór 
megtámadta a mellemet, a kezelés 

a hajamat, a szemöldökömet, 
a szempillámat, amik jobban 
megkülönböztetnek egy férfitól!
Nagyjából egy szülésnyi időszak 
telt el a televíziós bejelentésed óta. 
Kilenc hónap után érzel valamilyen 
újjászülettem érzést?
Rák nélkül sok mindent vesztettem 
volna. Értékelem a legkisebb időt 
is, amit a gyerekeimmel tölthetek, 
megtalálom az örömöt a munkám-
ban, képes vagyok lelkesedni az 
apró dolgok miatt is! Ha kime-
gyek a napra vagy felhős ég alá 
– mindegy –, azt mondom, hogy 
gyönyörű, boldog vagyok, hogy 
láthatom. Ajándék, hogy a leg-
apróbb dolgokat is észrevehetem, 
megélhetem. Nekem most minden 
kollégám tök cuki, mert boldog 
vagyok, hogy láthatom őket!
Te másodszor is közösséget építettél. 
Követeltem tőled, hogy vedd le azt a 
parókát, mert anélkül is szép vagy. 
Féltél tőle, de addig unszoltalak, 
amíg egyszer csak összehívtad a 
tévés közösséget, hogy szavazzanak: 
parókával vagy nélküle! Én már 
többször láttalak – erőszakosságom-
nak köszönhetően – rövid hajjal, de 
a kollégák nem. Mikor megjelentél 
rövid hajjal, felsikoltottak mind, hogy 
te kellesz! És te beültél a stúdióba, és 
teljesítetted a közösség akaratát...
Nekem kényelmesebb volt otthon 
paróka nélkül, de a kollégák látnak 
engem, és nekik kell elviselniük 
a látványt, ezért nélkülük nem 
dönthettem. Amikor közfelkiáltás-
sal a parókanélküliségre szavaz-
tak, felszabadultam, és beültem 
a stúdióba azzal a tudattal, hogy 
az emberek a hírek miatt nézik a 
híradót és nem miattam. A hajam 
már nő, és hogy ide juthattam, 
köszönet jár a családomnak, 
barátaimnak, a környezetemnek, 
munkatársaimnak és persze a 
Jóistennek!

A Híradó 1-kor házigazdája, Szilvi ugyan féltette nőiességét, de azt a nem kevés erőt felmutat-
ta, hogy rövid, tüskés hajjal is kiüljön a nézők elé
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kinézni, ha nagyon beteg leszek. 
Nemcsak a kinézetre gondoltam, 
hanem kívül, belül. Egyszerűen 
nem tudtam elképzelni, hogy 
kopasz, sovány, összefonnyadt és 
belül megtört lelki beteg ember 
leszek. Ezekkel a képtelen képek-
kel harcolva gyűjtögettem az erőt a 
legnagyobb feladatra, a gyerekek-
re. Muszáj anyának lenni, reggel 
reggelit tenni az asztalra, óvni őket 
széltől, naptól! Füreden többször 
is bementem egy templomba imád-
kozni. Az egyik ilyen alkalommal 
– nem tudom, mi volt az, és soha 
nem is mondtam senkinek – kap-
tam egy jelet: ha kitartok, menni 
fog. Hazaérve elmentem arra a 
biopsziára... Volt anyukámnak két 
mell- és egy tüdődaganata. Ha le-
het ilyet mondani, szerencsés volt, 
mert mindent időben fedeztek fel. 
Szóval bekövetkezett a biopszia, 
és felpörögtek az események. 
Orvostól orvosig jártam. Elkerül-
hetetlen volt a műtét, mert magam 
is szerettem volna, ha a daganattól 
megszabadulok.
Engem az orvosi procedúra, a műtét 
nem érdekel. Neked nyilván fontos, 
hiszen az életedért küzdöttél a dok-
torokkal együtt. Mindent ismerve – 
diagnózis, felfedezett rák, esélyek – te 
úgy döntöttél, hogy magad szeretnéd 
bejelenteni a Fehérvár Televízió 
dolgozóinak a történetedet. Azt a 

mélyből feltörő csendet soha nem 
felejtem. Pár másodperc alatt te lettél 
támasza döbbent kollégáidnak. Miért 
akartad elmondani mindenkinek a 
helyzetedet?

A mi közösségünk kicsi és zárt. 
Nem viseli, ha kívülről jönnek 
a hírek. Én sem akartam, hogy 
másoktól tudják meg a dolgokat! 
Ráadásul tartoztam ezzel a sok 
szeretetért, amit kaptam a kol-
légáktól. Valami olyasmit mond-
tam, hogy rákom van, de nyugi, 
legyőzöm, és jövök vissza. Úgy 
is gondoltam, hogy ripsz-ropsz 
letudjuk a bajt. Akkor még nem 
tudtam, hogy ez nem ripsz-ropsz, 
hiszen áttétek is voltak a hó-
nalj-nyirokcsomóban.
Azon a bejelentésen – mivel mindent 
tudtam – háttérből figyelhettem a 
közösséget. Csapatot építettél. Az 
egyébként soha sem szerény egyének 
egója erősen megkopott, és kicsit 
mindenki figyelt mindenkire. A te 
szakmádban követelmény a külső és a 
szép hang. Akkor olyan útra indultál, 
ahol mindezt elvesztheted. Nem féltél 
ettől?
De, féltem. A lehetetlent kértem, 
hogy hajatlanul, kemoterápiákkal 
terhelve is dolgozhassak, ha lesz 
erőm, és ezt megkaptam. Akkor 
jött a parókás időszak. Ha nem 
volt hányingerem, beülhettem 
a stúdióba, és konferálhattam a 
híradót. Szerintem sokan tudták a 
városban, mi van velem, de akad-
tak, akik lelkesítettek.
Te magad osztottad be magadat, hogy 
a kemoterápiás kezelések után mikor 
tudsz kamera elé ülni. Még ebben is 
te dolgoztál és nem más – például én, 
akinek kellett volna. De féltetted-e a 
hangod, a szépséged, ami elmehetett 
volna?
Az életem is elmehetett volna! 
Nemcsak a betegség miatt, de 
a kezelések miatt is. Féltem, 
persze, hogy féltem. És féltettem 

a nőiességemet is, hiszen ez a kór 
megtámadta a mellemet, a kezelés 
a hajamat, a szemöldökömet, a 
szempillámat, amik jobban meg-
különböztetnek egy férfitól!

Nagyjából egy szülésnyi időszak telt 
el a szerkesztőségi bejelentésed óta. 
Kilenc hónap után érzel valamilyen 
„újjászülettem-érzést”?
Rák nélkül sok mindent vesztet-
tem volna. Értékelem a legkisebb 
időt is, amit a gyerekeimmel 
tölthetek, megtalálom az örömöt 
a munkámban, képes vagyok lel-
kesedni apró dolgok miatt is! Ha 
kimegyek a napra vagy a felhős ég 
alá – mindegy – azt mondom, hogy 
gyönyörű, boldog vagyok, hogy 
láthatom. Ajándék, hogy a legap-
róbb dolgokat is észrevehetem, 
megélhetem. Nekem most min-
den kollégám cuki, mert boldog 
vagyok, hogy láthatom őket!
Másodszor is közösséget építettél. 
Követeltem tőled, hogy vedd le azt a 
parókát, mert anélkül is szép vagy. 
Féltél tőle, de addig unszoltalak, amíg 
egyszer csak összehívtad a tévés kö-
zösséget, hogy szavazzanak: parókával 
vagy nélküle! Én már többször láttalak 
– erőszakosságomnak köszönhetően – 
rövid hajjal, de a kollégák nem. Mikor 
megjelentél rövid hajjal, felsikoltottak, 
hogy te kellesz! Beültél a stúdióba, és 
teljesítetted a közösség akaratát...
Nekem kényelmesebb volt otthon 
paróka nélkül, de a kollégák lát-
nak engem, és nekik kell elviselni-
ük a látványt, ezért nélkülük nem 
dönthettem. Amikor közfelkiáltás-
sal a parókanélküliségre szavaz-
tak, felszabadultam, és beültem a 
stúdióba azzal a tudattal, hogy az 
emberek a hírek miatt nézik a hír-
adót, nem miattam. A hajam már 
nő, és hogy ide juthattam, köszö-
net jár a családomnak, barátaim-
nak, az orvosoknak, környezetem-
nek, munkatársaimnak és persze a 
Jóistennek!
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Száznégy országból négyszázezer migráns 
érkezett tavaly Magyarországra, ezért joggal 
vetődik fel, ki szavatolhatja a magyarok 
biztonságát. A miniszterelnök belbiztonsági 
tanácsadója, Bakondi György volt a Fehérvár 
Televízió vendége szombaton.

A kvótakényszer nem lehet megoldás 

A belbiztonsági tanácsadó úgy véli, az októberi szavazáson Magyarország jövője a tét

Fo
tó

: M
TV

A

naGy zoltán péter

Nem jó ez, de a semmi rosszabb

Nem tudom, jó úton járok-e. 
Nem tudom, a jelenben mit 
fogadjak el, ami majd segíti a 
jövőt. Nem tudom, elhiggyem-e 
akár egy sorát is a történelem-
nek, mert ha elhiszem, az biztos 
cáfolja a többit. Valamiből mégis 
tanulni kellene! 
Volt az a fránya nagy Római 
Birodalom. Öt évszázadon át 
működött, és a halála előtti idők-
ben duzzadt a legnagyobbra. A 
provinciák jelentős része önként 
fogadta el Rómát – tudom, hogy 
katonai erővel foglalták el, de a 
rómaiak tiszteletben tartották az 
elfoglaltak kultúráját, szoká-
sait, és ezáltal ők is elfogadták 
Rómát. A kor legmodernebb 
társadalma volt, fejlett gazdaság-
gal, korszerű technológiákkal, 
szépen kiépített bürokratikus 
rendszerrel. Kicsit olyan uniós 
érzésem van, mindössze annyi 
a különbség, hogy délebbre 
csúszott Brüsszel. Mennyi ha-
sonlóság! Például megjelennek 
a túlfejlett társadalom fekélyei. 
Munkaerőhiány – Rómában 
barbárokkal töltötték be az 
állások jelentős részét, amit 
a polgárok már nem voltak 
hajlandóak elvégezni. Szabályo-
zások – pénzbírságot szabtak 
ki az egyes provinciákra, ha a 
keleti selyemúton érkező árukat 
adómentesen fogadták be vagy 
értékesítették. Szexualitás – 
sokat nem foglalkoztak vele, 
szabályokat sem hoztak, csak 
egyszerűen természetes volt, ha 
két izzadt férfitest összesimult.
Ne mondja nekem senki, hogy 
nem látni az azonosságot a két 
unió között. Pontosan olyan 
öntelt és magabiztos a jelenlegi 
Európai Unió, mint a Római 
Birodalom. Akkor a germánok, a 
gótok és a hunok jöttek csőstül, 
és a kereszténység... A végét 
ismerjük. 
Nem tudom, szánjam-e a 
birodalmat, vagy legyek büszke 
Attila népére. A saját történel-
münk is csak kérdések hatalmas 
bugyra. Az az István, aki az 
ország védelme miatt magyarok 
ezreit nyomorította meg, nem 
tudott utódot felmutatni. A 
lázadók vérével lett szentté, és 
csak Istent hívhatta Magyaror-
szág segítségére. Aztán annak 
a lázadó Vazulnak – aki szeme 
fényét adta, csudát, elvették tőle 
– az unokája, László lett az, aki 
megerősítette Istvánt. A Vazulok 
vérei biztosították az Árpád-ház 
királyait. Pogányoknak kikiál-
tott emberek adtak alapot egy 
keresztény Magyarországnak. 
Bár az se biztos, hogy a lázadók 
közül akár csak egy is pogány 
volt. 
Nem tudom, hogy a történelem 
egyetlen sorát is elhiggyem-e. 
Nem tudom, mit kell tennem 
a jövőért. Csak abban vagyok 
biztos, ha semmit nem teszek, az 
a legrosszabb.

Bár belbiztonságról beszélünk, de nem 
lehet megúszni a kérdést Európáról 
sem, hiszen ezer éve része vagyunk. 
Biztonságban van-e az öreg földrész, 
mikor három irányból éri a támadás?
Az Európai Unió fennállása óta 
ilyen nehéz helyzet még nem volt. 
Nyugaton, keleten és délen is 
olyan helyzet alakult ki, ami veszé-
lyezteti Európa szociális, kulturális, 
gazdasági stabilitását. Keleten, 
Ukrajnában jelenleg is polgárhábo-
rú dúl, és az oroszok annektálták 
a Krím-félszigetet. Utóbbi követ-
kezménye az Oroszország elleni 
uniós szankció, ami a gazdaságot 
érinti. Ha csak a gáz- és olajveze-
tékekre gondolok, infrastrukturá-
lisan is komoly kockázati tényező. 
Nyugat: olyan dolog történt, ami 
eddig soha. Az unió egyik megha-
tározó katonai, gazdasági hatalma 
népszavazást követően kilép az 

Európai Unióból. Ennek nemcsak 
gazdasági, társadalmi következ-
ményei lesznek, hanem nagyon 
komoly biztonsági is. Délről pedig 
egyértelműen zajlik egy erősza-
kos népvándorlás: a közel-keleti 
országok mellett egyre inkább 
érkeznek Fekete-Afrikából is a me-

nekültek. Az utánpótlás nagysága 
felbecsülhetetlen – tízmilliókról, 
százmilliókról beszélünk. Száznégy 
országból jöttek a migránsok. De 
száznégy országban nincs háború, 
legfeljebb gazdasági kilátásta-
lanság. A nyugati életszínvonal 
vonzereje csábítja az embereket. 
Európa csak a politikai menedéket 
kérőknek tud segíteni, a jobb élet 
reményét nem elégítheti ki.
Milyen veszélyt hordozhatnak belbiz-
tonsági szempontból a menekültek?
Egyértelműen nőtt Nyugat-Euró-
pában a köztörvényes bűncselek-
mények száma, a nők ellen elkö-
vetett erőszakos cselekmények, 
a vagyon elleni bűnök száma, 
és egyre több a közbiztonságot 
veszélyeztető „no go” zónák szá-
ma, ahova a rendőrök sem merik 
betenni a lábukat. De szólnunk 
kell a nemzetbiztonsági kérdésről 

is, és itt a terrorizmusra gondolok 
elsősorban. A hatvanas-hetvenes 
években a terroristák nem akartak 
meghalni, hanem megszerezni 
szerettek volna valamit vagy 
valakit. Ma súlyosabb a helyzet: 
a terroristák gyilkolni akarnak, a 
védteleneket támadják, és nem 

akarnak életben maradni! Ezek az 
emberek azokból az országokból 
érkeznek, amelyekkel Európa ma 
is hadban áll.
És mit tesz, mit tud tenni Európa?
Az Európai Bizottság nyolc egysé-
ges csomagot – amit nyugodtan 
nevezhetünk kvótacsomagnak – 
hozott létre, és eddig semmilyen 
eredményt elérni nem tudtak vele. 
A nemzetállamokra kiosztott kvó-
takényszer nem lehet megoldás, 
ezért alternatívákat kell létrehozni. 
Az októberi szavazáson Magyar-
ország jövőjéről van szó! Valóban 
Brüsszel mondja meg, hogy kiket 
és hányat fogadjunk be, és ha nem 
fogadjuk be, akkor a kvótának 
megfelelően emberenként 87 mil-
lió forintot fizessünk? A népsza-
vazásnál demokratikusabbat még 
nem találtak ki, ezért válaszolni 
kell!
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naGy zoltán péter

Az előző részben az október 2-i népszavazás 
választásjogi szabályait írtuk le. E lapszámtól 
az érveket és ellenérveket közöljük a szava-
zással kapcsolatban.

A magyar köztársasági elnök 2016. 
október 2-ra népszavazást tűzött 
ki. A referendumra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?”
A népszavazást a magyar kor-
mány kezdeményezte. Álláspontja 
szerint megerősítést kér a magyar 
választópolgároktól az alábbi okok 
miatt:
Brüsszel arra tett javaslatot, hogy 
az Európai Unióba érkező beván-
dorlókat egy előre meghatározott 
kvóta alapján ossza szét a tagálla-
mok között, kötelező jelleggel. A 
bevándorlás jelenlegi ütemét és a 
családegyesítéseket is figyelembe 
véve mindez öt év leforgása alatt 
másfél Székesfehérvárnyi ember 
Magyarországra telepítését is 
jelentheti. A magyar kormány ál-
láspontja szerint csak a magyarok 
dönthetik el, hogy kivel szeretné-
nek együtt élni és kivel nem.
A magyar kormány szerint nem 

Októberi népszavazás 2. rész

A „no-go” zónáknak nevezett területek olyan városrészek, amelyeket a hatóságok nem vagy 
nehezen képesek ellenőrzésük alatt tartani. Ilyen zónából már több mint kilencszáz van Európa 
nagyvárosaiban.
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igaz, hogy az unió nem készített 
elő kvótacsomagot. Az Euró-
pai Bizottság javaslata alapján 
pénzbüntetéssel sújtanák azokat 
a tagállamokat, amelyek nem 
szeretnének migránsokat betelepí-
teni. Már a büntetési tétel értékét 
is meghatározták, ami 78 millió 
forint lenne bevándorlónként. 
Ezzel szemben az Európai Uniótól 
egy magyar emberre egymillió 
forint támogatás jut hét év alatt! A 
magyar kormány szerint ez nyílt 
zsarolás, amit Magyarországnak el 
kell utasítania. 
A kormány azért is elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát, mert 
olyan országok menekültjeit kelle-
ne befogadnunk, amelyekkel Eu-
rópa hadban áll, ez pedig tovább 
fokozná a terrorveszélyt. 
A magyar kormány a népesség-
csökkenést nem bevándorlással, 
hanem célzott családtámogatási 
eszközökkel kívánja orvosolni, 
szemben az unió elképzeléseivel.
A kötelező betelepítéssel megvál-
tozna Európa, így Magyarország 
etnikai, kulturális és vallási össze-
tétele. A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az illegális bevándorlók 
nem tartják tiszteletben a törvé-
nyeinket, és nem akarnak osztozni 
közös kulturális értékeinkben – 
véli a magyar kormány.
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Vershúron pendülők

Egyedülálló lehetőség napról napra megélni a rímek varázsát

Vakler lajos

Ab igne ignem – tűzből tüzet. Cicero eme 
mondata volt a hívó gondolata a Székelyföldi 
Varga Sándor Verstábor résztvevőinek, akik 
versekkel, dalokkal köszöntötték, tisztelték 
meg a magyar nyelv napját és közönségüket a 
Szent István Király Múzeum díszudvarán.

A verstábor a székesfehérváriaké 
is, ennek volt ékes bizonyítéka 
az a rendkívüli érdeklődés, ami 
a fiatalok versműsorát kísérte. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter örömmel fogadta a verselők 
sikerét: „Nagyon sokan jöttek el, és 
nemcsak azért, hogy lássák, mit tanul-
tak a fiatalok a verstáborban, sokkal 
inkább azért, hogy igazi élményben 
részesülhessenek. Ez az est bizonyít-
ja: nem igaz, hogy a generációk nem 
kíváncsiak egymásra, és az sem, hogy 
a fiataloknak nincs véleményük a 
világról és nem szeretik a kultúrát. 
Nekünk kell megadni a lehetőséget, 
hogy ezt megmutathassák!”
Váradi Imre, a mára táborlakóból 
táborcsinálóvá avanzsált jeles 
tehetségű fiatal elmondása szerint 
az ő együtt gondolkodó, vershúron 
pendülő csapatuk számára is 
egyedülálló lehetőség napról napra 
megélni a rímek varázsát: „Szerettük 
volna megajándékozni a közönséget és 
önmagunkat is egy olyan estével, ahol 

Vakler lajos

Ütősfesztivál Velencén 

Velence nagyot dobbantott a fesztivállal

Igazi újdonsággal lepte meg a zenekedvelőket 
a Velence Korzó. A nyár utolsó hétvégéje a 
ritmusé volt.

Nem kétséges, hogy az idei nyárutó 
egyik legkülönlegesebb fesztiválját 
rendezték meg Velencén. Há-
rom napon át az ütőshangszerek 
legstílusosabb, legtöbbre hivatott 
magyarországi zenészei adtak ran-
devút a ritmus szerelmeseinek.  
Pethes Adrienn és csapata egye-
dülálló rendezvénye átütő sikert 
aratott: „A fesztivál ötlete egy évvel 
ezelőtt merült fel. Akkoriban ez vak-
repülésnek tűnt, bár a szándékunk 
határozott volt. Ma már elmondhatom, 
hogy a tervünk bevált.”
Ölvedi Gábor, a fesztivál művészeti 
vezetője olyan színes, élmények-
ben gazdag programkavalkáddal 
kecsegtetett, ami elkalauzolta a 
nagyérdeműt a karibi szigetvilágtól 
a dél-amerikai, afrikai, távol-keleti 
dobparádén át az ősi magyar és er-
délyi autentikus hangszervarázsig: 
„Az embereket összekapcsoló ritmus 
átszövi mindennapjainkat. Erre fűztük 
fel a fesztivál hangulatát, így választot-
tuk ki a fellépőket is. A lényeg az volt, 
hogy hiteles produkciók szülessenek, 
hogy megértsék az emberek: összetar-
tozunk.”
A homokos part lüktető idillje 
mellett az érdeklődők nyomon 
követhették az Avar Horda útját, 
ellátogathattak az Ataru Taiko 
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a verseink, dalaink megmutatják, mit 
és hogyan gondolunk a szeretetről, a 
barátságról.”

Az egyfajta missziót követő 
versünnepes csapat bizonyítot-
ta, hogy a 21. század gyakran 

lélekromboló trendje, a fiatalok 
példakép nélkülisége rájuk nem 
vonatkozik.

dobszínházába, belefért némi 
roma ritmus a Romengóval, hogy 
aztán megszólaljanak Ibrahim 

Fallal afrikai hangjai, a gongos, 
hangtálas Pure Spirit hangfürdőről 
már nem is beszélve. Aki végigélte 

ezt a fantasztikus nyárbúcsúztató 
fesztivált, szinte bizonyosan várja a 
következőt!
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A zene hídja

A Vox Mirabilis újra a csúcson

Vakler lajos

A Vox Mirabilis sokadszor bizonyította, hogy 
a magyar kórusmuzsika közvetlen élvonalába 
tartozik. Zemlényi Katicáék a Budapesten 
megrendezett Bridge of Music kórusfesztiválon 
arattak sikert.

A fesztivál programjában a kórusok 
teljes repertoárja megmérettetett, 
amelyet ezúttal is rangos szakmai 
zsűri bírált el a Pesti Vigadóban.
„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy 
egy földrészeket összekötő nemzet-
közi kórusversenyen mi kaptuk meg 
a legnagyobb elismerést. A pontozás 
alapján aranyminősítéssel gazdagod-
tunk, illetve mi lettünk a versenyben 
is az elsők. Az egyik műben a kórus a 
maga temperamentumos voltát mutatta 
meg, majd egy szívhez szóló, pianókkal 
díszített kórusművet adott elő.” – tud-
tuk meg Zemlényi Katicától.
A karnagy szerint a Vox Mirabilis 
tagjai tudják, hogy olyan lehető-
ségek és képességek birtokában 
vannak, amelyekkel élniük kell 
ahhoz, hogy emelt fővel képvi-
selhessék a Kodály-missziót: „Két 
évvel ezelőtt részt vettünk már ezen a 
kórusversenyen, és a felkészülés során 
volt bennünk némi izgalom, hiszen a 
múltkori sikerünket szerettük volna 
megismételni. Úgy építettem fel a re-
pertoárt, hogy a reneszánsztól indulva 

Vakler lajos

Takács Imre és a csillagok árulása

A tárlaton Takács Imre életének kulcspillanatai elevenednek meg

Pályatársai, barátai emlékkiállítással tiszte-
legtek Takács Imre József Attila-díjas költő 
munkássága előtt születésének kilencvenedik 
évfordulóján a Szabadművelődés Házában. A 
tárlaton Takács Imre életének kulcspillanatait 
idézték meg fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, 
gondolatokkal.

Takács Imre, a zsellérek unokája, 
a szuszék, a zsombor, a lapickák, 
a maszkok és a drótozott nyakú 
cserépedények embere volt. Tűnődő 
gondolkodó, aki fölfelé törekvésében 
kínlódta fel magát az ikonok magas-
ságába. Szele István a régi, megbíz-
ható barátságok szavaival emlékezett 
rá: „Szavak nélkül is értettük egymást. 
Akármennyire próbáltam, nem tudtam 
megtalálni azt az időpontot, amikor 
találkoztunk. Ez azért történhetett, mert 
annyira természetes volt a barátságunk, 
mintha az örök időkben kezdődött volna. 
Az ember titkos rímbe bújtatójaként 
övé volt a paraszti világ minden tárgya, 
szokása, szertartása, ítélete, nyomorú-
sága, kultúrája és történelme. A kanász 
fafaragásától az ostornyél elpattanásáig, 
a modern művészetek távlatokat mutató 
mindenségéig. Megszabadítva bennünket 
a konvencióktól, a reménység menedéké-
be terelve gondolatait.” 
Román Károly a kétféle Takács Imre 
ismerője, a tanulságokkal teli sors 
kegyeltjének, ugyanakkor üldözött-
jének mondja a költőt: „Takács Imre 
fontos költő és fontos ember volt. Nem 
volt beskatulyázható, de
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jussunk el a kortárs kórusmuzsika 
reprezentáns műveihez, hogy látható 
és hallható íve legyen az előadásnak. 
A fiataljaink számára megerősítést ad 
maga a jelenlét is, de az igazi még-

iscsak az, ha a szakmai grémiumtól 
kézzelfogható visszajelzést kapnak az 
elvégzett munka eredményéről.”
A kórus jövőre ünnepli hatvana-
dik születésnapját. Terveik szerint 

köszönetet mondanak mindazok-
nak, akik a Krisztus király-plébánia 
csendes méltóságából elindították 
a Vox Mirabilist egy olyan úton, 
amire mindenki büszke lehet.

az egyéniségéből fakadóan mindig pozi-
tív gesztusok áradtak belőle.”
Altorjay András számára a 
találkozás és a mindennapokon 

túlmutató barátság szimbóluma a 
Takács Imrével együtt töltött idő: 
„Két Takács Imrét ismertem. Az egyik 
a visszafogás nélkül lobogó ember, 

a másik pedig az idős, megfáradt 
ember, aki önmaga karikatúrája. Ez a 
kettősség azonban nem vonatkozott a 
művészetére.”
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lászló-takács krisztina

Vonatra szállni érdemes!

Mint a mesében

Kőbe vésett szerelem

A kis poros piros

Egy lépcsőfeljáró is lehet műalkotás

Vonatoztak már Fehérváron? Ha nem, minden-
képpen tegyék meg, sőt ajánlott egy-két, vagy 
akár több gyerkőcöt is magunkkal vinni, mert az 
élmény megsokszorozódik.

Utoljára négy éve ültem fel a fehér-
vári kisvonatra. Nagyobbik fiam 
csábított a kalandra, ami – tekintve, 
hogy a kisebbik már a pocakomban 
terebélyesedett – inkább túlélőtúrá-
nak tűnt, mint békés városnézésnek. 
Az idő rohamléptekben telt el azóta, 
és szerencsére a fehérvári utak 
állapota is javult, úgyhogy legutóbb 
engedtem, hogy az azóta már majd-
nem négyévessé cseperedett kisebbik 
is kikövetelje a neki járó vonatozást. 
Elhatároztuk tehát, hogy egy utolsó 
nyári kirándulást teszünk a hegy-
re. (Hogy mennyire magasan van 
Öreghegy, azt csak azok tudják, akik 
biciklivel, és – ahogy mi – kisvonattal 
másszák meg.)
A Tourinform Iroda szombat délelőtt 

A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

tízre írta ki az indulást, így aztán – a 
szokás hatalma – éppen csak bees-
tünk az iroda ajtajába, hogy jegyet 
vegyünk. Jobban jártak az „inkább 
előbb érkezem” típusúak, mert meg-
lepően nagy volt a sor, és bizony nagy 
fejtörést okozott volna az időközben 
négy fősre duzzadt gyerekseregnek 
beadni, hogy ma mégsem utazunk. 
Mert az ember sasszézhat jobbra, 

tipeghet balra, a mindenre elszánt 
turistákat lehetetlen megkerülni. 
Nem telt el sok idő, és már fenn is 
ültünk, igaz, háttal. De nézzük a 
jó oldalát: legalább szemből már 
nem csap az út szele! Mivel kelle-

mes harminc fok volt, jólesett az 
enyhe huzat, aki viszont érzékeny 
rá, mindenképpen tegyen a fejére 
valami szélvédő alkalmatosságot! A 
Bory-várba is a belvároson keresztül 
vitt az út, így megcsodálhattuk az 
ódon macskaköves utcákat egész fel 
a bazilikáig, majd a megyeházánál 
egy balkanyarral hamar a Várkörúton 
siklottunk végig. 
Az autósok nem, de mi azért örül-
tünk, hogy végre hússzal robog-
hatunk végig a Berényi úton: igazi 
békebeli érzés, ilyen lehetett lovas-
kocsival menni annak idején, amikor 
még Fehérvárnak szőlőskertje volt. A 
Bory-várat ebben a szőlőskertben és 
nyaralóövezetben kezdte el megalkot-
ni gazdája. 
Amikor a kicsiknek Bory Jenőről 
meséltem, eleinte kétkedve néztek 
rám, aztán megkérdezték: „Hogyan 
lehet az, hogy egy embernek női és 
férfi neve is van egyszerre?” Na ez 
az, amire én például nem gondol-
tam, mint ahogy arra sem, hogy az 
idegenvezető hölgyet megkerülve a 
srácok a csúcson kezdik a nézelő-
dést, a legmagasabb torony legfelső 
emeletén. Innen csak Damoklész 
kardja csábította le őket, s míg 
rohantam utánuk, igyekeztem minél 
több részletet megcsodálni Bory 
Jenő nyári munkáiból. Az eredetileg 
építész, később szobrászművész év 
közben ugyanis a Képzőművészeti 
Főiskolán tanított, és azt a remekmű-
vet, ahol ma turisták ezrei fordulnak 
meg hetente, negyvenegy éven át hol 
egyedül, hol feleségével, hol néhány 

segédmunkás közreműködésével a 
nyári szünetekben hozta létre. 
A várat a Nő ihlette: Bory Jenő a 
feleségéhez írt költeményeket, a róla 
mintázott szobrokat, domborműve-
ket, a neki faragott köveket kom-
ponálta bele a meseszerű épületbe, 
amelyben a szecesszió, a klasszicista 
vonalak és a gótika is különös har-
móniában van egymással. 
Miközben ezen töprengtem, rájöt-

tem, hogy a hely kiváló a bújócská-
hoz is, a gyerekek ugyanis eltűntek. 
Keresésük alatt irigykedve néztem a 
padokon hűsölő nyugdíjasokat, akik-
nek talán arra is volt lehetőségük, 
hogy a falakon és a padlón megbújó 
részletekben elmerüljenek. Végül 
éppen elértük a visszafelé induló 
járatot, és az úton minden autósnak 
integettünk, hiszen nem minden nap 
jár vonattal az ember Fehérváron!
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„Az a fontos, hogy mennyire éled meg önmagad!”

Németh Zoltán, a Fehérvár Médiacentrum sportszerkesztője

lászló-takács krisztina
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Depresszió esetén receptre kéne felírni egy 
beszélgetést Németh Zoltán sportriporterrel. 
Kezdetben meg sem kell szólalni, elég, ha 
csillogó tekintetét fürkésszük, dinamikus 
gesztusait figyeljük, máris elkezd motoszkálni 
a tudatalattiban: érdemes még élni! Most már 
csak az a kérdés, melyek e recept összetevői.

Nem olyan régen említetted, hogy 
szeptember elején, vagyis most van 
tizennégy éve, hogy először átlépted a 
Fehérvár Televízió küszöbét.
Huszonöt éves voltam akkor. 
Viszonylag későn találtam meg a 
hivatásomat.
Minek készültél eredetileg?
Állategészségügyi szakon folytat-
tam a tanulmányaimat, egy ideig 
dolgoztam is a szakmában, és bár 
nagyon szeretem az állatokat, 
hamar rájöttem, hogy ez nem az én 
világom. Aztán jött egy év kato-
naság, majd elkezdtem dolgozni 
offset nyomdászként. Jól kerestem, 
szerettem is csinálni, de éreztem, 
hogy még mindig nem vagyok a 
helyemen. Huszonkét-huszon-
három évesen jött az indíttatás, 
hogy sportriporternek tanuljak. 
Felvételiztem a Komlósi Oktatási 
Stúdióba, ahonnan nagyon sok ma 
is ismert sportriporter került ki.
Munka mellett tanultál?
Három műszakban dolgoztam, így 
volt olyan, hogy szombat hajnalban 
végeztem a munkával, utána men-
tem fel Pestre iskolába, végigtanul-
tam a hétvégét, majd kezdődött a 
munkahét újra.
Mi motivált?
Hogy végre megtaláltam azt, ami-
ben igazán jól érzem magam! Olyan 
vagyok, aki nem tud úgy dolgozni, 
ha nem szereti azt, amit csinál. 
Hat lóval sem lehetne odavontatni! 
Most végre volt célom, és ez átlen-
dített minden nehézségen.
Könnyen váltottál?
Amikor elvégeztem az iskolát, vet-
tem egy mély levegőt, felmondtam, 
és elkezdtem keresni a lehetősége-
ket, ahol frissen szerzett tudásomat 
kamatoztathatom. Elsősorban 
rádiózni szerettem volna, így 
elkezdtem a Fehérvár Rádiónál gya-
kornokoskodni, de nem váltotta be 
a reményeimet. Vettem megint egy 
mély levegőt, és felhívtam a Fehér-
vár Televíziót. Olyan szerencsém 
volt, hogy éppen azon a héten volt 
egy kis átszervezés: Vakler Lajos, 
aki egy ideig sportszerkesztő volt 
a tévében, teljes mértékben a köz-
élettel és a kultúrával fog foglalkoz-
ni, és kell a helyére valaki. Emlék-
szem, csütörtöki napon telefonon 
érdeklődtem, még aznap kértek egy 
önéletrajzot, pénteken hívtak, hogy 
hétfőn menjek be. Be is ballagtam 
a kor divatjának megfelelően a bal 
fülemben egy hatalmas arany kari-
ka fülbevalóval. Haufe Andor – aki 
azóta is gyártásvezető – fogadott, 
bevezetett Sipos József irodájába, 
és mondta, hogy én vagyok az új 
gyakornok. Sipi fölnézett, mondta, 
hogy jó, de azt a karikát azonnal 
tüntessem el a fülemből. A karika 
ugrott, viszont azóta folyamatosan 
dolgozom a tévének.

Sportriporter vagy, így adódik a kér-
dés: űzöd-e a sportokat?
Fociztam a helyi csapatunkban 
Seregélyesen, majd a Vidi-utánpót-
lásban is, aztán lett egy csúnya sé-
rülésem, amire azt mondta a doki, 
ha versenyszerűen akarom folytatni 
a sportot, akkor meg kell műteni, 
viszont a hétköznapokban nem fog 
zavarni. Mivel sokáig tartott volna a 
felépülés, nem vállaltam a műtétet.

A Vidivel tehát korai a kapcsolat.
Az első meccs, amire kimentem 
édesapámmal, 1985 tavaszán volt, 
amikor a Manchesterrel játszot-
tunk. Ehhez kapcsolódik egy ka-
landos emlékem is. A meccs után 
a stadionból kifelé menet apukám 
nem megbántva, de egy kicsit kifi-
gurázott egy rendőrt. Mivel abban 
az időben civil ruhás rendőrök 
is el voltak vegyülve a tömegben, 
közülük az egyik apukám mellé 
lépett. Karon fogta, és mondta 
neki, hogy mivel kigúnyolta a 
rend őrét, őt most előállítják, és 
majd megbeszélik ezt a kapitány-
ságon. Édesapám pontosan tudta, 
hogy el fogják verni, mint szódás 
a lovát. Odasúgta a barátainak, 
hogy vigyenek haza engem, majd 
azzal a lendülettel kikapta a kezét 
a rendőri szorításból, és elkezdett 
futni. A rendőrök nem tudták 
elkapni, ezért kérdezték a bará-
tait, hogy ismerik-e, és persze ők 
azt mondták, hogy semmi közük 
hozzá, csak hozzájuk csapódott. 
Szegény apukám aztán Sóstóról 
Seregélyesig gyalogolt a szántóföl-
deken át.
Tizennégy éve dolgozol a tévének, de 
volt időszak, amikor csak külsősként 
voltál csapattag. Milyen munka vitt 
másfelé is?

Nagyon megtetszett az operatőri 
munka, elkezdtem gyakorolgatni. 
Vettem saját kamerát, és autodidakta 
módon illetve az operatőr kollégák 
segítségével megtanultam kezelni. 
Ebből előbb-utóbb jöttek munkák, 
el tudtam vállalni külsős operatőri 
feladatokat, és a Videotonnak is 
készítettem különböző videókat.
Valamivel több mint egy éve költöztél Fe-
hérvárra, addig Seregélyesen éltél. Meny-
nyire tartod magad vidéki gyereknek?

Mindig annak tartottam magam. 
Ahogy elkezdtem Fehérváron dol-
gozni, elkezdett idekötni minden, 
és egy idő után oda már csak alud-
ni jártam haza. Azt vallom, nem 
biztos, hogy ott van az otthonod, 
ahova születsz. Világéletemben azt 
fogom mondani, hogy seregélyesi 
gyerek vagyok, de már nem tartom 
otthonomnak. Ennek több oka 
van: egyrészt amit fentebb említet-
tem, vagyis itt van Fehérváron az 
életterem, másrészt a szép emlékek 
mellett nagyon sok keserűség is ért 
Seregélyesen. Hétéves volt, amikor 
egy autóbalesetben elhunyt a 
testvérem, majd később elhunytak 
a szüleim, és egyre inkább olyan 
érzésem volt, mintha ezen a helyen 
számomra nem lenne áldás. Úgy 
éreztem, mennem kell. Fehérváron 
megtaláltam álmaim lakását. Ami-
kor beléptem, azonnal láttam, hogy 
ez én vagyok, ez az én lakásom. 
És ha valaki megkérdezi, hol az 
otthonom, akkor nem Seregélyest 
mondom, ahol harmincnyolc évig 
laktam, hanem Fehérvárt.
A gyermek is a jövőt jelenti. Öt hóna-
pos a kisfiad.
Megmondom őszintén, negyven 
felé közeledve már letettem arról, 
hogy gyermekem lesz. Elteltek azok 
az évek, amikről úgy gondoltam, 

hogy a gyermekvállalás időszaka. 
Aztán valahogy föntről szerintem 
a szüleim meg a tesóm leküldték 
nekem a Zalánt. Ez szerelem, ennél 
többet nem tudok róla mondani.
Dehogynem! A kisgyerekes szülők 
órákig tudnak áradozni a gyerekükről.
Mint a csokifagyi a negyven fokos 
húségben, úgy olvadok el egyetlen 
kis mosolyától is! Az évek során 
kérgesedett a szívem, és ő az 
egyetlen, aki bármikor levesz a lá-
bamról. Bármikor! Gyakran hozom 
be a szerkesztőségbe is, olyankor 
mindig kikapják a lányok a kezem-
ből, aztán már csak keresem, hogy 
hova tűnt. Egyszer még Novák Rita 
kezében van, majd onnan Regős 
Dóri kezébe kerül, később Látrányi 
Viki altatja – szóval a lányok is 
imádják!
Vannak-e még terveid? Hivatás megta-
lálva, gyermek megszületett….
Negyven fölött én már az esszenci-
ákat szeretném kiélvezni minden-
ből. A magánéletben az esszencia 
a Zalán. Már alig várom, hogy 
megtanítsam biciklizni, elvigyem 
állatkertbe, kirándulni, megmu-
tassam neki Fehérvár szépségeit, 
és egy picit átadjam neki, ami rám 
ragadt az elmúlt negyven évben. 
A munkában igyekszem kitalálni 
magamnak olyan dolgokat, amiket 
még nem csináltam. Múlt hét 
végén rendeztem meg életem első 
fesztiválját egy baráti tarsággal 
együtt, ez volt az Ütős Fesztivál 
Velencén. Kellenek az új feladatok, 
amik kicsit feltöltik az embert, így 
az is megtelik élettel, amit napi 
szinten csinálok, ami rutinná válik 
egy idő után. Hogy a kettőezeröt-
százhatvanhetedik kosárösszefog-
laló is olyan legyen, amit a néző 
szeretne látni.
Mennyire kell jó menedzsernek lenni 
ahhoz, hogy megtaláljanak az új fel-
adatok?
Sajnos nagyon, jobban számít a 
marketing, mint a termék – ilyen 
lett a világ.
Lehet ezt tanulni, vagy erre születni 
kell?
Van, amit lehet, de azért kell hozzá 
attitűd. Én akkor is a társaság 
középpontja vagyok, amikor nem 
biztos, hogy a társaság ezt akarja. 
Mindig nagy dumás voltam, így 
születtem, és azt is elfogadom, ha 
valakinek ez nem tetszik.
És kell az optimista szemléletmód is.
A Zalán előtti időszakból a 
nagymamákon kívül nekem már 
mindenkim a temetőben nyugszik. 
A mi családunk mindig nagyon 
komolyan kapta a pofonokat. 
Hálás vagyok azonban annak az 
életfelfogásnak, amit a felmenőim-
től örököltem, azt, hogy mi mindig 
pozitívan állunk az élethez. Ha 
reggel felkelek, és tudok inni egy 
finom kávét, kinyitom az ablakot, 
és látom, hogy éppen süt a nap, ak-
kor már jól indul a napom. Beülök 
reggel az autóba, bekapcsolom 
a kedvenc zenémet, és onnantól 
kezdve a jókedvemet csak nagyon 
nehezen lehet elrontani. Mindig 
az akartam lenni, aki vagyok. Az 
a fontos, hogy mennyire éled meg 
önmagad!
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Vakler lajos

Ahány gyöngy, annyi könny

Az irgalmasság évében méltó helyre került az elismerés

Augusztus huszadikán Székesfehérvár önkor-
mányzata Pro Civitate díjat adományozott Nagy 
Györgyné részére. A Szegényeket Támogató 
Alapítvány korábbi elnöke pedagógusként tel-
jes életpályáján a jövő nemzedékét szolgálta, 
oktatta, nevelte. Tanári hivatását maradéktalan 
odaadással, szívvel, lélekkel látta el, minde-
mellett gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként 
szolgálata kiterjedt a rászoruló, veszélyeztetett 
gyermekek megsegítésére is.

Miként választott gyermekfővel vagy 
később, ifjú hölgyként hivatást magá-
nak, amely, mint ma már tudjuk, örök 
életre szólt?
Nagy elődök, példaképek hatására. 
Az én utamat egyfajta küldetéstu-
dat irányította. Valahogy segíteni, 
tanítani akartam. Szakközépiskolá-
ba jártam, megépítettem a blocking 
oszcillátort, letettem a szakérett- 
ségit, és úgy éreztem, nekemtaní-
tanom kell. A nagy elődök, Szabó 
Ottóné Klári volt a magyartaná-
rom és pótmamám. Az ő hatása 
meghatározó volt. Aztán elkezdtem 
tanítani diploma nélkül, de ahogy 
Nyilas Misi is vallotta, tanítani 
szerettem volna az emberiséget. 
Elmentem képesítés nélküli tanító-
nak a dunaújvárosi szakfelügyelő, 
Hajas János segítségével. Ő hallott 
felelni magyarórán, befogadott, és 
így kerültem a besnyői általános 
iskolába. Fizikát, kémiát, éneket, 
rajzot és magyart tanítottam, és 
párhuzamosan elkezdtem a főisko-
lát Pécsett.
Miként lehet egyszerre megtanulni 
tanítani elméletben és gyakorlatban?
Besnyőn éltem, olyan emberek 
között, akik egymásra voltak utalva 
tisztességben, becsületben. Velük 
együtt töltöttem a mindennapokat. 
Lehetett jót tenni, hiszen aki érzi, 
hogy tud valamit adni a közös-
ségnek a tudásából, a szívéből, a 
lelkéből, annak meg kell azt tenni. 
Aztán Székesfehérvárra kerültem 
nevelőtanárnak a 320-as szakmun-
kásképzőbe, ahogy elvégeztem az 
első két évet a főiskolán.
A küldetést említette, ennek alapja 
a szeretet. Melyik volt az a pillanat, 
amikor úgy érezte, hogy a pedagóguslét 
mellett mással is kell foglalkoznia?
Magyar-pedagógia szakos tanár-
ként végeztem, és a pedagógia 
mindig meghatározó volt számom-
ra. Fontos volt, hogy minél többet 
adhassak a gyermekeknek. Az első 
iskolámtól kezdve figyeltem arra, 
hogy a gyermekvédelem ne csak 
szavakból álljon. A Petőfi, majd a 
Vörösmarty Általános Iskolában is 
alapítóként megéltem a gyermekvé-
delem fontosságát. Vittük a jó szót, 
a szeretetet, s a SZETA ebben út-
törő szerepet játszott megalapítása 
után. Nyitottunk az iskolák felé, és 
mi is, ők is éltek ezzel. Akkoriban 
kezdődtek a fizetős osztálykirándu-
lások, és bizony sok gyermeknek ez 
elérhetetlen volt. Radetzky Csilla, a 
SZETA elnöke pedig segített.
1989. május 16-án megalakult a SZE-
TA. Szükség volt rá, hiszen a gazdasági 
átalakulással nőtt a szegénység, és 
ezzel együtt a családokban veszélybe 
került gyermekek száma is nőtt.
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A szegénységnek sok arca van, én 
elsősorban a lelki szegénységet ész-
leltem. A mosolytalan arcokból, a 
beszélgetésekből gyorsan kiderült, 
milyen gondokkal küszködnek. 
Tanárként, gyermekvédelmis-
ként a sorstalanságot fájlaltam. 
Elhatároztam, hogy tenni kell, és 
ebben Csilla partner volt. Minden 
alkalmat megragadtunk, hogy 
pénzt szerezzünk a rászorulóknak, 

s lelki támaszt nyújtsunk. Amikor 
lehetőség nyílt rá, mentálhigiénés 
programokat indítottunk, pályá-
zatokat nyújtottunk be. Minden 
lehetőséget megragadtunk, hogy a 
megelőzés eszközeivel is éljünk.
Egy urbánus közegben, a lakótelepi 
házak árnyékában nehéz jót tenni?
Csak az összekapaszkodó civil-
szervezetek egysége segíthetett. 

Programokat szerveztünk, hogy a 
gyermekeket olyan élményekhez 
juttassunk, melyek elfeledtetik 
velük a mindennapi nehézségeket. 
Ahány gyöngy, annyi könny.
Tapasztalta, hogy a szegénység látvá-
nya gondolkodásra, gondoskodásra 
késztet?
Minden embernek van állapotbeli 
kötelessége: legyen családanya, 
tanár, orvos, gyermekvédelmi 

szakember – és ezt a kötelességet 
kell megélni.
Hogyan sikerült társakat találni ehhez 
a misszióhoz?
Ez napjaink csodája. Amikor 2005-
ben, a SZETA huszadik születés-
napján átvettem Csillától a fáklyát, 
87 önkéntesnek, szponzornak, 
kollégának tudtunk köszönőlevelet 
írni. Az önkormányzattal, a szoci-

ális irodával, a civil partnerekkel 
együttműködve sorsfordító történé-
seket megélve tettük a dolgunkat. 
Egy folyamat részesei voltunk. 
Rájöttünk, nemcsak a gyermeke-
ket, a családokat kell gondoznunk, 
hanem önmagunkat is. Egyfajta lel-
ki megerősítést kaptunk a foglalko-
zásokon szakemberek segítségével. 
Ez sokat segített, amikor 2005-ben 
a SZETA a megszűnés küszöbére 

került. Aztán sikerült megragadni 
az utolsó esélyt, és folytathattuk a 
munkát a szabálytalan sorsú csa-
ládokért. Továbbra is szélesre tárt 
kapukkal tudtuk fogadni a bajba 
jutottakat.
Mi volt a hozadéka ennek a keserű 
időszaknak? Megerősítette önöket?
A farizeusi magatartás, amely-
ben ott a félelem – írtam akkor 
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Szívből jövő mosoly Szent István napján
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– az árvaság, a szegénységünk, a 
lelki nyomorunk és annak minden 
lehetséges következménye megha-
tározza jövőnket. Ha megszűnik 
mindenfajta emberség, mire szá-
míthatunk? A hozadék az lett, hogy 
akik ezt olvasták, felkértek, hogy 
folytassam a munkát.
Megérte igent mondani?
Az életem kiteljesedése volt. 
Minden ember értelmes életre 
vágyik, így természetes volt, hogy 
a lakásom egyik szobája egy iroda 
volt, ahonnan a SZETA mindenna-
pi ügyeit intéztem, hogy minden 
lehetőséget megragadjak a gyer-
mekek, a családok érdekében. A 
családom, a férjem és az apósom 
bátorítottak, megerősítettek. Ez így 
volt természetes.
Mert jónak lenni jó?
Igen. És ez nagy kegyelem most, az 
irgalmasság évében, hogy gondol-
tak rám ezzel az elismeréssel. Meg-
erősít, hogy jól tettük, amit tettünk. 
Családi gyász késztetett a visszavo-
nulásra, s mert ezt a munkát tiszta 
szívvel és mosolygós arccal lehet és 
érdemes csak végezni. Nyugodt lel-
kiismerettel adtam át a helyemet az 
arra felkészült utódaimnak. Látom, 
hogy kiváló munkát végeznek, és 
ez megnyugtat, örömmel tölt el.
Milyen gondolatokkal fogadta az 
elismerést?
Ha hiteles személyiségnek tarta-
nak, azt tisztelettel elfogadom. De 
nagyon örültem, hogy az unokáim 
a mamit nemcsak olvasás és mate-
kozás közben látják!
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Horoszkóp
szeptember 8. – szeptember 14.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Legyen most nagyon türelmes partnerével! 
Nézze őt más szemmel, mint eddig, és azt fogja 
tapasztalni, hogy új dolgokat fedez fel benne, ami 
teljesen lenyűgözi Önt. A sikerességét a körülte-
kintés és a részletekre való odafigyelés nagyban 
befolyásolja. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Konkrét elképzelései születnek az aktuális teendők 
gyors és praktikus megoldására. Nem is érti, 
hogyan tud ennyi akadály tornyosulni az útjába. 
Ne hagyja, hogy az eddig halogatott dolgai a kedvét 
szegjék!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A romantika, a csábítás, a hódítás energiája leng 
most Ön körül a levegőben. Ki kell mozdulnia 
otthonról, főképpen, ha egyedül él és társat szeretne! 
Még mielőtt körülnézne, már ki is szúrja Önt a 
tömegből az, akivel sorsszerűen találkozniuk kell! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Valaki a környezetéből kéretlen és illetlen szóbeszéd-
nek teheti ki a héten. Ezért fontos, hogy többszörö-
sen fontolja meg, kit avat be a legféltettebb titkaiba, 
ugyanis mélyen érintheti a jó hírnevét.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy kedvező időszak kezdődött el ezzel a héttel, 
amikor lazíthat, és szinte maguktól mennek a 
dolgok. Maga mögött hagyhatja a feszültséget és az 
aggodalmakat egy időre. Most nem kell azért aggód-
nia, hogy már megint mi fog történni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nehezen fogadja el másoktól a segítséget. Ráadásul, 
most egy olyan személy segítségét kell elfogadnia, 
akitől semmiképpen nem szeretné. Kellemesen fog 
azonban csalódni, ha közelebb engedi magához, és 
hosszú távon remek barátra talál benne.

Székesfehérvár,
Virág Benedek u. 9.

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

Nyitva:
h-p.: 8.00-16.30

SZEREZZEN BE
MINDENT

EGY HELYEN A
LECSÓFESZTIVÁLRA!

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

Lecsó újragondolva
kurucz tünde

A jó paprika és az ízletes paradicsom a ragu alapja

A fokhagymás-paprikás tejföl kiemeli az ízeket

A tócsni és a máj nagyon illik a lecsóhoz

Vannak olyanok, akik ha lecsót esznek vagy 
főznek, minden körülmények között kizárólag 
a paprika, paradicsom és a hagyma szenthá-
romságára esküsznek. Azonban néha érdemes 
változtatni az alaprecepten, hiszen egy kis 
májjal, tócsnival és fokhagymás tejföllel 
megbolondítva igazán különleges, mégis 
hagyományos ételt kapunk.

A fehér húsú paprika, a lédús pa-
radicsom és a friss máj előkészítve 
várakozott a konyhapulton. A Perté 
Bistro szakácsa pillanatok alatt 
kellemes ragut főzött belőlük, és 
gusztusos tócsniba töltötte a finom-
ságot. A tálalásra is figyelt. Egy kis 
hagymát, néhány karika roppanós 
paprikát tett az étel tetejére, hogy 
az éhes vendég szeme is jóllakjon. 
A végén bőségesen meglocsolta 
illatos pirospaprikás-fokhagymás 
tejföllel, ami kiemelte a klasszikus, 
lecsós ízvilágot.
Szollás Balázs, a hely üzletvezetője 
elmondta, hogy a Lecsófesztivál 
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köztudottan nagyon népszerű 
rendezvény a városban, amire 
a bisztró ezzel az újragondolt 
klasszikussal készül: „Péntektől 
vasárnapig mindig szoktunk olyan 
étellel készülni, ami kapcsolódik vala-
milyen eseményhez, ünnephez, és nem 
szerepel az étlapon. Ez azért fontos, 
mert a vendégek egyre inkább igénylik 
a változatosságot.”
Az étel megalkotása előtt összeül a 
konyhai csapat, hiszen olyan alap-
anyagokkal kell dolgozniuk, hogy a 
végeredmény minőségi, de minden-
ki számára megfizethető legyen, 

plusz a fogás – egy pici csavarral 
– illeszkedjen a hagyományos, 
magyaros vonalba. Aztán elkészí-

tik az ételt, amit az üzletvezető és a 
felszolgálók is véleményeznek. Ha 
a többségnek ízlik, akkor hétvégi 
ajánlatként a vendégek is megkós-

tolhatják. Ha nagyon népszerű lesz 
az étel, akkor az állandó étlapra is 
felkerül.
Az üzletvezető kiemelte, hogy a 
vendégek egyre inkább igénylik 
a minőséget, legyen szó menüről 
vagy éppen egy à la carte ételről. 
Minden esetben száz százalékot 
kell nyújtani, attól függetlenül, 
hogy a vendég mennyit költ.
A közösségi média világában elég 
csak egyszer hibázni, és az illető 
már teszi is ki a véleményét a 
Facebookra, amit az ismerősei el-
olvasnak, és még meg is osztanak. 
Ezért is figyelnek oda a legapróbb 
részletekre, mint például a tálalás-
ra, hiszen a fiatalabb, huszonéves 
korosztály szívesen jelentkezik be 
egy étteremből, és fényképezi le a 
limonádéját, a koktélját, a kávé-
ját, az ebédjét vagy éppenséggel a 
vacsoráját.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy közeli hozzátartozója megjegyzéseket tehet 
az Ön érzelmi életére, ami egy kicsit érzékenyen 
érintheti. Igazából féltékenység bújik meg a dolog 
mögött, és nem kell komolyan vennie a méltatlan-
kodót.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Amennyiben vezető beosztásban van, kénytelen 
egy kicsit a sarkára állni a haladás érdekében, mert 
mostanság túl nagy lazaság lett úrrá Önön. Az a 
projekt, amin jelenleg dolgozik, mágnesként vonzza 
a befektetőket. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Valahogy meg kell találnia az egyensúlyt a munka és 
a magánélet között, mert egy idő után mindkét fron-
ton csökkenhet a toleranciaküszöbe, ha túlvállalja 
magát. Itt az ideje, hogy a pihenésen is gondolkod-
jon, és újult erővel töltődjön fel! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Sok intéznivalója akad azzal kapcsolatban, hogy rendbe 
tegye a pénzügyeit. Ehhez viszont egy meghatározó 
segítő kezet is ad a sors Önnek. Számtalan élményben 
lesz része, melyeknek köszönhetően észre sem veszi, 
hogy milyen gyorsan telnek a napok.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Mindegy, hogy eddig miben volt része, mostantól 
minden megváltozik kedvese és Ön között, még-
hozzá előnyös irányban. Most a tényleges értéket 
látja a másikban. A lényegre törekszik, ami a lelke 
az életnek. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hét elején és végén olyan információkat kaphat, 
amelyek egy kicsit próbára teszik az idegeit. A hét 
közepe azonban mindenben kompenzálja Önt, szak-
mailag és emberileg is. Ezen a héten a legerősebb 
erényei egyike a türelem lesz.

Székesfehérvár,
Ányos P. u. 3.

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

Ízelítő ajánlatunkból:
 Paulaner Oktoberfest sör
(a Müncheni Oktoberfest idejére főzött világos sörkülönlegesség)

 Bajoros csülökszeletek
 Sörbundába rejtett csülökszeletek
 Oktoberfest válogatás
 Gőzgombóc

Vadgasztronómiai fesztivál Soponyán
Vakler lajos

Ezen a napon Soponya a magyar vadgasztronómia fellegvára volt

Bitai Márton államtitkár, Balsay Miklós nyugalmazott vezérigazgató és Gulyás Andrea állam-
titkár avatta fel az erdészekre, vadászokra emlékező kopjafát

Tizedik alkalommal rendezte meg országos 
vadgasztronómiai fesztiválját a soponyai Öko-
turisztikai Központban a VADEX Mezőföldi Zrt.

A hagyományos találkozó megnyi-
tóján Bitai Márton, a Földműve-
lésügyi Minisztérium államtitkára 
megköszönte a magas színvonalú, 
komplex erdő- és vadgazdálkodási 
munkát, ami lehetővé teszi, hogy 
az ágazat évről évre méltó módon, 
büszkén ünnepelhessen: „Január 
elseje óta létezik az új vadgazdálkodási 
törvény, de számos eleme csak márci-
usban illetve júniusban lépett hatályba. 
Az biztos, hogy nagyot léptünk előre, 
és ezt nem a politikus és nem az állam-
titkár, hanem a vadász ember mondatja 
velem. Nagyon sok olyan újítás van a 
törvényben, ami visszanyúl azokhoz 
a vad és a természet tiszteletére építő 
hagyományokra, ami elengedhetetlenül 
fontos a vadgazdálkodási ágazatban.”
A házigazda VADEX Zrt. vezérigaz-
gatója, Majoros Gábor számára ez 
a fesztivál a mérce, ahol kötetlen 
formában, egy gasztronómiai 
fesztivál keretében mutathatják 
be erdészek és vadászok, hogy a 
különböző prémiumtermékekből 
milyen fantasztikus ételek készít-
hetők el: „Nagyon fontos számunkra, 
hogy hivatásunkat bemutathassuk. 
Ezt a területet mindig valamiféle 
misztikum övezte, a vadászatnak 
kultikus hagyományai vannak. Ez 
a vadgasztronómiai fesztivál kiváló 
alakalom arra, hogy a látogatókhoz, 
a vendégekhez közelebb hozzuk az 
erdészek és a vadászok mindennapjait, 
akár a hasukon keresztül is. Egy ilyen 
találkozón azért a szakmáról is szó 
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esik. A jelenlegi helyzetben fontos a 
vadászterületek újraosztása illetve 
az új vadászati törvény alapján a va-
dászterületek határainak korrekciója. 
Ezeknek a kitűzése, rögzítése jelenleg a 
legfontosabb feladat.”

A fesztiválon felavatták azt a kopja-
fát, ami azoknak az erdészeknek és 
vadászoknak az emlékét őrzi, akik 

a legtöbbet tették a magyar erdő- 
és vadgazdálkodás nemzetközi 
elismertetéséért. 
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• SZOLGÁLTATÁSI 
KOORDINÁTOR  

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• LAKATOS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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14Bővebb 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

Jelentkezzen OKJ-n kívüli tanfolyamainkra:
• Munkavédelmi képviselő
• Munkahelyi elsősegélynyújtó
• Veszélyes anyagok kezelése
• Teherkötöző
• Kazános 5 évenkénti továbbképzés
• Gépkezelő hatósági vizsga
• Tűzvédelmi szakvizsgák.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:

• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 

• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:

• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Előny:
• vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
• Kereseti lehetőség próbaidő után gépkezelői vizsgával (túlóra nélkül) 

legalább bruttó 170.000 Ft/ hó
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó 
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Szerződéses járat számos településről

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

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

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:

• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat

• NC  marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:

• min.  8 ált. végzettség 
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat 
• egészségügyi alkalmasság 
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
• Kereseti lehetőség (túlóra nélkül) legalább bruttó 150.000 Ft/ hó
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó 
• Gépkezelői jutalom
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari 

vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Szerződéses járat számos településről

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

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

Kabáthoz a gombot
lászló-takács krisztina

Gépészből is hiány van az álláspiacon
Kulcsár Szilvia, a Szé-
kesfehérvári Szakképzési 
Centrum főigazgatója

A gyakorlati képzés lehetőségeinek bővíté-
se és a hiányszakmák egyre szélesedő köre 
változtatásokat követelt a szakmai képzések-
ben. Annak jártunk utána, hogy az új képzési 
struktúra, vagyis a duális képzés bevezetése 
illetve a szakmát adó középfokú intézmények 
Szakképzési Centrumhoz való csatolása milyen 
eredményeket mutat Székesfehérváron és 
környékén.

Intelligens programozás és 
távközlés

„Az előző 
pénzügyi év-
ben nagyon 
sok fejlesztést 
tudtunk meg-
valósítani, az 
ehhez szük-
séges anyagi 
keretből 
maradt a tan-
évkezdésre 
is.” – tudtuk 

meg Kulcsár Szilviától, a Székes-
fehérvári Szakképzési Centrum 
főigazgatójától. 
Felújították a Váci teljes kazán-
házát, elkezdték a Széchenyi 
tornatermének tetőszigetelését, 
sportpályákat adtak át, az I. 
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Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Szeptemberben induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Targoncavezető • Földmunkagép kezelő 
• Emelőgépkezelő • Hegesztő • Emelőgép-ügyintéző 

• Munkavédelmi technikus • Tűzvédelmi előadó
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
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István városképromboló tűzfalát 
is fehérre festették, és hamarosan 
megújul az iskola épületének 
utca- frontja. A Hunyadi hom-
lokzatáról sem omlik már sokáig 
a vakolat, annak is elkezdik a 
közeljövőben a felújítási munká-
latait. 
„Abban reménykedünk, hogy a 
felújítások mellett olyan fejleszté-
seket tudunk megvalósítani, me-
lyek jobb tanulási körülményeket 
teremtenek a diákoknak, és vonzó 
lehet számukra az adott intézmény. 
Felmértük a szakképzéshez szükséges 
feltételek fejlesztési lehetőségeit. Az 
Árpádban például egy olyan labort 
fogunk kialakítani, ami az intelligens 
épületek programozásának oktatá-
sához teremti meg a feltételeket. Ezt 
saját forrásból és a várostól kapott 
támogatásból kezdtük el megvalósíta-
ni.” – mondta a főigazgató. 
Hasonló fejlesztés várható a 
Hunyadiban, ahol a távközlés – a 
városban új ágazatként – került 
be az oktatásba, és mivel hiány-
területről beszélünk, kiemelt 
jelentőségű a középfokú szakmai 
képzésben. „A telekommunikáció 
nagyon gyorsan fejlődő ágazat, mi-
közben a térségben nem volt szakem-
berképzés. A most induló oktatásnak 
nagyon megörült a Magyar Telekom, 
valószínűleg partnerek leszünk, ami 
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Mi a különbség 
a szakközépiskola és 

a szakgimnázium között?

A szakközépiskolában öt évig 
tanulnak a diákok, ebből három év 
alatt szakmát szereznek, megkapják 
a végzettséget, majd két év alatt 
érettségi bizonyítványt is kaphat-
nak. A szakgimnáziumban négy éven 
keresztül tanulnak szakmát, miközben 
az érettségire is felkészülnek. Az 
érettségivel egy időben kapnak egy 
OKJ-s végzettséget is, és ha úgy 
döntenek, ötödik évre maradhatnak 
technikusi képzésen.

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

Édes élet
Egy magyar sikersztori Székesfehérvárról

Az Erasmus fiatal vállalkozók programot az Európai Parlament kezdeményezésére az Európai 
Bizottság indította 2009-ben. A tagállamközi csereprogram célja, hogy az új kisvállalkozás  
indítását és fejlesztését tervezőknek lehetőségük  nyíljon legalább egy és legfeljebb hat 
hónapig  olyan tapasztalt vállalkozóktól tanulni, akik más országokban kisvállalkozást  
működtetnek. A részvétel növeli a szakismereteket, és lehetővé teszi a tudás vállalkozók közötti, 
határokon átnyúló átadását.

A kezdetek…
Ebben a programban vett részt 2015-ben a székesfehérvári Szántó Alexander Gábor, a 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség mentorálásával. Az eltökélt fiatalember 
célja egy kiemelkedő minőségű, prémium termékeket gyártó és forgalmazó édesipari  
vállalkozás létrehozása volt. Ennek érdekében Gábor hazai piackutatásba kezdett, amely  
alapján megszületett végleges üzleti koncepciója. Az üzleti terv olyannyira meggyőzőre  
sikeredett, hogy az Európai Bizottság is támogatásra érdemesnek találta. Így jutott el a  
magyar fiú az olaszországi Matera városába, az édesipari TECNOBLEND vállalathoz. A vállalat vezetője, Nicoletti Raffaele több mint 20 éves vállalatvezetési  
tapasztalattal az operatív tervezés és az innovatív termékfejlesztés terén segítette a magyar fiatalember munkáját. 

„Akarom, mert macaron!”
Gábor hazatérése után nemsokkal megalapította vállalkozását MACARASSY Kft. néven. A vállalkozás azzal a céllal jött létre, hogy elkészítse a tökéletes 
macaront. A macaronok készítése során a legkiválóbb minőségű alapanyagokat használják fel. Minden egyes darabot kézzel készítenek, a nagyüzemi gyártási 
folyamatokat mellőzve. Üzemük Székesfehérváron a Seregélyesi út 113. szám alatt található meg. A kitartó munkának és a folyamatos fejlődésnek köszön-
hetően 2016-ban a MACARASSY Kft. már Magyarország egész területére gyártja és szállítja a színpompás süteményeket, emellett vendéglátóipari helyekre és  
rendezvényekre is szállítanak. Gábor tervei szerint a következő évben tovább bővítik a termékpalettát és célba veszik a környező külföldi piacokat is. „A siker sok 
mindentől függ, és minden nap minden percében meg kell dolgozni azért, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek és a mi munkánk eredményes legyen. Hinnünk 
kell saját magunkban és a kitűzött céljainkban, mert ha mi nem hiszünk benne, akkor mások sem fognak.” 

Az Erasmus fiatal vállalkozók programra folyamatosan lehet jelentkezni a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél. Ha kérdése merülne fel a  
programmal kapcsolatban, keresse bátran a hazai kapcsolattartót, Bonda Ágnest, az agnes.bonda@kdriu.hu email címen.

Európai Uniós kezdeményezés

Szántó Alexander Gábor – a Macarassy Kft. tulajdonosa

azt jelenti, hogy tudják majd fogadni 
a tanulóinkat.” – fejtette ki Kulcsár 
Szilvia.

Cégek a képzésben

A városban és a környéken több 
területen is nagy a szakember-
hiány, így egyre több cég keresi 
meg együttműködési szándékkal 
a tizenegy szakgimnáziumot ko-
ordináló Szakképzési Centrumot. 
„Az előző években nekünk illetve a 
kamarának kellett keresni a cégeket, 
most viszont fordítva van. Sőt, egyre 
inkább az a jellemző, hogy a záróvizs-
gák idején keresik meg az iskolákat, 
és ha valakinek jól sikerül a szakmai 
vizsgája, akár munkát is ajánlanak 
neki. Ugyanakkor a tanulószerződé-
sek tekintetében még van közös fela-
datunk, jó lenne, ha tudnánk növelni 
a számukat.” – mondja a Szakkép-
zési Centrum vezetője. 
Vannak kiemelt ágazatok, aho-
vá nagy erőkkel keresik a már 
végzett diákokat, ilyen például az 
informatika, a gépészet, a fém-
megmunkálás, a mechatronika, és 
újabban a vendéglátó végzettségű-
ek is válogathatnak az állásaján-
latok közül. Bár a bérek tekin-
tetében is jelentős változásokra 
van szükség ahhoz, hogy itthon 
maradjon a jól képzett munkaerő, 
Kulcsár Szilvia szerint ma már 
nem ez az egyetlen befolyásoló 
tényező. A főigazgató úgy látja, 
egyre inkább fontossá válnak a 
béren kívüli juttatások és a mun-

kakörülmények is: „Vannak már jó 
példák a városban, a Köfém például 
kifejezetten családbarát juttatásokat 
ad.” 

Ugyanez 
a cég – új 
nevén Arco-
nic-Köfém 
Kft. – évek 
óta részt 
vesz mind a 
szakképzés-
ben, mind 
az egyetemi 
oktatás 
gyakorlati 

képzésében. „Ennek oka egyrészt 
az általános munkaerőhiányban van, 
de ami ennél is fontosabb, hogy az 
egyetemekről kikerülő diplomások-
nak szinte semmilyen gyakorlati 
ismeretük nincs. A duális képzés 
megjelenésével ez a probléma meg-
szűnhet. Ennek adunk mi is teret.” 
– magyarázza Horváth Tamás, az 
Arconic-Köfém Kft. vezérigazga-
tó-helyettese. 
A gyakorlat egyben kiválasztá-
si folyamatot is jelent a cégek 
számára, a diákok pedig meg-
ismerhetik a vállalati kultúrát 
és a végzettségüknek megfelelő 
gyakorlati tudnivalókat. A Köfém-
ben találnak gyakorlati helyet az 
Óbudai Egyetem Alba Regia ka-
ráról érkező hallgatók, de jönnek 
a Corvinusról, a Pannon Egye-
temről és a Kodolányi Főiskoláról 
is. Ők főként gépészmérnökök, 
villamosmérnökök, műszaki 

informatikusok és különböző 
pénzügyi területeken tanuló diá-
kok. A középfokú duális képzés-
ben is részt vesz a cég, jelenleg 
három üzletágban tanulhatnak itt 
középiskolás diákok, és speciális 
szakkört indítottak alumíniu-
mipai technológiák témakörben. 
„Bízunk benne, hogy a szakkör részt-
vevői később hozzánk csatlakoznak 
majd. A középfokú képzést a jövőben 
fejleszteni is szeretnék.” – tudtuk 
meg Horváth Tamástól.

A pályaválasztástól a vál-
lalkozásindításig

A Fehérváron működő tizenegy 
intézményben összesen több mint 
száztíz szakmát taníthatnának, 
ennél valamivel kevesebb szak 
indult az idén, és az sem riasztot-
ta el a jelentkezőket, hogy számos 
szakot szakgimnáziumi oktatás-
ban lehet szeptembertől tanulni. 
A most szakközépiskolává vált 
szakiskolákba eddig is alacsony 
volt a jelentkezők létszáma, ma 
is ez a jellemző. „Valami miatt nem 
szeretnek szakközépiskolába jelent-
kezni a tanulók, de ennek oka az is, 
hogy demográfiai hullámvölgyben 
vagyunk. Így a korábban nagyobb 
létszámra tervezett szakképzési 
rendszert nehéz feltölteni.” – véli a 
Szakképzési Centrum igazgatója. 
Tény, hogy Fejér megyében is 
számos hiányszakma van. A húsz 
leginkább keresett szakirányon 
tanuló diákokat ösztöndíjrend-

szerrel ösztönzik: akik már részt 
vesznek az oktatásban, azokat 
a jobb tanulmányi eredmény 
elérésére, akik még nem, azokat 
pedig a szakma választására. 
Ezek a szakmák – mint például 
a festő, mázoló, villanyszerelő, 
asztalos, dísznövénykertész 
– megkívánják a vállalkozást. 
Kérdés az, hogy mennyire felké-
szültek a vállalkozásindításra a 
frissen végzett diákok. „Ez egy 
új program nálunk, ami hamarosan 
elindul. A vállalkozás ugyanis külön 
szemléletmódot igényel a tanulók 
részéről, de célunk, hogy támogatást 
adjunk a pályaorientációtól kezdve a 
képzésen át a vállalkozássá válásig, 
sőt az élethosszig tartó tanulásban 
is segítséget szeretnénk nyújtani.” 
– részletezte a terveket Kulcsár 
Szilvia.

Horváth Tamás, az 
Arconic-Köfém Kft. vezér-
igazgató-helyettese
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Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707

telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!

Társasházkezelés?
SZÉPHŐ Zrt.

ÖRVÉNYES és

TLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,

ENDEZETT HÁZ,

EGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,

LAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,

ZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,

ATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,

RAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,

ÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,

ÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,

MELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,

AVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,

GÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,

EKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,

RTÉKKÖZPONTÚSÁG,

ÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

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

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

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

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

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

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

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Díszmadárfüttytől volt hangos a VOKE A magyar népdal napja

A sárga-kék arák mindenkit elkápráztattak A magyar népdal napját két éve rendezték meg először Martonvásáron

samu miklós kurucz tünde

Pompás tollazatokban gyönyörködhettek a 
látogatók a XXII. Díszmadár-kiállításon, mely 
vasárnapig várta az érdeklődőket. A kétnapos 
program látogatói csivitelő, rikkantásoktól 
hangos teremben ismerhették meg, hányféle 
elbűvölő, színes madarat lehet otthon nevelni.

A Díszmadárbarátok Székesfehér-
vári Egyesülete az idei évben is az 
ezerarcú természet egy darabkáját 
varázsolta a Vörösmarty Mihály 
Művelődési Házba. A nagytestű 
és még nagyobb hangú arák, a be-
szédkészségükről méltán elhíresült 

Idén Székesfehérvár is csatlakozik A magyar 
népdal napja elnevezésű rendezvényhez: 
vasárnap délután öt órától a szervezők minden 
népdal- és népzenekedvelőt várnak a Városház 
térre!

Bárki együtt énekelhet vagy ze-
nélhet a háromszáz Fejér megyei 
gyermekkel, köztük az adventkor 
fellépő gyermekkórussal, akik egy 
mezőföldi és egy moldvai dalcsok-
rot adnak elő. A rendezvény fontos 
célja ugyanis, hogy a magyar nép-
dal ünneplése mellett a fiatalokat, 
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főként az iskolásokat megszólítsa: 
a tervek szerint tizenhat megyei 
iskola diákjai vesznek részt az 
eseményen.
A fiatalok felkészítését az iskolák 
pedagógusai segítik, a zenei alapo-
kat a Csík zenekar valamint Cserta 
Balázs és barátai készítették. A 
gyermekek Martonvásárról, a 
magyar népdal napjának központi 
rendezvényéről érkeznek Fehérvár-
ra. A rendezvényhez bárki csatla-
kozhat, és nem csupán nézőként, 
hanem énekkel, vagy akár hangsze-
rekkel is.

amazonok és jákók mellett a leg-
nagyobb népszerűségnek örvendő 
hullámos papagájok töltötték meg 
a pompásan feldíszített kalitkákat. 
Mellettük ausztrál szépségek, a 
Gould-amanidák számos színmu-
tációja is jelentős szerepet kapott a 
kétnapos rendezvényen.
A szervezők természetesen nem 
feledkeztek meg ezúttal sem a már 
közel négyszáz különféle színvál-
tozatban tenyésztett kanárikról. 
A dísznövény-bemutató és -vásár 
közepette a gyermekek rajzverse-
nyen mutathatták be tehetségüket 
értékes nyereményekért. 



23közéleti hetilap FehérVárKözélet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

Látogatás Székesfehérvár tiszteletbeli polgáránálVarkocsra emlékeztek

Tisztelgés a hősök előtt

Szendi József volt székesfehérvári kanonok, nyugalmazott veszprémi érsek kilencvenöt éve 
született Székesfehérváron

Varkocs György várkapitány 1543. szeptember 2-án halt hősi halált, miután a török ostrom 
során seregével Fehérvár kapuin kívül rekedt. A kapitányra és katonáira zenés műsorral és virá-
gokkal emlékeztek.                                                                                                                                            K.T.

A Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred Tábori Pótezredének a II. világháborúban, 
a Gac-oldalban elesett katonái előtt tisztelegtek szeptember 7-én a Gyergyó-emlékparkban. 
A fehérvári hősökre 1990-ig nem volt szabad emlékezni.                                                                     G.P.

Bácskai GerGely

A Székesfehérváron kilencvenöt évvel ezelőtt 
született Szendi József nyugalmazott veszprémi 
érsek a közgyűlés döntése alapján augusztus 
huszadikától városunk tiszteletbeli polgára.

Érsek úr egészségi állapota miatt 
Szent István napján nem tudott 
részt venni az ünnepi közgyűlésen. 
Szeptember 2-án, pénteken azon-
ban a veszprémi papi otthonban 
felkereste a nyugalmazott érseket 
Spányi Antal megyés püspök, 
Cser-Palkovics András polgár-
mester, Róth Péter alpolgármester 
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valamint Veszprém jelenlegi érseke, 
Márfi Gyula.
Szendi József érsek úr a látogatás 
során büszkén idézte fel fehérvári 
gyökereit, hosszasan emléke-
zett vissza városunkban végzett 
szolgálatára. „Ilyenek vagyunk mi, 
fehérváriak!” – hangzott el több-
ször a beszélgetés folyamán. Érsek 
úr a mai napig figyelemmel kíséri 
szülővárosa történéseit, ma is élnek 
családtagjai Székesfehérváron. A 
baráti hangulatú beszélgetésen 
Cser-Palkovics András polgár-
mester átadta a városi kitüntetést 
tanúsító oklevelet.
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Parádé minden mennyiségben
Programok szeptember 9-től 18-ig

koVács szilVia

Szeptember 9.
Fehérvár Feszt
Szeptember 9-10. 8-as műhely
Idén sem maradunk Fehérvár Feszt 
nélkül. Várják mindazon zenekarok 
jelentkezését, akik székesfehérvári-
ak vagy székesfehérvári kötődésűek. 

Látogatható kiállítások

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

A kulturális örökség napjai és 
II. Fejér megyei értéknap

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

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

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

Molycsapdák fogási adatai 2016.09.06-án: 
Barackmoly: 6 db
Szilvamoly: 26 db
Keleti gyümölcsmoly: 10 db
Almamoly: 6 db

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

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

Szeptember 10.
Fehérvári Lecsófőző Vigasság 
7.30 Dózsa György út., Zichy liget, 
Móri út
Hagyományos, gombás, babos, francia, 
tarhonyás, tojásos, netán paleo? A szé-
kesfehérvári lecsófőző hétvégén több 
száz bográcsban megszámlálhatatlan 
variációban rotyog a híres magyar étel.

Székesfehérvári makettshow
Szeptember 10-11. 9 óra Szent 
István Művelődési Ház
A székesfehérvári és környékbeli 
makettezők ismét megrendezik a 
Székesfehérvári makettshow-t. 

Szeptember 11.
Szegény Tóbiás
11 óra Igéző
A Szabad Színház interaktív bábelőadása

A magyar dal napja 
17 óra A Szabadművelődés Háza
Színpadra lép a Tű, a MissMister’s, 
Gyánó Huba, a Passz, a Hungari-
kum és az AkusztikArt. A belépés 
díjtalan.

A magyar népdal napja
17 óra Városház tér
A résztvevők együtt énekelhet-
nek vagy zenélhetnek háromszáz 
Fejér megyei gyermekkel, akik 
egy mezőföldi és egy moldvai 
dalcsokrot adnak elő. Tizenhat 
iskola diákjai vesznek részt az 
eseményen.

Liszkay Teréz: Vak Béla király 
19 óra Igéző
A Szabad Színház előadása, ősbe-
mutató.

HerendDesign
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Tamás Ákos iparművész kiállítása. Látogatha-
tó: szeptember 12-ig. 

LUNA 
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épület
Iski Kocsis Tibor képzőművész kiállítása. 
Látogatható: szeptember 18-ig.

Az Alföld vonzásában 
Csók István Képtár
Válogatás az alföldi festészet alkotásaiból. 
Látogatható: szeptember 18-ig.

Ujváry Lajos-emlékkiállítás 
Öreghegyi Közösségi Ház
A Munkácsy-díjas festőművész emlékkiállítása 
Öreghegyen. A tárlat október 2-ig látogatható.

Takács Imre 90 
A Szabadművelődés Háza
Emlékkiállítás a költő születésének 90. évfor-
dulóján. A tárlat október 2-ig látogatható.

Kiállítás a képtár múzeumpedagógiai foglalko-
zásain készült alkotásokból
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető: október 30-ig.

Változatok véletlenre 
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Végh Júlia festőművész kiállítása. Megtekint-
hető: november 13-ig.

Kincsek és titkok 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 
Fő utca 6. (Rendház, Díszterem) 
A tárlat január 15-ig látogatható.
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A Barátság mozi műsora

Sportprogramok

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

Nemzetközi légiparádé Börgöndön

Ismét nagyszabású rendezvény helyszíne lesz a börgöndi repülőtér. Idén ünnepeljük Székesfehérvár 
repüléstörténetének századik évfordulóját. E jeles esemény kapcsán várják a repülés iránt érdeklődőket 
szeptember 11-én. Egész napos családi kikapcsolódás, színpadi és gyerekprogramok, hagyományőrzők 
bemutatója és sok más érdekesség színesíti a napot. 10 órakor repüléstörténeti emlékmű felavatására 
kerül sor. Ezt követően a nap első légi bemutatójaként ejtőernyős deszantugrást hajtanak végre Mi-8-as 
helikopterből. A légiparádét 10 óra 30 perckor Vargha Tamás miniszterhelyettes és Cser-Palkovics And-
rás polgármester nyitja meg. A folytatásban helikopterbemutató következik, majd oldtimer vitorlázógé-
pek valamint Po-2, Kánya és Gerle viszi el az érdeklődőket egy időutazásra.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. szeptember 10-től szeptember 16-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
2016. 9. 10. 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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Fehérvári 
Gábor Alfréd (Freddie)

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Bobory Zoltán

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Hirt Károly
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Görög István

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Gyimesi	csángók	

Patakországból
15:10 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Koronázási 

Szertartásjáték	
17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:30	 Schirilla	György,	az	

ifjabb pesti rozmár 
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Gógl Árpád

18:30 A Fehérvár TV 

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed
19:50	 Miami	Vice	(12)	
20:50 Az emberke tragédiája – a 

Verstábor	gálaműsora
21:40	 Bringa	fieszta	2016
22:00 Jó estét, Fehérvár! – 

ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 11. VASárnAp

00:00 Képes hírek
07:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
07:20 Képes hírek
10:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Gógl Árpád

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Bobory Zoltán

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Hirt Károly
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 Alba Fehérvár KC 

– Vistal Gdynia 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:00	 „Táncra,	magyar!”	
– Határon túli 
táncegyüttesek	
gálaműsora

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Vajda Mariann

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

sorozat (12)
20:50 Koronázási 

Szertartásjáték	
22:00 A hét hírei 
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 9. 12. 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 Üzleti negyed – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Vajda Mariann

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

Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy Balázs

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Aqvital FC Csákvár 

–	Szolnok	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

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

2016. 9.13. 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! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Heiter	
Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy Balázs

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

Lajos. Vendég: 
Nagy Györgyné

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Igazságszolgáltatás az 

Alaptörvény tükrében 1-2.

22:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:00 Képes hírek

2016. 9. 14. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Nagy Györgyné

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

Lajos. Vendég: 
Bérces	Viktor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés
20:20	 Aranybulla	

Művészeti	Napok
20:50	 Rossini:	Stabat	Mater
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 

Híradó ismétlése

2016. 9. 15. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Bérces	Viktor

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

László	Gergő.	Vendég:	
Bhandari Narayan Prasad

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Országos 

Vadgasztronómiai 
Fesztivál	–	2016

20:50	 In	memoriam	1956	–	a	
Verstábor	gálaműsora

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 9. 16. pénTeK

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 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Bialkó	
László	Gergő.	Vendég:	
Bhandari Narayan Prasad

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

Szilvia.	Vendég:	
Szűcs-Molnár	Diána	
és	Szabó	Petra

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Velencei-tavi	

Ütősfesztivál	2016	
20:50	 Hőlégballon-

karnevál	2016
21:20 Az emberke tragédiája – a 

Verstábor	gálaműsora
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Köztér – ismétlés 
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 11. 13:35 Alba Fehérvár KC–Vistal Gdynia kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

VERSENYTÁNC

www.laguna.tanc-sport.hu

A Laguna Táncklub szeptemberben 
induló kezdő csoportjai:
Gyermek: 7-11 éves korosztály
Ifjúsági:   12 éves kortól
Lány  latin-formáció: 9 éves kortól

Beiratkozás:
2016. szeptember 9. és 14.
16.00-19.00 óráig
MÁV Műv. Ház (Szfvár, Kaszap u. 6.)

Tesi órák kiváltása igazolással!
(Felnőtt tánciskola októbertől!)

Információ: 06 20 427 8386

Szeptember 13.
Négykezes Kedd
10.30 Hetedhét Játékmúzeum 
Az érdeklődők ezúttal a keresztsze-
mes hímzés fortélyait sajátíthatják 
el Silye Sándorné és Richterné 
Márai Teri vezetésével. 

Bibliai szabadegyetem
18 óra Művészetek Háza, Lila terem
Az előadók főiskolai és egyetemi 
tanárok, akik széles körű teológiai, 
filozófiai és pasztorál-pszichológiai 
gyakorlattal rendelkeznek. Az elő- 
adás témája: Példabeszédek könyve

Böjte Csaba első alkalommal a szé-
kesfehérvári Nyitott Akadémián.

Szeptember 17.
Felvidéki magyar est
17 óra Feketehegy-Szárazréti Kö-
zösségi Központ (Farkasvermi út 2.) 
Zenés-táncos rendezvény. Fellépők: 
Dóka Zsuzsa és Szabó László nóta-
énekesek, a Kikerics nyékvárkonyi 
néptánccsoport, a nagymegyeri 
Kismegyer néptánccsoport és Nagy 
Mónika nótaénekes. 

Szeptember 18.
Herbarius túra Pátkára
9 óra Pátkai elágazásnál lévő ben-
zinkút 
A résztvevők ezúttal Pátkára men-
nek és őszi bogyókat, terméseket 
gyűjtenek Lencsés Rita szakértő 
vezetésével.

Királyos mesék
11 óra Igéző
A Holdfű színház előadása.

Böjte Csaba – Veszteségből nyere-
ség, vereségből győzelem
19 óra Fejér Megyei Művelődési 
Központ

Florence – A tökéletlen hang
szeptember 9. 18 óra, szeptember 10. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai-angol vígjáték.

Palackposta
Szeptember 9. 20 óra
Magyarul beszélő dán-német-svéd krimi-dráma.

A kis kedvencek titkos élete
Szeptember 10. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.

Mondd ki, hogy uborka!
Szeptember 10. 18 óra, szeptember 12., 13. 20 óra
Feliratos francia-belga vígjáték.

Emlékezz!
Szeptember 12. 18 óra
Feliratos kanadai-német thriller.

Tenisz
Men’s Futures Nemzetközi Tenisztorna
Szeptember 8-17. Bregyó közi Sportcentrum 

Kézilabda
Alba-MÁV Előre - Csurgói KK 
Szeptember 10. 17 óra VOK Sportcsarnok 
NB I/B férfi kézilabda-mérkőzés

Alba Fehérvár KC – Vistal Gdynia
Szeptember 10. 18 óra Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda EHF-Kupa mérkőzés

Jégkorong
Fehérvári Titánok – Dunarea Galați 
Szeptember 12. 18.30 Ifjabb Ocskay Gábor Jég-
csarnok (MOL Liga)

Fehérvár AV 19 – Olimpija Ljubljana
Szeptember 18. 17.30 Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnok (EBEL)
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Újra szeptember van, az iskolákba becsöngettek, ez adta múlt heti rejtvényünk aktua-
litásait is. Első kérdésünkre annak a fehérvári intézménynek a neve volt a válasz, amit 
a magyar nőnevelés egyik úttörője, a nők művelődési egyenjogúságának legnevesebb 
magyar képviselőjéről neveztek el: Teleki Blanka Gimnázium.
Második feladványunk megfejtése szintén egy kimagasló teljesítményű nő neve, aki 
rendkívül sokat tett Magyarországon a kisgyermekek neveléséért, és akiről Székesfe-
hérváron óvodát neveztek el: Brunszvik Teréz.
A harmincas évek kulturális és oktatási életének egyik legmeghatározóbb politikusa 
volt a fehérvári Hóman Bálint. Az ő minisztersége idején nyitották meg városunk egyik 
legrégibb általános iskoláját, amely a mai napig ott áll a valamikori vásártéren, és ad 

tanulási lehetőséget gyermekek százainak. A harmadik megfejtés az iskola nevét takar-
ta: Széna Téri Általános Iskola.
Mostani keresztrejtvényünk a lecsófesztiválhoz kapcsolódik. Az első megfejtésünk 
arra keresi a választ, hogy milyen eredetű étel a lecsó. A második megoldásból kiderül, 
hogyan ismerte meg a huszadik század második felében a lecsó szót egész Európa. 
Ezt a „magyaros zöldségragut” készíthetik például babosan, tejfölösen, kolbászosan 
vagy rizsesen, a harmadik rejtvény azonban az eredeti alapreceptet rejti. Bár a lecsó 
a magyar gasztronómia egyik alappillére a pörkölt és a gulyás mellett, más nemzetek 
konyháiban is megtalálható. A negyedik feladványban arra kérdezünk rá, hogy hívják 
a francia és az olasz változatát. 
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Az ország legjobb vízi rendőrei jókedvűen kezdtek neki a feladatoknak

A házigazda Fejér megyei csapat is sikeresen oldotta meg a feladatot, újraélesztették és partra 
segítették a bajba jutott horgászt

noVák rita

Az ország legügyesebb vízi rendőrei gyűltek 
össze a Velencei-tónál. A 15. szakmai verseny-
nek Agárd adott otthont. A rendőrök kenuval és 
motorcsónakkal ügyességi pályát teljesítettek, 
és a valódi munkájukhoz hasonlóan bajba jutott 
embereken is segítettek.

Vörös Ferenc rendőr ezredes, a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
rendészeti főkapitány-helyettese 
azt mondta, a mindennapi felada-
tokhoz hasonló programot dolgoz-

Egy halott és két vízbe esett kenus 
Vízi rendőrök versenye a Velencei-tavon

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. szeptember 10-től szeptember 16-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 9. 10. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Pom-
pom meséi.

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A Fehérvári Lecsófőző 
Vigasság helyszínéről 
a Panorama Stúdióból 
indul az élő műsor

 Horváth-Winter Diával
 Műsorajánló, 

kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

09:10 Beszélgetések a 
Fehérvári Lecsófőző 
Vigasság résztevőivel.

11:10 Konyhaműsor 
receptekkel. Vendég: 
Kurucz Tünde.

12:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa, a helyszín 
továbbra is a Fehérvári 
Lecsófőző Vigasság

12:30 Tíz szabály Arnold 
Schwarzeneggertől. 
Vendég: Galántai Gergely

14:10 Lecsó Antal Vali módra. 
 Mit kenjünk a kenyérre? 

Vendég: Antal Vali
15:40 Csajos óra. Vendég: 

Fodor Réka
16:10 Boldogító szokásaink 

– Élezd meg a fűrészt! 
Vendég: Garai Orsolya.

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 9. 11. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A Nemzetközi Légiparádé 
helyszínéről, Börgöndről, 
a Panorama Stúdióból 
indul az élő műsor 
Sasvári Csillával.

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

09:10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

11:10 Beszélgetések a 
Nemzetközi Légiparádé 
résztvevőivel

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

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

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus.

17:10 Moziműsor Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 12. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Jótékonyság origamival. 
Vendég: Horváth Hella

 A stressz hatása. 
Vendég: Dr. Guseo 
András ideggyógyász

21:00 Hangoskönyv: 
Csukás István: Mirr-
Murr kalandjai

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 13. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

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

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 

Schéda Zoltán.
 Benne: horoszkóp, 

kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

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

10:10 Műsorvezető:Németh 
Gábor.

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt.

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Gyógyuljunk 

gyógyfüvekkel! 
Vendég: Molnár Imola 
természetgyógyász

 Iskolakezdés és -váltás 
közbeni konfliktusok. 
Vendég: Pap Csilla coach

21:00 Hangoskönyv: 
Csukás István: Mirr-
Murr kalandjai

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

2016. 9. 14. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

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

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Milyen készségeket 

fejleszt a zeneóvoda? 
Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna        
mozgásterapeuta és 

 Salamon Bea.
 A Húsvét-szigetek 

és a Föld ökológiai 
párhuzama – vendég: 
Szászi József tanár

21:00 Hangoskönyv: 
Csukás István: Mirr-
Murr kalandjai

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 9. 15. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból

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

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

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

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 Utazás Lettországba, 

Litvániába. Vendég: 
Igari Antal. 

 A divatról. Vendég: 
Schéda Zoltán 

21:00 Hangoskönyv: 
Csukás István: Mirr-
Murr kalandjai

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 9. 16. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

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

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

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

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihály Gyula 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

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

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 ThetaHealing. Vendég: 
Ruff Nikoletta

 A lótusz szimbolikája. 
Vendég: Grúsz Róbert

21:00 Hangoskönyv: 
Csukás István - Mirr-
Murr kalandjai

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

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

tak ki a tizenhat csapat számára: 
„Igyekeztünk úgy összeállítani a 
feladatokat, hogy a valódi munkájukat 
jól lefedje. Nagyon fontos, hogy lássák 
a munkatársaink, az ország más részé-
ben a profi szakemberek hol tartanak, 
hozzájuk képest miben kell, hogy 
javuljanak. Jól szolgálja ez a verseny a 
felkészülést!” 
A feltételezett szituáció szerint egy 
a csónakjában rosszul lett hor-
gász miatt siettek a vízi rendőrök 
a Velencei-tóba, de közben két 
vízbe esett férfivel is találkoztak. 

A súlyosabb beteghez mennek 
elsőként, vagy a hajóba segítik az 
úszókat? A versenyzőknek a tech-
nikai megoldások mellett ilyen és 
ehhez hasonló szakmai kérdéseket 
is mérlegelniük kellett. 
Benkovics László rendőr főtörzs- 
zászlós, a Gárdonyi Rendőrkapi-
tányság vízi körzeti megbízottja 
elmondta, hogy pontlevonás egyik 
megoldásért sem járt: „A két ember 
élete közvetlen veszélyben volt, tehát 
első rendű az ő kimentésük – ez az 
egyik szempont. A másik szempont 
viszont, ami nem annyira szakmai, 
viszont sokkal életszerűbb, hogy 
sokkal könnyebb őket először letudni, 

gyorsan kikapkodni a vízből, mert 
hogyha odamennek és megkezdik az 
újraélesztést a horgásznál, azt nem 
tudják abbahagyni.” 
A Dunai Vízi Rendészet csapata 
nem volt elégedett a versenyen 
nyújtott teljesítményével. Tóth 
Csaba kapitány azt mondta, nehéz 
verseny volt, nem ismerték a hajót, 
és a hullámzó vízhez sincsenek hoz-
zászokva. A törzszászlós több ilyen 
versenyen is részt vett már, mint fo-
galmazott azért, mert ilyenkor sokat 
tud a társaitól tanulni, és a hivatás 
számára mindennél előrébb való: 
„Nagyon jó érzés, amikor az ember 
valakit kivesz a vízből és megmenti.” 
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A szurkolók sosem felejtik kis Csicsót...

Christopher Owens (44) védő létére ponterős, kedvenc lehet Fehérváron

Meleg volt a csarnokban, de ez a Sofronékat buzdító szurkolókat a legkevésbé sem zavarta

Visszahódították a kupát
tóth dániel

Három év után ismét a Fehérvár AV19 nyerte 
az Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornát. Benoit 
Laporte együttese mindkét mérkőzését 
magabiztosan nyerte, de a francia-kanadai 
vezetőedző szerint még nem állt össze teljesen 
a csapat játéka.

Ismét eljött szeptember első 
hétvégéje, ami 2009 óta sajnos 
egybeforrt ifjabb Ocskay Gábor 
nevével. Ebben az évben rendeztek 
először emléktornát a fiatalon, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt jég-
korongozó tiszteletére. Idén immár 
nyolcadszor emlékeztek kétnapos 
tornával a magyar hokibarátok „kis 
Csicsóra”.
Sok régi ismerősbe botlott az 
ember, ha szombaton kilátogatott 
a Raktár utcába. Itt volt például 
Tokaji Viktor, a Fehérvár AV19 
csapatkapitánya, aki immár a 
MAC Budapest U16-os együttesét 
irányítja. „Toki” több, szám szerint 
hat emléktornán lépett jégre, és 
érdekes észrevétel fogalmazódott 
meg benne a múlt tapasztalatairól: 
„Ha visszagondolok az emléktornákra, 
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vagy szeles, hideg idő fogadott minket, 
vagy pedig harminc fokban melegí-
tettünk lábtenisszel a parkolóban.” – 
mondta a több mint kétszázszoros 
válogatott hátvéd. 
Ezúttal az utóbbi jött be, vagyis 
nagy meleggel indult az év kilence-
dik hónapja, amit meg is sínylett a 
csarnok jégfelülete, ennek köszön-
hetően délután a hátsó, C-pályán 
feszült egymásnak a címvédő Graz 
99ers és a torna újonca, a MAC 
Budapest. A fővárosiak ugyan két 
góllal is vezettek, az osztrákok a 
végére fordítottak, és a döntőbe 
jutottak. Vagyis csak jutottak volna 
– de erről kicsit később.
A nap másik elődöntőjét már a 
„nagy pályán” tekinthette meg 
a mintegy háromezer kilátogató 
szurkoló, akiknek legnagyobb 
örömére a Fehérvár AV19 ma-
gabiztosan, 3-1-re legyőzte a 
Comarch Cracovia gárdáját, így 
úgy tűnt, hogy megismétlődik a 
tavalyi finálé. Az éjszaka folyamán 

azonban a graziak úgy döntöttek, 
nem szeretnének döntőzni, meg-
elégednek a bronzmeccsel (amit 
később meg is nyertek a krakkói-
ak ellen), így a székesfehérváriak 

a MAC-cal meccselhettek a torna 
utolsó mérkőzésén.
Ami pont kapóra is jött Kovács 
Csaba búcsúztatását illetően, 
hiszen a korábban tizennégy évig 
a Fehérvárt erősítő támadó éppen 
a budapestiekhez szerződött a 
nyáron. „Sütit” Cser-Palkovics 
András polgármester, Ocskay Gá-
bor szakosztály-igazgató és Fekti 
István, az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégkorong-akadémia igazgatója 
köszöntötte.
A mérkőzésen azonban már nem 
volt helye udvariaskodásnak, szín-
vonalas, sok ütközéssel tarkított 
összecsapást hozott a két magyar 
topcsapat találkozása.
A fehérváriak játékára azonban 
nem volt ellenszere a MAC-nak. 
Benoit Laporte legénysége ma-
gabiztos játékkal, 2-0-ra nyerte a 
finálét, így 2013 után ismét itthon 
tartotta a trófeát, amit ebben az év-
ben Józsa László korondi kerami-
kus készített az alkalomra. 

„Nagyon boldog vagyok, hogy meg-
nyertük az emléktornát! Tudom, hogy 
ez milyen fontos a székesfehérváriak-
nak, a szurkolóknak és a csapatnak is, 
ezért is volt különösen fontos a győze-
lem.” – összegzett a vezetőedző.
A torna legjobb kapusának Heté-
nyi Zoltánt, a legjobb hátvédnek 
Ryan Ruikkat, a MAC Budapest 
játékosát választották. A csatárok 
közül a fehérvári Justin Maylant 

díjazták, míg a fiatalok közül a 
mindössze tizennyolc esztendős, az 
EBEL-csapatban idén bemutatkozó 
Szabó Bence kapott elismerést.
A fiatal tehetségnek a korábbi 
vezetőedző, Tyler Dietrich adott le-
hetőséget augusztus elején, de úgy 
tűnik, a gárda új szakvezetőjének 
bizalmát is elnyerte. Laporte ugyan 
csak a múlt héten kezdte el a közös 
munkát a csapattal, de úgy tűnik, 
jó úton halad a társaság a szezon 
kezdete felé: „Minden játékos kemé-
nyen dolgozik azon, hogy alkalmaz-
kodjon a játékfilozófiámhoz. Persze 
nehéz elsajátítani egy új játékrendszert 
tíz nap alatt, ehhez több idő kell és 
több mérkőzés. Sajnos felkészülési 
meccsünk nincs betervezve már, de a 
srácok így is igyekeznek alkalmazkod-
ni az új stratégiához” – fogalmazta 
meg eddigi tapasztalatait az 56 
éves szakember, majd elmondta, 
miben lát fejlődési lehetőséget: 
„Fizikálisan készen állunk a szezon-
ra. Ezen a héten az emberelőnyös és 
emberhátrányos játékra fektetjük a 
hangsúlyt. Úgy látom, ez lehet a kulcs 
számunkra!”
Ebből a szempontból talán szeren-
csés is, hogy a rajtig még több mint 
egy hét van hátra. Ez idő alatt talán 
minden kis részlet a helyére kerül, 
és akkor jó esélyekkel utazhat a 
Fehérvár a Klagenfurt otthonába 
szeptember 16-án.
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A győztes taktika még titok!

Deli Rita és Cser-Palkovics András az új logó előtt

A fehérvári kosarasok a tájékoztató után kolozsvári tornára utaztak

Jön a lengyel kupagyőztes

Egységesedő fehérvári arculat

kaiser tamás

somos zoltán

Elkezdődött a visszaszámlálás: szombaton jön a 
szezon első tétmeccse! Az Alba Fehérvár KC női 
kézilabdacsapata rögtön a nemzetközi porondon 
mutatkozik be.

Nem vár könnyű feladat az 
EHF-kupa első körében az Alba 
Fehérvár KC-ra. Deli Rita csapata 
a lengyel bajnoki bronzérmest és 
kupagyőztest, a Vistal Gdyniát 
fogadja szombaton 18 órától a 
Köfém Sportcsarnokban. Ráadásul 
mindezt úgy, hogy az egyik leg-  
gólerősebb játékosára nem számít-
hat az együttes. 
„Tilinger Tamara sérüléssel bajlódik, 
most még nem számíthatok a játékára, 
de bízom benne, hogy mihamarabb 
felépül! – kezdte Deli Rita. – A 
felkészülés során nagyon sok mindent 
gyakoroltunk, de nyilván nem leszünk 
még teljesen készen, folyamatosan 
formálódik a csapat. Teljes erőbedo-
bással kell játszanunk a lengyelek 
ellen, és remélem, győztesen tudunk 
lejönni majd a pályáról szombaton!”
Az EHF-kupát idén átszervezték, 
összevonták a KEK-kel, és ettől a 

Az egyaránt nemzetközi kupaszereplésre 
készülő fehérvári női kézilabda- és férfi 
kosárlabdacsapatot immár nemcsak a két klub 
elnöki tisztét betöltő Balássi Imre köti össze. A 
két teremsportág a jövőben közösen használja 
az új logót és az Alba Fehérvár nevet, hasonló 
arculattal jelennek meg a bajnokságban és a 
nemzetközi porondon. 

Egységesítés zajlik tehát, bár a két 
egyesület továbbra is különálló jogi 
és gazdasági személy. Mégis meg-
próbálják egységesen képviselni a 
várost itthon és külföldön. 
„Egy új márkát szeretnénk létrehozni, 
amire büszke lehet Székesfehérvár, 
büszkék lehetne a két klub sportolói, 
és egyben beazonosítható lesz, honnan 
is indultak a sikerek, amiket elérnek a 
csapatok. A várost, amely a sikerekhez 
a hátteret biztosítja, kellőképpen meg 
tudjuk így jeleníteni. Tervünk az Alba 
Fehérvár márka bevezetése, hogy erről 
a névről mindenkinek egyértelműen 
a fehérvári kézilabda és kosárlabda 
jusson eszébe. A két csapat itthon 
huszonnégy városban lép pályára, 
ami szintén fontos, mert távlati cél 
elmozdulni a piaci alapú szponzoráció 
felé.” – mondta Balássi Imre. 
Az utóbbi gondolathoz a város pol-
gármestere is csatlakozott, amikor 
arról beszélt, milyen jelentősége 
lehet az egységes arculatnak: „A két 
klub egymást is tudja segíteni, vala-
mint olyan új szponzorok bevonására 
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szezontól már csoportmeccseket is 
rendeznek. A januári csoportkörig 
három párharcon kell túljutnia a 
csapatnak. De ez a cél! 
„Mindenképpen szeretnénk bejutni a 
csoportkörbe! – jelentette ki Balássi 
Imre, a klub elnöke. – Változott a 
lebonyolítás, így sokkal nehezebb lesz 
majd jól szerepelni. De jól sikerül-
tek a nyári igazolásaink, erősödött 
a keret, képesnek érzem a csapatot 
arra, hogy kiharcolja a csoportkörbe 
jutást.”
Ez irányba tehát az első lépést a 
Vistal Gdynia ellen teheti meg a 
gárda. A lengyel egy nagyon jó 
csapat, de nem verhetetlen. 
„Csalóka, hogy már az első fordu-
lóban egy ilyen jó csapattal kell ját-
szanunk! – kezdett bele az ellenfél 
értékelésébe Deli Rita. – Nyolc 
válogatott játékosa van a Gdyniának. 
Nagyon gyors kézilabdát játszót csa-
pat. Magasak a belső embereik, akár 
beállósról, akár átlövőről legyen szó. 
Egy igazi irányítójuk van, egy brazil 
lány, aki remekül szervez. De fiziká-
lisan is nagyon erősek, így komoly 
ellenféllel kell játszanunk. Izzadságos 
mérkőzés lesz!”

is van lehetőség, akik mind a kézi-, 
mind a kosárlabda számára pénzügyi 
támogatást hozhatnak. Ez egyrészt 
azért fontos, mert a város teherbíró 
képessége véges. Másrészt mindkét 
klub nemzetközi kupában indul, ami a 
szurkolóknak, szakmailag és a város-
marketing szempontjából is nagyon 

pozitív, és egyáltalán nem mindegy, 
milyen és mekkora források vannak a 
finanszírozásra.” 
Szintén fontos bejelentés volt, hogy 
a két klub a kosárlabda-szövetség-
gel együtt a társaságiadó-kedvez-
mény keretéből egy diagnosztikai, 
rehabilitációs, regenerációs és 
metodikai központot hoz létre, 
amely az utánpótlás és felnőtt spor-
tot egyaránt szolgálja. A legmoder-

nebb orvosi eszközök segítik majd 
a gyorsabb regenerálódást, és azt a 
célt, hogy a magyar fiatalok fizikális 
felkészítése elérje a nemzetközi 
szintet, mert ebben jelentős lemara-
dás mutatkozik. Az Alnb Metodikai 
Központot Fehérvár összes sporto-
lója használhatja majd.
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Nem lesz könnyű dolguk az új szezonban immár Alba-MÁV Előre néven induló férfi kéziseknek. Szeptemberben a 
Csurgói KK U23, a Vecsés és a Pécsi VSE vár a fehérváriakra.

Új néven, nagy tervekkel
németh zoltán

Alapos vérátömlesztés a játékoske-
retben, frissen kinevezett szakveze-
tő, új név. Mozgalmas nyarat tudhat 
maga mögött az Alba Regia KSE férfi 
kézilabda csapata, mely a jövőben 
a MÁV Előre SC vezető szakosztá-
lyaként szerepel az NB I/B Nyugati 
csoportjában. A kézisek a hétvégén 
a Csurgói KK U23-as csapata ellen 
kezdik meg bajnoki szereplésüket, 
immár Alba-MÁV Előre néven.

Alaposan átalakult a 
nyáron a legutóbbi szezon-
ban a férfi kézilabda NB 
I/B Nyugati csoportját a 
tizenkettedik helyen záró 
fehérvári csapat. Németh 
István vezetőedző visszatért 
az utánpótlás csapatokhoz, 
míg Nahaj László kapus 
Győrbe, a fiatal szélső 
Bándi András pedig Veszp-
rémbe igazolt. De távozott 
a szerb duó, Ivan Voksi és 
Bosko Marinkovics is.
A vezetőedzői posztra a 
fehérvári klub a rutinos 
Kurán Istvánt kérte fel, míg 
a játékoskeret frissítését 
hét érkező garantálja. A 
mindössze tizenkilenc éves, 
szélsőként és irányítóként 
is bevethető Falkner And-
rás, a szintén a széleken 
bevethető Balogh Dávid 
és Papp Péter, az irányító 
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Nemzetközi tenisztorna Fehérváron Szuper eredmény gátfutásban

A rendezők bíznak benne, hogy még az elődöntőben is szurkolhatnak a nézők magyar játékosnak Nagyon sikeres szezont zár az ifjúsági válogatott Mátó Sára (középen)

kaiser tamás somos zoltán

Szombattól nemzetközi férfi egyéni és páros 
teniszversenynek ad otthont a Bregyó közi 
sportközpont.

Tízezer dollár összdíjazású 
ITF-tornát rendez a Magyar 
Teniszszövetség és a Bregyó TE 
szeptember 10. és 17. között Szé-
kesfehérváron. A Men’s Futures 
Nemzetközi Tenisztorna negyedik 
kategóriás verseny, a cél pedig, 
hogy lehetőséget biztosítsanak 
– elsősorban a magyar – tenisze-
zők számára, hogy elinduljanak 

Budapesten rendezték meg az atléták újabb nagy 
versenyét, fehérvári résztvevőkkel.

A Szuper Liga döntőjébe már beke-
rülni is rang, hiszen az év kiemelt 
versenyein gyűjtött pontok alapján 
csak a legjobb nyolc versenyző indul-
hat. Az ARAK atlétái közül László 
Dávid, Szabó Dániel, Mátó Sára, 
Budai Boglárka és Ragó Nikolett 
vívta ki az indulási jogot a rangos 
viadalon, az MTK felújított atlétikai 
centrumában. 
A döntőn Magyarország legjobbjai 
mind rajthoz álltak, köztük a riói 
olimpián járt atléták is. Így aztán 

a nemzetközi mezőnyben, illetve 
hogy megszerezzék első pontjai-
kat az ATP-világranglistán. A tor-
na harminckettes főtáblájára ala-
nyi jogon vélhetően három-négy 
magyar versenyző fér majd fel, 
de a hazai szövetség további négy 
szabadkártyát oszthat ki, illetve a 
szervezők úgy számolnak, hogy a 
selejtezőből is három-négy magyar 
játékos juthat a legjobbak közé.
Az egyhetes tornán a férfi párosok 
is salakra lépnek, a szervezők 
körülbelül tizenhat duót várnak. 
Valamennyi mérkőzés megtekinté-
se ingyenes lesz. 
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Soha Gergő és Vízer Balázs, 
a beállós Székely Nikola 
valamint a Százhalombat-
táról érkező kapus, Lakatos 
Tamás egyaránt komoly 
erősítést jelent.
A kellő méretű keretre 
szükség is lesz, a hazai 
szövetség ugyanis a hírek 
szerint alapjaiban szeretné 
megreformálni a máso-
dik vonal struktúráját. A 
tervek szerint a jelenlegi, 
kétszer tizennégy csapatos 
(Keleti és Nyugati csoport) 
másodosztályt egy tizenhat 
csapatos bajnokság váltaná 
fel, vagyis a jelenlegi szezon 
végén nem a megszokott 
három, hanem hat csapat 
búcsúzna. A legjobb nyolc 
elérése pedig komoly 
kihívás a kimondottan erős 
mezőnyben.
A minél előkelőbb helyekért 
zajló versenyfutást már új 
néven teljesítheti a csapat, 
a kézilabdázók ugyanis az 
újjáalakult MÁV Előre SC 
szakosztályaként versenyez-
nek a jövőben. A csapat 
neve is változott, az eddigi 
Alba Regia KSE helyett Al-
ba-MÁV Előre néven kezdi 
a szezont szeptember 10-én 
a Csurgói KK U23 ellen. A 
találkozó délután öt órakor 
startol a Videoton Oktatási 
Központban.

még nagyobb volt a diadal értéke, 
és ebből szerencsére az ARAK-nak 
is jutott! 400 méter gáton nagyszerű 
hajrájának köszönhetően a még csak 
tizenöt éves Mátó Sára nyert, nem 
először igazolva tehetségét. László 
Dávid szoros versenyben, végül há-
rom centivel elmaradva a győztestől 
lett második hármasugrásban. Szabó 
Dániel mindkét sprintszámban do-
bogóra akart állni, de végül be kellett 
érnie a negyedik hellyel százon és 
kétszázon is. Ragó Nikolett 3000 mé-
teres akadályfutásban hatodik, Budai 
Boglárka 800 méteren hetedik lett. 
Szombaton és vasárnap ismét a Bre-
gyóban gyűlnek össze a versenyzők, 
a csapatbajnokság döntőjében.
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Kovács Sarolta, Demeter Bence és Sebestyén Dalma jelenleg pihenőjét tölti, de ősszel indulnak az edzések, a négyéves periódus végén pedig 
mindhárman a tokiói olimpián való részvételt célozzák meg

Örök emlék hasznos tanulságokkal
németh zoltán

A riói olimpián három sportoló képviselte Szé-
kesfehérvár városát. Az öttusázók versenyében 
egyaránt tizenhetedik helyen végző Kovács 
Sarolta és Demeter Bence illetve a kétszáz méte-
res mellúszásban tizenkilencedik Sebestyén 
Dalma egyetért abban, hogy pályafutásuk egyik 
legemlékezetesebb pillanata marad az olimpiai 
szereplés.

Az ötkarikás játékokon szerepelt 
sportolókat a Városházán köszön-
tötte Cser-Palkovics András polgár-
mester és Vargha Tamás, Székesfe-
hérvár országgyűlési képviselője, 
honvédelmi államtitkár. A fehérvári 
olimpikonok elmondták, ugyan 
mindannyian kicsit jobb helyezés-
ben bíztak a játékok előtt, de mivel 
tudásuk legjavát adták Brazíliában, 
így összességében nem lehetnek 
elégedetlenek.
„Az olimpiai hangulat és a magyar csa-
pat összetartása nagyon megfogott! Ha-
talmas élményként marad meg, ahogy 
egymás megmérettetésein szorítottunk a 
másikért. A versenyről azonban vegyes 
érzéseim vannak… Ugyan voltak 
emlékezetesebb pillanatai a versengés-
nek, de a lovaglás sajnos Bence és az én 
sorsomat is megpecsételte. Sokkal jobb 
eredményt szerettem volna elérni, és 
erre képesnek is éreztem magamat az 
olimpia előtt. Emiatt erőteljes hiányér-
zet van bennem, az viszont mindenkép-
pen vigaszt jelent, hogy mindent meg-
tettem a legjobb eredmény eléréséért.” 
– összegezte érzéseit Kovács Sarolta, 
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Már Vidi-mezben az új igazolások. Scsepovics és Varga egyelőre edzőmeccsen játszhatott.

Folytatás és Haladás
somos zoltán

A magyar válogatott egy sovány döntetlennel 
kezdte a vb-selejtezőket, a klubok közben pró-
bálták kihasználni az emiatt beiktatott bajnoki 
szünetet. A Videoton is edzőmeccset játszott, 
miután az átigazolási piacon aktívan zárt. 

A horvát bajnokság egyik élcsapa-
ta, az NK Osijek vendégeskedett 
múlt szombaton Felcsúton. A 
Videoton vendége volt a Mészáros 
Lőrinc által is tulajdonolt eszéki 
klub csapata, amely jelenleg har-
madik helyen áll hazája bajnoksá-
gában. Fiatal, utánpótlására bátran 
építő együttest ismertünk meg 
a horvátokban, akik lőttek négy 
kapufát a meccsen, de gólt egyet 
sem. Abban a Vidi volt jobb, így 
további önbizalmat szerezhettek 
Feczesinék. 
A 2-0-s győzelem után Henning 
Berg vezetőedző elégedett lehetett, 
főleg mert előtte intenzív edzése-
ket vezényelt, így nem is a legfris-
sebb állapotban nyert csapata. A 
norvég edző két új játékost próbált 
ki: Varga és Scsepovics lépett 
pályára, de biztos, hogy hosszabb 
távon a többiek is megkapják a 
lehetőséget. A válogatottal Feröe-
ren járt Fiola Attila hazatérése után 
mutatkozhatott be az öltözőben, 
de nem kizárt, hogy szombaton 
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kvalifikációs helyezésemen is sikerült 
javítani. Az persze elég bosszantó, hogy 
a legjobb időeredményemmel bejutot-
tam volna a középdöntőbe. Nagyon 
sajnálom, hogy ezt végül nem sikerült 
megvalósítani, hiszen ez mindenképpen 
óriási mentális pluszt jelentett volna a 
verseny hátralévő részében. A Rióban 
megszerzett tapasztalatokból a tanul-
ságokat levontam, a jövőben ezeket 
igyekszem a magam javára fordítani.”

akit a 2016-os esztendő világbajnoki 
címe vigasztalhat.
„Próbálok úgy visszatekinteni az ötka-
rikás játékokra, hogy a pozitív dolgok 
maradjanak meg. Ettől függetlenül még 
kavarognak bennem azok az érzések, 
hogy akár jobb eredményt is elérhettem 
volna. A megszerzett tapasztalatokat 
igyekszem beépíteni a pályafutásomba. 
Az olimpia hangulata nekem is hatal-
mas élmény volt, annak pedig külön 

örülök, hogy a vívás legizgalmasabb 
pillanatait a helyszínen tekinthettem 
meg.” – értékelt az első olimpiáján 
szerepelt Demeter Bence.
A szintén „elsőbálozó” Sebestyén 
Dalma elmondta, igyekszik úgy 
megközelíteni az olimpiát, hogy az 
ottani tapasztalatokat hasznosítva 
biztosítsa a jövőbeni sikereket: „Ösz-
szességében pozitív élményként marad 
meg bennem életem első olimpiája! A 

már pályán is lesz a Haladás elleni 
bajnokin. Ő volt a Vidi szempont-
jából igen aktívan zárult átigazo-
lási időszak utolsó érkezője, az 
utolsó távozó pedig Lang Ádám. 
A gól nélküli vb-selejtezőn szintén 
pályára lépő védő Franciaországba 
igazolt, vagyis bevételt is elköny-
velhetett a fehérvári klub. Kovács 
Zoltán sportigazgató elégedetten 

nyilatkozott, hiszen a Vidibe 
rangos ligákat megjárt válogatott 
játékosok érkeztek. 
Berg szerint is minőségi keret áll 
immár rendelkezésre, amely a 
hazai és a majdani nemzetközi 
célok elérése érdekében bővült. 
Aztán hogy a háromhetes szünet 
alatt elvégzett munka után milyen 
formában folytatja az élmezőnyhöz 

a rossz rajt után felzárkózni kívánó 
Videoton, azt szombaton láthatják 
meg a nézők, amikor a harmadik 
helyen álló szombathelyiek érkez-
nek a Pancho Arénába. Tévé nem 
közvetíti a meccset, vagyis ezúttal 
a helyszínen lesz csak látható, 
megközelíti-e egy pontra ellenfelét 
a Vidi a tabellán. Ehhez le kell 
győznie a vasiakat!
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